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ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д. — ВЕЛИКА КИКИНДА.

Велика Кикинда има релативно врло много банака, 
и то не филијала или афилијација загребачких или београд- 
ских банака, већ чисто локадне новчане установе, које би- 
лаисирају укупно са преко 100 милиона динара. Оне распо- 
лажу са врло великим улозима. Раније, оне су се класифи- 
цирале no национално политичким гледиштима, који међутим 
по'следњих година све више исчезавају. Раније су Мађари 
имали своју банку, Срби свој.у a Немци такођер. Велика 
Кикинда лежи у центру наших пољопривредно најбогатијих 
крајева и релативно најимућнијих сељака, na лрема томе 
није ни чудо ако има и енажне, сопствене банке. Најјача 
међ овим банкама je Привредна банка Д. Д., око које _се 
све од њезиног постанка концентрисао домаћи српски при- 
вредни елемент. Данас још калазимо у управи имена чији 
су заступници познати као борци и носиоци српске идеје. 
Ту налазимо: г. г. Косту Миросављевића, Ђуру ЈТаковића, 
Луку Мајинског, Стевана Манојловића, Бранка Богдана, Фе- 
дора Сремца, Тзуру Варађанина, A. Слана и Алексан- 
дра Лева.

Главница Привредне банке у Великој Кикинди износи
3 милиова динара a подељена je на 30.000 комада гласећих 
на име, од номинале 100 динара. Банка je основана 1892. го- 
дине те ће према томе ове године славити већ 40-годишњицу 
свог постојања. Основна главница износила je 200.000 круна. 
To су тако рећи биле све прератне златне круне. Ако уз- 
мемо у обзир само валутарне промене, онда би данашња 
главница морала износити 6 милиона динара Да то није слу- 
чај, последица je супстанасних губитака које су приликом 
инфлације претрпеле скоро све наше провинцијске банке. 
Главна скупштина за 1921. годину донела je одлуку да се 
главница повиси на 1,2 милиоиа a у 1922. години на 3 ми- 
лиона круна, којом je приликом и промењена на 750.000 ди- 
нара. Године 1923. главница je повишена на 1,5 милиона 
a 1925. Тодине на 3 милиона динара. Пошто je банка од увек 
располагала знатним туђим сретствима она je овим послед^ 
њим повишењем довела срет-ства у много повољнији однос 
према туђима.

Привредна банка д. д. у Великој Кикинди подржава 
и соттствену филијалу у Мокрину, чији je рад показао врло. 
задовољавајуће резултате. Радећи у сред житарског центра 
банка je у  1929. години одлучила да се посвети и пољопри- 
вредној индустрији. Она je основала сопствен млин, који 
билансира у 1929. години са вредношћу од око једног ми- 
лиона динара.

Послови Привредне банке и волумен њезиних кредит- 
них операција je за последње 4 године ванредно интересан- 
тан. To нам у пуној мери потврђује упоређење главних би- 
лансних позиција, које смо у следећој таблици саставили за
4 ооследње годш е. Добијамо овакву слику :

Загреб.

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

у хиљадама динара
Благајна 784 619 779 738
Потраживања код банака 3.142 1.841 1.165 1.280
Хартије од вредности 356 367 507 563
Менице 18.316 17.533 23.003 21.082
Дужници 16.418 12.674 11.119 9.136
Непокретности банака 537 537 537 537
Остале непокретности 66 66 36 449
Млин ——- 485 470
Валуте 199 362 416 374
Роба ------ 200 260
Разно 158 121 6 15
Преносна актива 240 195 144 114
Инвентар млина — 490 457

Пасива
Главница . 3.000 3.000 3.000 3.000
Резервни фонд 1.500 1,592 1.690 1.799
Резерва за курсне разлике 127 128 128 128
Резерва за сумњива no-

траживања 255 255 255 255
Разне резерве 45 60 86 66
Улози на штедњу 21.169 26.855 27.805 25.449
Пензиони фонд 110 110 110 110
Повериоци 5.505 461 420 341
Реесконт 7.254 641 4.045 3.517
Преносна актива 350 318 457 335
Чиста добит 885 883 891 445
Збир биланса 40.220 34.318 38.892 35.473

Рачун губитка и добитка.
Расходи.

Камата 2.120 2.198 2.534 2.404
Трошкови 570 546 479 436
Порези 604 670 692 809
Плате —_ 718 699
Отписи ------ 39 181
Добит 885 883 891 445

Приходи
Камата 2.423 2.878 3.269 3.196
Провизије 1.722 1.392 2.059 1.725

од ефеката 32 25 25 25
од непокретности ------ ------ 29

Збир прихода 4.180 4.205 5.353 4.975
A k o  бацимо и само летимичан поглед на горњу таб- 

лицу, приметићемо потпуно другојачији ток развоја но што 
ie то уобичајено код наших банака. Пада у очи да je збир 
биланса у 1927. години са 40,2 милиона највећи од свих 
последњих 4 године; то нам другим речиЈла објашњава, да 
je пословни волумен Привредне банке пре 4 године био нај-
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већи, рекордан, и да до данас још није достигнут. Али има 
нешто што je у билансима наредних година no банку и иначе 
врло повољно: учињене структурелне промене имале су за 
последицу, да je састав банчине пасиве у 1930. години знатно 
повољнији и могли бисмо.рећи здравији. 1927. година пока- 
зује слику ванредне затегнутости што he бити последица 
ликвидације инфлациског периода и увођења дефлационе при- 
вредне политике. Видимо да je збир биланса од 1927. на 1928. 
годину смањен за скоро 6 милиона динара. У 1929. години 
поновно се повећа за 4,6 милиона на 38,9 милиона a 1930. 
години поновно попусти, на 35,5 милиона динара. Сопствена 
сретства банчина показују за време од ових 4 године по- 
степену и непрекидну тенденцију ка појачању: од 5,02 ми- 
лиона у 1927. порасла су на 5,36 миилона крајем 1930. го- 
дине. Како je главница остала непромењена, са три мили- 
она динара, повећавали су се фондови, тако да износе сада 
већ 80% од главнице. При томе чиста добит није узета 
у обзир.

Страна сретства потичу од улога на штедњу и no те- 
кућим рачунима, повериоца и реесконта; међутим припада 
далеко важнија улога улозима на штедњу, т. ј. сретствима 
која притичу банци аутономно, без њезиног директног уче- 
шћа или дејства. До краја 1929. године показују улози ра- 
пидну тенденцију. Према 1927. години они су порасли за 
7 милиона на 27,8 милиона динара. У 1930. години долази 
до кулминације и због привредне депресије улози почињу 
да опадају, за 2,35 милиона на 25,5 милиона до краја 1930. 
године. Ипак морамо напоменути, да су улози на штедњу 
остали непромењени и да потиче њихово опадање од улога 
no текућем рачуну. Они су се подизали из разлога већ по- 
менуте привредне депресије, али истовремено и због уплатл 
акција Аграрне банке од стране комитената Привредне 
банке као и због тога, што je банка упркос знатне конку- 
ршције у 1930. години ригорозно снизила каматну стопу за 
улоге no текућим рачунима што банке од конкуернције нису 
урадиле. Упркос знатном приливу улога на штедњу, банка 
je у последње време врло правилно приступила ригорозном 

свог пословног волумена. To нам доказује кретање 
позиција повериоца и реесконта. ^рајем  1927. године билан- 
сирани су повериоци са 5,5 милиона динара. Наредне године 
са 460 хиљада динара. Банка je у 1928. години употребила 
прилив улога од 5,7 милиона динара измеђ осталог и за 
ликвидацију својих поверилаца, које ]е на тај начин снизила 
на 460 хиљада динара. У 1929. години су исказани са 420 
хиљада динара a у  1930. са свега још 340 хиљада динара. 
Реесконт достиже крајем 1927. године максималну цифру 
од 7,25 милиоиа динара. У 1928, години отплаћен je скоро 
сав тај кредит, до остатка од 640 хиљада динара; то je до- 
стигнуто релативно снажним смањењем активе. У 1929. го- 
дини je реесконт поновно исказан са 4 милиона, док je у 
1930. години смањен за 500 хиљада на 3,5 милиона. И ово 
кретање указује на правилно разумевање привредних при- 
лика. И та  висина од 3,5 милиона биће вероватно само 
пролазног карактера, због одлива улога no текућим рачу- 
нима. Укупна туђа сретства којима банка управља, смањена 
су према 1927. години за 6 милиона у 1928. години; у 1929. 
она су као што смо видели порасла за нешто преко 4 ми- 
лиона, али су у 1930. години поновно смањена за 3 милиона 
на 29,3 милиона динара. Заједно са сопственим соетствима 
износи обртни капитал Привредне банке крајем 1930. године 
36 милиона динаоа.

Актива нам показује начин пласмана обртног капи- 
тала. Највише je дато на мекичне кредите, кош су кратем 
1930. године исказани са 21 милион динара. Они су били 
највећи крајем 1929. године са 23 милиона, након чега су 
опет редуцирани за 2 милиона динара. Према 1928. они су 
потелтт на 4 и no милиона. Друга највећа позиц^ја су кре- 
дити дати дужнипимд no tpicv^hm рачунима. Ови су кредити 
билн рекордни у 1927. години, са 16,4 милиона, Затим се 
олИ непрекидно смањују, паралелно опадању вредности зем-

љишта (јер сви ти кредити су хипотекарно обезбеђени) на
9,1 милиона одиосно за 7,3 милиона динара крајем 1930. го- 
дине. У 1930. години je код об&зриве банкарске политике по- 
стојала следећа максима: смањење кредитног волумена, ако 
je банка хтеда да се очува знатнијих губитака на дубиоз- 
ним потраживањима, замрзнутим кредитима и т. д. Питању 
ликвидитета посвећује банка велику пажњу, што je разум- 
љиво, кад се има у виду да су страна сретства шест пута 
већа од сопствених. Ако саберемо све ликвидне позиције 
наиме готовину у благајни, валуте и девизе, потраживања 
код банака, хартије од вредности и робу, онда видимо, да 
располаже банка са готовином од скоро 3 и no милиона ди- 
нара, чиме je постулат ликвидитета врло добро очуван. Банка 
исказује непокретности од 1,5 милиона од чега отпада 540 
хиљада на вредност банчине зграде, 450 хиљада на остале 
непокретности a 470 хиљада динара на вредност њезиног 
млин. Инвентар млина засебно je билансиран са 457 хиљада 
динара.

Рачун губитка и добитка нам показује да je бруто до- 
бит била највећа у 1929. години са 5,3 милиона; крајем 1930, 
године она изиоси 4,97 милиона. Последње године се налазе 
у опадању приходи од камате, a тако исто и расходи no 
каматма: трошкови су пали за последње четири године за 
133 хиљаде динара. Смањене су такођер и плате док су по- 
већани порези (за 200 хиљада динара према 1927 години) и 
отлиси, npe евега због повећане вредности непокретности 
и млина. Приходи no каматама подбацили су прошле године 
према 1929. години за 100 хиљада динара a приходи од npo- 
визија за 300 хиљада динара. За толико je у прошлој години 
и мања чиста добит; она je заправо преполовљена, јер je 
све три раније године износила око 890.000 динара a у 1930. 
гплгини исказана je ca 445 хиљада динара, што ипак омогу- 
ћује дивиденду од најмање 10 од ето.

VEL. KIKINDSKA CENTRALNA ŠTEDIONICA D D —  
VEL. KIKINDA

D ruga najveća Veliko Kikinđska banka, takođe lokalnog 
porekla, je Vel. Kikindska centralna štedionica, osnovana 1911. 
godine. Početna glavnica je iznosila 200 hiljada kruna, koliko 
je iznosila sve do pred kraj svetskoga rata. Krajem 1918. go
dine povišena je glavnica na 500.000 kruna, 1921. godine na 1.5 
miliona kruna, kada je i pretvorena u 375 hiljada dinara. U 
1923. godini povišena je na 750 hiljada dinara, 1924. godine 
na 1.5 mil. dinara, a  1928. godine na 3 miliona dinara, 'koliko 
iznosi danas. Tom je prilikom povišena nominala akcija od 
50 na 100 dinara, tako da je sada glavnica podeljena na 30.000 
komada akcija.

Za bančinu ekspanziju i razvoj njezinog poslovanja bila 
je značajna fuzija sa Vel. Kikindskom trgovačkom i kreditnom 
bankom, koja je izvršena u 1924. godini, a na taj način, što su 
za tri akcije Trgovačke i kreditne banke date u zamenu 2 akcije 
Centralne štedionice.

Kao i sve druge banke, tako je i Centralna štedionica 
imala da se bori' poslednjih godina sa ogromnim neprilikama, 
koje su nastale kao posledica privredne depresije, opadanja 
prihoda seljačkih gazdinstava, smanjenja vrednosti zemljišta, 
osetljivijih poreza i prireza i t. d. Centralna štedionica je u 
najužoj meri povezana sa sudbinom našeg seljaka, kao što je 
to slučaj kod svih lokalnih provincijskih banaka. A u Vojvo
dini, gde je kao što je poznato seljak imučniji no u ostalim 
krajevima naše zemlje, ta  se povezanost i međusobna zavisnost 
oseća u još jačoj meri. Ipak ili u prkos tome treba podvući, 
da je Vel. Kikinda centralna štedionica, zahvaljujući veoma spo
sobnoj upravi, uspela da sjajno savlada sve teškoće po
slednjih godina i da daje nepromenjeno zadovoljavajuće rezul
tate. Pada u oći, da je čistu zaradu čak i umela da poslednje 
dve godine skoro udvostruči.

Povoljan razvoj bančin, kao i njezinu zdravu konstela
ciju pokazuje kretanje glavnih bilansnih pozicija, koje smo
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upoređili u narednoj tablici za poslednje četiri godine. Dobijamo 
sledeću sliku:

Račun izravnan ja.
1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Aktiva

Blagajna 1.054 1.112 838 1.186
Žiro Poštanska šted. — 230 233 328
Potraživanja kod ba-naka 464 584 1.999 592
Menice 8.766 11.393 15.556 17.836
Tekući računi 10.395 11.302 10.997 11.837
Hipotekarni zajmovi — 1.000 1.000 700
Hartije od vrednosti 192 192 232 297
Devize i valute 172 186 185 163
Inventar 1 dinar

Pasiva
Glavnica 1.500 3.000 3.000 3.000
Rezervni fond 525 927 980 1.063
Fond za kursnu razliku 33 33 33 33
Razni rezervni fondovi 4 4 4 4
Ulozi na štednju 16.474 20.589 20.313 26.345
Ulozi po tek. računima 64 421 3.637 —
Poverioci — — 151 903
Reeskonti 1.248 350 1.837 505
Nepod. dividenda 13 12 21 21
Prenosna kam ata 159 176 254 257
Čista dobit 483 486 809 807
Zbir bilanse 21.043 25.999 31.042 32.940

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata — — 1.439 1.592
Porezi 240 320 321 499
Plate 432 420 325 352
T roškovi — — 112 149
Čista dobit 483 421 809 807

Prihodi
Prenos dobiti — — — 2
Kamata 309 341 1.934 2.070
Provizije 843 884 1.073 1.327
Zbir prihoda 1.252 1.225 3.008 3.401

Zbir bilanse pokazuje tendenciju ka znatnom povećanju, 
po čemu se razlikuje od bilansa drugih banaka —- koje nemaju 
ovakvog poslovnog poleta. Od 1927. godine zbir je porastao 
do kraja 1930. godine za 11 miliona na 33 miliona dinara, što 
je posledica dveju promena: povišenja glavnice i priliva uloga. 
Ulozi na štednju pri tome preovlađuju. Prema 1927. godini, 
glavnica je u 1928, godini povišena na 100%- ,od 1.5 miliona na
3 miliona dinara. Znatan je takođe porast kod rezervnih fon
dova, koji iznose krajem 1930. godine 34% od glavnice. Sop- 
stvena sretstva, ne uzimajući pri tome u obzir godišnju čistu 
zaradu bančinu, porasla su prema 1927. godini od 2.06 miliona 
na 4.1 milion odnosno za punih 100%.

Tuđa sretstva su porasla u toku ovih poslednjih četiri 
godina za preko 11 miliona, na ukupno 27.7 miliona dinara, 
od čega iznose samo ulozi na štednju 26.35 miliona dinara. 
Strana sretstva potiču iz sledečih izvora: uloga na štednju i 
po tekućim računima, poverioca i reeslconta. Kod uloga prime- 
ćujemo, da u 1929. godini čak i malo stagniraju; oni su za 
skoro 300.000 dinara manji oa stanja krajem 1928. godine. 
Zatim dolazi nov polet i krajem 1-930. godine oni su porasli 
za preko 6 miliona na 26.34 miliona dinara. Poverioci u 1927. 
i 1928. godini nisu zasebno iskazani, tako da postoji moguć
nost, da ih nema. U 1929. godini iznose 151 hiljadu a u 1930. 
godini 903 hiljade dinara. Zbog priliva uloga smanjeni su u 
1930. godini i reeskontni krediti, prema 1929. godini za 1.3 mi
liona na 505 hiljada dinara.

Ukupni obrtni kapital iznosi krajem 1930. godine skoro 
33 miliona dinara, a plasiran je uglavnome preko meničnih kre

dita i po tekućim računima. Strukturelna promena u kretanju 
ovih pozicija veoma je interesantna. Tako vidimo, da su kre
diti po tekućim računima u 1927. godini bili za 10.4 miliona 
veći od meničnih kredita, koji su u ono doba iznosili 8.76 mi
liona dinara. U 1928. godini dostižu jednaku visinu a  u 1930. 
godini razlika je već vrlo znatna. Kredit po tekućim računima 
iskazani su sa 11,84 miliona a menični krediti su porasli na 
17.83 miliona. To je posledica specijalnih okolnosti, a  naročito 
leži u tome, što je vrednost zemljišta u toku poslednjih godina 
znatno smanjena. Hipotekarni krediti, koji su u ranijim godi
nama iznosili jedan milion dinara, smanjeni su u 1930. godini, 
iz istih razloga, na 700 hiljada. Pozicija hartija od vrednosti 
je sa 300 hiljada u poslednjoj godini znatno porasla — što 
primećujemo kod večine banaka. Likviditet banke je odličan. 
Ako saberemo sve likvidne pozicije, onda vidimo da iznose 2.56 
miliona, dakle 10% od uloga, što je više no dovoljno. U 1929. 
godini ona su za 900 hiljada bila veća, što dakle dokazuje, da 
je banka u 1930. godini više sretstava produktivno plasirala. 
Ova promena potiče verovatno Od toga, što je banka u 1929. 
godini likvidirala razne angažmane, koje je u 1930. godini 
nanovo plasirala — kratkoročno i pod povećanim sigur
nostima,

U računu gubitka i dobitka primećujemo porast prihoda 
od kam ata, kao i porast dužne kamate. To ukazuje na poveća
nje poslovnog volumena, jer znamo da su kamatne stope u po
slednje vreme znatno snižene. Dalje vidimo, da su porasli ra
shodi na ime poreza, i da su u izvesnoj meri porasli i rashodi 
po troškovima i platama. Ali pošto su istovremeno povećani 
i prihodi bančini, to je čista dobit u 1930. godini sa 807 hi
ljada dinara ostala nepromenjena, kao i 1929. godine.

Podeljena je ma sledeči način: na ime dividende dato je 
600 hiljada (što odgovara ukamačenju glavnice od 20% ), re
zervnom fondu je dotirano 82 hiljade, na ime tantijema dato 
je upravnom i nadzornom odboru 121 hiljada, dobrotvorni pri
lozi iznose 3 hiljade a na novi račun je preneto 1.4 hiljada 
dinara.

U upravi Vel. Kikindske centralne 'štedionice nalaze se 
sledeča gospoda: Dr, Ludvik Ziroš, Gavro Budišin, Jakob 
Franki, Sima Jovanovič, Dr. Pavle Lazić, Hugo Messinger, Dr. 
Svetislav Mihajlović, Dr. Pavle Rot, Uroš Sandić, Dr. Ivan 
Veselinovič, Dr. Leopold Volf. Generalni direktor je g. Mileša 
Gutman. . i

„МОСТОНОГА“ БАЧКИ ПАРОМЛИН И ТВОРНИЦА 
ШКРОБА Д. Д. ЗАГРЕБ.

Наша млинска индустрија налази се у тешкој кризи. 
Главни узрок кризе лежи у чињеници, да je капацитет наше 
млинске индустрије далеко већи него што je наша потрошња 
брашна. Пре рата могла je развијена млинска индустрија 
Војводине и Славоније своје продукте да пласира у све 
крајеве Аустро-Угарске. Нарочито у Аустрију и данашњу 
Чехословачку, који крајеви пре рата нису имали нарочито 
развијене млинске индустрије. Данас су, колико Аустрија, 
толико и Чехословачка, подигле царинске баријере за наше 
брашно, тако да je извоз скоро потпуно онемогућен. Како 
се данас развијају прилике, није искључено, да у скорој бу- 
дућности извоз нашега брашна сасвим престане.

Нови житни режим погоршао je ситуацију млинске ин- 
дустрије. Нарочито већих млинова, који се у свом пословању 
морају придржавати извесних принципа. Извозно друштво 
гарантира продуценту минималну цену од 160 динара no 
метричкој центи за његову пшеницу. Да би покрило један 
део разлике између цене уз коју пшениду купују и уз коју 
je пласира на страни, Извозно друштво увело je монопол про- 
даје пшенице за млинове. И утврдило je цену од 270 динара 
no метричкој центи. Велики и солидни млинови купују пше- 
ницу од Извозног друштва и плаћају 270 динара. Али мањи 
млинови не. Они добрим делом купују пшеницу непосредно 
од продуцента. И плаћају му далеко нижу цену него што 
би плаћали Извозном друштву. A продуцент je  сретан што



може продати млину јер одмах ДобиВа протувредност. Ради 
тога радо продаје млину и уз нижу цену од оне no којој 
-преузима -кзвозно друштво. Мањи -млииови -који пшеницу 
доорим делом добиваЈу уз цену, noja je за половину нижа од 
оне к о ју  ruianajy велики млинови мзвозном друшцву, у стању 
су, да брашно продају далеко јефтиније него што je цена 
коштања великих млинова. Из тих разлога су велики мли- 
нови, крзр te  не могу упуштати у криумчарење, данас .у да- 
•леко лошијем положају него икад раније.

„Мостонга“ ка срећу није само млин него и творница 
шкроба. Млин се налази у Српском Милетипу. A творница 
шкрооа у Загребу. Мостонга спада у интересну сферу кон- 
церна познатих индустријалаца fapane Марид. м ало која од 
наших фирма има тако распрострањену и тако разноврсну 
делатност као Браћа Марић.

Поред петролеумске бранше оии имају и творницу 
свећа и фаорику гвоздене буради и лимене роое. Поред тога 
сарађују још код разних других трговачких и индустријских 
подузепа. A имају и властито оделење за тргавину колони- 
јалним робом. јзидшло да су ангажовани и у млинекој инду- 
стрији односно да имају и фаорику шкрооа. Ангажирањем у 
подузенима разне струке ризико се дели. Сва подузепа нене 
у исто дооа лоше да CTOje. .увек Re оити ]едно или друго 
које he и код највеие депресиЈе добро радити.

Пасива
Главница 250 1.000 1.000 1.000
Повериоци 9.620 9.369 9.333 7.854

Подузеће се je звало до 1922. године Бачки паромлин 
и творница шкроба. Дионичка главница износила je 250 хи- 
љада динара. 1'одине 1928. повишена je на 1 милион динара. 
Инвестидије износе 6.5 милиона динара na су тек делимично 
покривене властитим средствима. 1 о знатно отежава ситу- 
ацију подузећа, будући да камати терете пословање и по- 
горшавају изгледе на проеперитет.

У прошлој години залиха робе знатно je редуцирана. 
Готово на половину. To je у вези са слабијим пословањем 
млинске индустрије уолште. A и дужници су у току прошле 
године редудирани. Исто тако и још неке маше позиције. 
Услед тога je било могуће редуцирати и повериоце од 9.3 
на 7.9 милиона динара. Тиме се je ситуација битно поправила.

Пословни резултати нису могли задовољити. Губитак 
се вуче већ неколико година. Године 1928. успело je снизити 
губитке од 82 иа 47 хиљада. Године 1929. већ се пење на 79 
хиљада. A прошле године чак на 131 хиљада. Млинови носе 
данас само губитак. Ето, осијечки Унион млин, наш највећи 
млин, ликвидира. A одељење за  шкроб’ не може да покрива 
дефицит млина и да даје поред тога још и чисти добитак. 
Нека подузећа за израду шкроба у Војводини налазе се у по- 
тешкоћама и биће приморана да обуставе рад. Она која из- 
држе ову кризу моћи he просперирати, јер конкуренције неће 
бити тако знатна. Што се тиче финансијског залеђа, „Мо- 
стонга“ je у најбољем положају. Наслоњена на моћни кон- 
церн Браће Марића може лако да издржи још више гбдина 
док не дође до повољних прилика.

Биланси „Мостонге“ за 4 последње године овако из-
гледају:

. Актава 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

У хиљадама динара
Благајна ------ 85 288 51
Дужници 549 1.059 980 748
Fooa 2.474 2.387 2.215 1.206
Материјал 48 42 29 37
Врене 426 405 402 178
Сандуци 1 13 9 19|J/peijaj 4.025 4.053 4.055 4.124
Некретнине 2.250 2.265 2.2/2 2.360
Г уоитак 82 47 79 131

TVORNICA PARKETA I PILANA D. D. U KARLOVCU.
Pregovori oko zaključenja kartela svih važnijih produce

nata parketa u našoj državi trajali su dosta dugo. Poteškoće' su 
bile znatne i pregovori su se morali nekoliko puta prekidati. 
Glavna a  na kraju jedina teškoća dolazila je od strane Tvor
nice parketa i pilane d. d. Zagreb-Karlovac. Ona je postavljala 
takve zahteve, koje druge tvornice nisu mogle prihvatiti jer bi 
to značilo izuzetan i privilegisan položaj samo za jednoga. A 
karlovačka tvornica parketa, bolje rečeno njeni, vlasnici, nisu 
hteli otstupiti od svojih zahteva. Tako se na kraju krajeva stvo
rio kartel i bez karlovačke tvornice. Karlovačka tvornica ra
čuna da će mimo kartela bolje prači. Pogotovo što nem a iz
gleda da bi novostvoreni kartel pa i za neko vreme inaugurirao 
politiku niskih eena da poduzeća, koja su van kartela prisili ili 
da mu se priključi ili da napuste posao. Taj kartel je osnovan 
u prvom redu da digne cenu. Karlovačka tvornica parketa ra
čuna da, držeći svoje cene ispod onih kartela, da će bolje proći, 
jer će u punoj meri moći iskoristiti svoj kapacitet, odnosno da 
će joj kartel na kraju krajeva priznati izuzetan položaj kojeg 
ona zahteva.

Karlovačka tvornica parketa i paropila poduzeće je većeg 
kapaciteta. Zaposluje oko 250 radnika. Ima motore sa 250 konj
skih sila, 4 gatera i tri garniture mašina za pravljenje parketa. 
Izrađuje parkete iz hrastovine i bukovine te razno rezano drvo. 
Pored toga ima i tvornicu sanduka.

Poduzeće je osnovano godine 1919. pod imenom Tvor
nica parketa i industrija drvene robe. Dionička glavnica izno
sila je 5 miliona kruna. Godine 1921. glavnica je pretvorena u 
dinare i povišena na 1,750.000 dinara. Godine 1925. sledi povi
šenje na 3.5 miliona dinara. Po zaključku glavne skupštine iz 
godine 1927. dionička je glavnica snižena za 75% da se na taj 
način otpiše ranije nastali gubitak. U isto vreme izdanjem od 
10.500 akcija ä 250 dinara dionička je glavnica ponovno povi
šena na 3.5 miliona dinara. Ovde smo imali jedno tipično sani
ranje. Najprvo otpis dioničke glavnice, da se otpišu gubitci, a 
odmah zatim povišenje glavnice da se poveća obrtni kapital, 
odnosno da se reduciraju skupi bankarski krediti koji su mnogo 
puta bili i razlog velikog gubitka.

Godine 1930. je poduzeće prenelo sedište u Zagreb, dok 
je tvornica i dalje ostala-u Karlovcu.

Poduzeće je danas, potpuno u . interesnoj sferi g. Maksa 
Fischera koji je sudelovao kod mnogo šumskih poduzeća a 
poslednje vreme imao odlučnu reč i kod „Nihaga”. U ravnatelj
stvu poduzeća, koje se sastoji od 6 osoba, sede 5 Fischera naime 
Maks kao predsednik i Oto, Paul, Ante i Leo kao članovi.

Poduzeće svoje produkte ne prodaje izravno nego preko 
firme Maks Fischer iz Zagreba.

Bilansa za dve poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva

Nekretnine 
Mašine 
Pokretnine 
Roba 
Dužnici 
Blagajna 
Rimese 

. Gubitak

Pasiva
Glavnica 3.500 3.500
Amortizacija 405 —
Verovnici 9.091 6.917
Dobitak — 2
Ukupno 13.007 10.420

Gubitak koji je krajem 1929. godine iznosio 2 miliona 
625 hiljada dinara eliminiran je redukcijom dioničke glavnice 
od 3.5 miliona na 875 hiljada ili ravno za 2 miliona 625 hiljada

1929. 1930.
u hiljadama dinara
2.049 1.804
1.635 1.638

217 102
4.765 3.942
1.704 2.658

10 130
— - 142

2.625 — .



dinara. Investicije u godini 1930. iskazane su sa manjim izno
som nego 1929. godine. Međutim u bilansi za 1930. godinu ne
mamo pozicije „amortizacija investicija”. Izgleda da su za taj 
iznos smanjene investicije u aktivnoj strani bilanse.

Investicije pretstavljaju vrednost nepokretnosti plus ure
đaj od 3 miliona 545 hiljada dinara pak su po tome po izvršenom 
povišenju glavnice potpuno pokrivene vlastitim sretstvima.

Verovnici iznose oko 7 miliona dinara. Za dva miliona 
manje nego godine 1929. Roba i dužnici bilansirani su inclu- 
sivno blagajna i rimese isto sa  1 miliona dinara. Po tome ovđe 
je princip: Investicije su pokrivene vlastitim sretstvima a obrtni 
kapital kreditima.

Prošla godina završena je sa dobitkom. Ali samo nešto 
preko 2 hiljade dinara. S obzirom na činjenicu što su akcije u 
rukama tt. Maks Fischer i što ta  firma ima samoprodaju svih 
produkata Karlovačke tvornice parketa i pilane lako je moguće 
da poduzeće tako i bilansira da pokaže minimalni dobitak. Cene 
uz koje ona svoje produkte prepušta tt. Maks Fischer mogu 
biti tako iskalkulirane, da omogućuju dobitak od samo par hi
ljada dinara, ^

ВИНИЦКИ, Д. Д. ЗА ПРОМЕТ И КОНФЕКЦИЈУ КРЗНА У 
ЗАГРЕБУ.

Виницки, д. д. за промет и конфекцију крзна у За- 
гребу осиовано je као акционарско друштво 1У̂ 28. године. 
Фирма Виницки поетојала je у ЗагреОу већ дуго годииа ра- 
ниј;е. Иоред крзна она се je Оавила иорговином мушких ше- 
шира. 1 одине 1928. долази до реорганизације. Шешири се 
напуштају и читаво пословање концентрирано je на кон- 
фекциЈу и продају крзна. Иоред централе у Загребу, поду- 
зеће поседује и властите продавнице у Београду и (ЈсиЈеку.

Код подузећа je од 1928. године заинтересован у знат- 
ној мери индустријалац крзна г. Симои Видра из Лајпцига. 
Он je управо данас одлучујући фактор подузећа. Раније je 
стајао у ужој вези са тт. Биницки, док je једног дана, како 
се то много пута догађа, преузео фирму и претворио у вла- 
ститу афилијацију. Веома често до таковог преузимања по- 
јединих раније самосталних подузећа долази и ради тога, 
јер je то једино начин да се спасе потраживаша.

Конфекција крзна развија се и код нас последњих го- 
дина. Раније смо ми у знатној мери добављали крзна са 
стране, а.нарочито бечка конфекција je доминирала на на- 
шем тржишту. Поготову за време катастрофалиог пада ау- 
стријске круне, готово сва наша потреба на крзну подми- 
ривала се непосредно у Бечу. Разлика у цени код нас и \  
Бечу била je таква да се je већ и за обични крзнени огртач 
исплатило путовање у Беч.

Са стабилизацијом -валутарних прилика и увођењем 
нове царинске тарифе прилике се битно мењају. Домаћа кон- 
фекција може успешно да се афирмира и у погледу самог 
начина израде као и у погледу цеие. Перпарирање крзна у 
главноме врши се још на страни. Коже од наше дивљачи 
извозимо у иностранству, у првом реду у Лајпциг, да се 
тамо препарира a онда je опет увозимо-. Сад барем конфек- 
цију у главноме вршимо код нас, док смо раније увозили у 
највећој мери већ израђена и конфекциоиирана крзна.

Конфекционирање крзна нарочито се je ово неколико 
година развило у Загребу. Ту постоји већ неколико већих 
подузећа која се баве конфекцијом крзна. Своје продукте 
не пласирају само у Загребу и његовој ближој околини него

no свим деловима државе. Међусобна конкуренција води ра- 
чуна о начину израде као и о ценама.

Биланси за две последње године пружају следећу
слику:

5

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

Благајна 58 82
Дужници 2.402 3.196
Крзна и прибор 5.132 4.695

Пасива
Г лавница 1.000 1.000
Веровници 1.342 2.600
Воровници у страној валути 1.608 1.354
Прихвати 3.718 2.955
Добитак 24 64
Укупно 7.593 7.975

Подузеће нема никаквих инвестиција. Конфекција кр- 
зна и не тражи нарочитих инвестиција. Нарочито не стро- 
јева. Ради тога подузеће не мора имати већу дионичку глав- 
ницу. Милион динара je за  подузеће овакве врсте већ знатна 
главница. Поготову кад се зна да стоји иза њега јака фирма, 
кој,а je у стању да га издашно финансира.

Залиха робе и прибора која je 1929. године прелазила
5 милиона динара, прошле je године редуцирана на 4.7 ми- 
лиона динара. Ну за то су дужници порасли за 800 хиљада 
динара. Изгледа да je пословање у развитку. Питање je како 
ne данашња депресија да делује на крзнарске радње. Можда 
и повољно, јер многи из бојазни да би касније могла на- 
стати и још гора времена, гледају да сада подмире и неке 
потребе које нису тако неодложиве.

Повериоци су исказани у две позиције. Динарски и у 
страним валутама. У данашње време валутарних пертур- 
оација, било би пожељно кад би сва подузећа исказала у 
биланси своја потраживања и своје дугове и у страним ва- 
лутама. Јер тек онда могла би се дати тачна слика стања по- 
дузећа као и поставити прогноза за ближу будућност.

Повериоци у динарима су у току прошле године под- 
востручени. Они у страној валути су редуцирани за 250 хи- 
љада динара. З а  подузећа која се баве конфекцијом и трго- 
вином крзна ништа не смета ако имају и 1—2 милиона оба- 
веза у страним монетама. Они за такве обавезе имају no- 
криће у крзну које као увозни артикал у својој цени од- 
мах реагира на сваку валутарну промену. Акцепти су опали 
за 700 хиљада динара. To нам изгледа у вези са порастом 
динарских поверилаца.

Године 1929. получен je добитак од 24 хиљаде динара 
који je пренесен «а 1930. годину. Године 1930. получен je 
чисти добитак од 40 хиљада динара. Заједно са преносом из 
године 1929. добитак износи 64 хиљаде динара. Главна скуп 
штина за годину 1930. закључила je да се тај износ пре- 
несе на 1931. годину иако би се могло платити дивиденда 
од 5 од сто. Међутим изгледа да одлучним факторима по- 
дузећа није толико до дивиденде колико до развитка и 
солидности подузећа. Ако ове године и подбаци, ту je ре- 
зерва која je кадра да покрије евентуални слабији пословни 
успех 1930. године.

Виницки д. д. за промет и конфекцију крзна данас je 
наше највеће подузеће те струке.

Читајте н аш е а н а ли зе  Сшланса



„М остонга1*, б а ч м  п аром дш  н творммца
шкроба, да д* - Загреб

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год»
Asžraisa, Иаешва,

• Динара Динара
Рачун благајне 51.969'— Рачун дионичке главнице 1,000.000'—

„ дужника 748.ПГ85 „ резервног фонда 3.961'—
„ робе 1,206 915 85 „ вјеровника 7,854.838 53
„ потрошеног материјала 37.443-10
„ врећа 178.045-90
„ сандука и амбалаже 19.894'—

уређаја 4,124 315-30
„ некретнина Српскн Мнлетић 1,292.832 45
„ некретнина Ззгреб 1,067.85360
„ губ. и доб. за год, 1929. 79 683-36

губ, и доб. за год. 1930. 51.735 12
Укупно 8,858.799 53 Укупно 8,858.799,53

Тв©рница ш аркета ш шилана д« д. у К арловцу
Актива Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год. Пасива

Динара Динара

Некретнине и уређај 
Залихе 
Вриједноте 
Дужници

3,545.584-33 
3,942,245 19 

274.157'48 
2,658,075-12

Дионичка главница 
Вјеровници
Добитак за год, 1930,

3,500.000 —  
6,917 476-04 

2.586 08

Укупно 10,420 062 12 Укупно 10,420,062'12

VINICKY, d. d. за  промет ш конфекцкју крзна
у Загребу

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.
А&тива Пасива

Динара Динара

Рачун благајне 82,337'69 Рачун дионичке главнице 1,000.000'—
„ дужника 3,196.834-27 „ вјеровника v динарима 2,600.497 71
„ крзна и прибора 4,695.89084 „ вјеровника у страним вријед. 1,354.818-79

„ властитих прихвата 2,955.302-17
Рачун губитка и добитка:

пренос добитка из год. 1929. 24.428'95
добитак у год. 1930. 40.015 18

Укупно 7,975,062 80 Укупно 7,У75.062'80

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



Привредна банка д* д* - Велмка, Кмкммда
Рачун изравната на дан 30. септембра 1931. год. Пасива

Динара Динара
Клагаша 738.090 — Главница 3,000.000'—
Потраживања од новчаних завода 1,280.798'— Резервни фонд 1,799.985'—
Хартије од вредности 5оЗ 049'—■ Фонд за курсну разлику 127.917'—
Мееице 21,081.979-— Фонд за сумњива потраживања 255.834'—
Дужници 9,136.355 — Разее резерве 65 765'—
Банчина зграда 537.786'— Улози на штедњу 25,449.183-—
Непокретности 444.806'— Пенсиони фонд 110.000 —
Млин 470.450'— Повериоци 341.463'—
Валуте и девизе 374.067'— Реесконт 3,517.626"—
Роба 260.256'— Неподигнута дивиденда 800'—
Разно 15.149- — Преносна пасива 335.913'—
Преносна актива 113.913'— Фонд Др. Живка Богдана 24.150'—
Инвентар млина 456.963'— Чиста добит 440.025'—

Укупно 35,473661'— Укупно 35,473.661'-—

FyCsssxasä Рачун губитка ш добитка ва дан 31. дец. 1930. год. Д о б н т а к

Динара Динара
Камата 2,404.763 — Пренос дОбити 321'—
Трошкови 436.402'— Камата 3,196.792 —
Порези 809.863'— Провизије и разни приходи 1,725.345'—
Плате 699.443'— Приход од непокретности 25 .2 0 0 '-
Отписи 181.062'— Приход од хартија од вредности 28.900 —
Чиста добит 445.025'—

Укупво 4,976.558’— Укупно 4,976.558'—

м ^ г м ј ,,|1итакшчк№ј£а т ж ш ш д ж ж « « г а з м а ј ^  mnrariinin ̂ т мш  i ашиии ..........  wmww  ..... 

Велико-Кшшндска цеитрална штедионица д. д., Велика Кикинда
Актива Рачун нзравнања на даи 31. децембра 1930. год. Пасива

Динара Динара
Благајна 1,186.663'— Главница 4,000.000'—
Потраживања no жиро рачуну 150 386 — Резервни фонд 1,063.000'—
Поштанска штедионица 177.312'— Фонд за курсну равлику 33.000'—
Потраживања код банака 592.277'— Разни фондови 4.000'—
Менице 17,836.231'— Улози на штедњу 26.345.175-—
Текући рачуни 11,837.110'— Повериоци 903.469 —
Хипотекарни кредити 700.000'— Реесконт 505.500'—
Хартије од вредности 297.101*— Неподигнута дивиденда 20.668'—
Девизе и валуте 162.950'— Преносне камате 257.682'—
Инвентар l'— Чиста добнт 807.536'—

Укупно 32,940.031'- Укупно 32,940.031'—

Расзшди Р а ч у н  г у б и т к а  н  д о б н т ж а н а  д а н  31. дец «  1930. год» Прмжоди

Динара Динара
Камата 1,592.460'— Пренос добити 2.281'—
Пореза 499.667'— Камата 2.070.859'—
Плате 351 800 — Провизије 1,327.560'—
Трошкови 149.237'—
Чиста добит 807.536'—

Укупно 3,400.700'— Укупно 3,400.700 —
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ФРАНЦУСКЕ КЊИГЕ стбраув5не v Француско-српској књижариМОГУ C Е * 1̂ ги̂ јјж1шддг̂ ј̂ аммим1ш««||мкц.‘'/ш1чи18м;|11ш||̂ ^̂ м»диви 
Ц Е Н Е  В А Ј П О В О Љ Н И Ј Е  Д ОБ ИТ И СРЕ МСКЛ,  4. — ТЕЛЕФОН 51-28.

Жмжшца je иредмет нотрошње у маси.
Иајејајмаја ----------  Најсјајнмја

Више милиона тгута дневно употреби се
п в в л и к a .  ̂ rp n р i  л и к a“ жижица у  т ш о? отаџбини. Јолт о  пута &

загледа потрошач у  кутију жижица. Ако 
je циљ рекламе очевид што eehei броја људи, 

вглашавањв \ он^а °д кутије жижица нема згодније npu- ОГЛашавање!
лике за рекламу.

Обавештења даје и огласе уговара

Ј у г о с л о ш ^ н с к ®  д р у ш т њ о  ж ш з з & ш ц а  а . д .  

Неогџад-Поттамсмш шџетшнац б р .  130



А Н А Л И З А  Б II JI AH CA
Додатак „Народиои Благостању11

б р ° ј  2 БЕОГРАД, 9. ЈАН У АР 1932. ГОДИНА IV

С а д р ж а ј :

Наша индустрија гуме и каучука:
Vimpassing-kaučuk d. đ. — Zagreb.
Континентал-каучук, д. д. — Загреб.

Палма-каучук, д. д. —  Загреб.

„Sartid” srpsko akcionarsko rudarsko topioničko industrisko društvo —  Beograd. 
Opita privredna banka d„ d. —  Vel. Bečkerek.

НАША ИНДУСТРИЈА ГУМЕ И КАУЧУКА.

Последњих 6 година наш у.воз артикала из гуме и кау- 
чука износио je :

a) тврде гуме :
година 1925 за 22.712 кг. у вредности од Д и н . 2.403.140

1926 „ 17.459 л' 5* ii 2.346.167
„ 1927 „ 20.363 М ’>!)/ a *! 2.850.388

1928 „ 21.687 »• }> a' a A 2.671.308
1929 „  28.197 п » n h 2j650.081
1930 ,у 26.925 >} 99 ii' Vi h 2.789.679

б) док je увоз меке гуме износио 
године 1925 за 1.061.171 кг. у вредности 0'Д Д и н . 71.244.096

„ 1925 „ 1.236.509 УУ )> ii a 82.550.133
„ 1927 „ 1.473.654 >Г i9 ii 3 > ii 94.101.631

1928 „ 2.579.660 )) n ii 3> a 112.035.484
„ 1929 „ 2.274.852 ii a ii 3 i a 112.183.560
„ 1930 „ 1.830.257 a  a a 3> a 121.118.222

Док je увоз тврде — непрерађене гуме кроз ових 6 
година у главноме константан — тек последње две године 
je no количини нешто јачи, увоз мекане, прерађене гуме у 
знатном порасту. И no количини и no вредности. По1 ко- 
личини je двоструко већи него што je био пред 5—6 година.

По обиму увоза хврде и мекане гуме види се јасно, 
да ми заправо ни немамо индустрије гуме. Увоз сировина 
које би се прерађивале у нашим фабрикама екроз je не- 
знатан: томе насупрот увоз израђене робе већ je знатаи. И 
што je интересантно, он je у порасту. Прошле 1931 године, 
Ma да je наш увоз био мањи од увоза у години 1930, увоз 
артикала из гуме, бар уколико се тиче вредности, био je 
скоро за  10%, већи него предходне године.

Увоз артикала из гуме од преко 120 милиона динара 
био би већ довол>ан разлог за интензивнији развитак индуС' 
трије гуме. Сам развитак аутомобилизма са великом по- 
требом за пнеуматиком дао би посла једној, већој или више 
мањим фабрикам-а аутомобилских гума. Све већа упо- 
треба гуме у медицини и приватним газдинствима ствара 
предуслове за интензивнији развитак индустрије прераде 
гуме. Све то већа употреба гумене обуће и са своје стране 
говори за  развитак инду-стрије гуме.

Међутим ни једна грана индустријске делатности није 
код нас тако слабо развијена «ао индуетрија гуме. Toivie je

у првом реду крива наша царинска тарифа, која за артикле 
из гуме не предвиђа одговарај.ућу царину. Да бисмо и у по- 
гледу гуме имали довољну царинску заштиту, бар једно од 
светских подузећа индустрије гуме, које овде пласира своје 
продукте, у првом реду пнеуматику, већ би донело одлуку 
да код нас подигне једну афилирану фабрику. Тако дуго-, 
до« je царина за увоз појединих артикала нижа него што 
би били већи продукцпони трошкови односног артикла у H a
rnoj земљи, иноземство нема интереса да подиже властите 
фабрике. Међутим ако je царина већа од разлике у продук- 
ционим трошковима и чим се једно страно подузеће одлучи 
да подиже код нас своју фабрику морали би следити томе 
примеру и други, јер би иначе изгубили тржиште.

Ми за сада заправо имамо само једну творницу ар- 
тикала из гуме, које постоји у Крашу. Она у главноме из- 
рађује мање артикле, у првом реду за потребе медицине в  
гумене ципеле. Аутомобилске гуме још се код нас не изра- 
ђују. Нека већа подузећа за канцеларијски прибор, у првом 
реду папира, израђују гуме за брисање. Управо то je само 
конфекционирање, јер се главни рад врши на страии a код 
нас се гума само сече и пакује.

Све већи увоз артикала из гуме у вези са развитком 
нашег аутомобилизма принуђава нас да водимо рачуна и о- 
развитку наше домаће индустрије гуме. Нарочито с обзи- 
ром на интересе народне одбране. У случају интернационал- 
них компликација од велике je важности, ако имамо у са- 
мој земљи одговарајуће творнице за прераду гуме и израду 
пнеуматика за аутомобиле. Одговарајућа измена у нашо] 
царинској тарифи би у најкраћем року присилила поједина 
велика подузећа да и код нас подигну своје афилиране фа- 
брике како су то морале учинити у свим државама које no 
сваку цену настоје да подигну властиту индустрију. Поди- 
зањем властите индустрије гуме увоз тврде гуме знатно ће 
порасти, док he увоз израђене морати да се смањи. A за 
тиме морамо да идемо. Нарочито данас кад нас на то лри- 
нуђава и ситуациј,а нашег трговинског биланса.

Ми за сада продукте индустрије гуме увозимо. Код нас 
nocTo je  три друштва акционарског ткпа као репрезентанти 
страних фабрика гуме и гумених производа. Поред тога по- 
стоји још знатан број заступника страних подузећа који не- 
мају форл1у акционарског друштва. A наши увозници или 
репрезентанти аутомобилских подузећа баве се и увозом од- 
носно заступањем подузећа која израђују аутомобилске 
гуме. Овде дајемо ореглед биланса трију подузећа акционар- 
ског типа који се код нас баве продајом артикала из гуме.



10
WIMPASSING—KAUČUK D. D. — ZAGREB

Wimpassing-KauCuk d. d. nalazi se u interesnoj sferi 
Vereinigte Gummiwarenfabriken Wimpassing i Semperit A. G. 
iz Beča odnosno Gummi & Belatwerke „M atador” iz Bratislave. 
Ta 'se poduzeća nalaze u interesnoj sferi W iener Bankvereina, 
dotično Niederoesterreiichische Escomptegesellschaft iz Beča. 
Dosledno tome Wimpassing-Kaučuk d. d. u Zagrebu nalazi se u 
interesnoj ;sferi njihovih jugoslovenskih afilijacija, Opšteg ju- 
goslovenskog bankarskog a. d. odnosno Bosanske industrijske 
i trgovačke banke a  njihovi predstavnici sede u direkciji ovog 
poduzeća.

,,WimpassingjKaučuk” osnovano j'e 1922. godine. Do
1928. bilo je protokolirano pod imenom „Berson” Kaučuk d. d: 
dilonička glavnica je ranije iznosila 50 hiljada dinara a danas 
iznosi 1 milion dinara. Wimpassing-Kaučuk nam erava da u 
Jugoslaviji izgradi odgovarajuću tvornicu gumene robe u prvom 
redu za higijenske artikle, cevi iz gume i slično. Međutim za 
sada je postignut aranžman sa Vulkanom u Kranju i tamo se 
izrađuje najveći dio artikala. Do podizanja nove tvornice moglo 
bi doći tek onda kad se pristupi ostvarenju ranije stvorenog 
plana, da se podigne posebna tvornica za izgradnju automo
bilske gume. To bi onda bila naša prva tvornica takove vrste.

Wimpassing-Kaučuk ne samo što fungira kao glavno za
stupništvo i skladište produkata koje izrađuju tvornice koje on 
zastupa, nego je pre 2 godine u Zagrebu otvorio i detaljnu rad
nju svih produkata. To je možda jedan od najbolje asortiranih 
dućana artikala od gume u našoj državi počevši od igračaka 
iz  gume, galoša i čizama iz gume pa do svih produkata -које 
treba medicina. Za razliku od ostalih poduzeća koja zastupaju 
strane tvornice artikala iz gume, Wimpassing-Kaučuk u svojoj 
bilansi iskazuje т „zalihu robe” što je i naravno kad već ima 
i detaljnu prodaju.

Pre dve godine preduzeće je isplaćivalo dividendu od 
6 % . Od 1925 godine ne isplaćuje nikakve dividende, ma da je 
svaka godina završena sa dobitkom.

iLdans za tri poslednje godine pošto je izvršena promena 
naziva i provedena reorgnizcija ovako izgleda:

U bilanci za 1929. godinu vidimo porast nam ještaja ođ 
68 na 800 hiljada dinara. To je u vezi sa uređenjem vlastite de
taljne prodavaonice u Zagrebu na Ilici. A preuređenje dućana, 
izradnja portala i unutrašnji uređaj tražili su znatne iznose. 
U bilansu za prošlu godinu uređaj je već snižen na 448 hiljada 
dinara. Otpisano je 114 hiljada dinara a ostatak je proknjižen 
na jedan drugi način.

U prošloj godini polučen je dobitak od 15 hiljada. Sa 
prenosom dobitka iz ranijih godina dobitak iznosi 66 hiljada 
dinara.

To bi već omogućilo isplatu od 6%. No poduzeće s obzi
rom da je to rezultat poslovanja od nekoliko godina odustalo 
je od isplate dividende akumulirajući dobitak dok situacija bude 
takva da poslovni uspeh svake pojedine godine omogući 
isplatu primerne dividende.

P o  svemu izgleda, ako kod nas u dogledno vreme dođe 
do većeg razvitka industrije gume i prerađevina iz gume, da će 
Wimpassing-Kaučuk biti prvo preduzeće koje će se istaći na 
tom polju.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Hugo Weinberger, 
pretsednik; Josef Neumann, Hugo Fucks, Hugo Goldschmid.

Aktiva 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

Nameštaj 68 800 448
Blagajna 20 44 25
Menice 136 60 6
Kaucije 143 167 62
Dužnici 6.895 3.048 3.401
Roba 226 818 2.985

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000
Reserva 1 1 1.5
Poverioci 6.312 3.775 5.862
Dobitak 32 50 51
Ukupna bilanca 7.490 4.940 6.929

Ukupan zbir bilance za 1929. godinu bio je mnogo manji 
nego 1928. godine. Međutim u 1930. godini ponovno je u znatnom 
porastu i skoro je dosegao zbir bilance iz 1928. godine. Dužnici 
su 1929. godine opali od 6.9 na 3 miliona dinara. Teško da je 
to  rezultat poslovanja i lako da je jedan dio dužnika preba
čen na strane centrale odnosno na druga afilirana preduzeća. 
Između „Wimpassing-Kauöuk” i „Palma Kaučuk” postoji uža 
veza, a oni su interesiram kod Vulkana u Kranju i u njihovim 
upravama sede gotovo isti ljudi. A upravo ikod „Palme” vi
dimo 1929. godine znatan porast dužnika. Zaliha robe znatno 
je  porasla. Za preko deset puta prema bilansu iz 1928. godini.

To je u vezi sa otvaranjem vlastite prodavnice koja ima 
nadasve bogato skladište.

КОНТИНЕНТАЛ — КАУЧУК, ДИОНИЧКО ДРУШТВО —
ЗАГРЕБ.

Подузеће je основано као дионичко друштво 1923 
године. Централа подузећа je у Загребу као и свих осталих 
наших подузећа те струке. У Београду подржава филијалу 
за источне и јужне крајеве наше државе.

Оно je афилијација или боље речено продајна експо- 
зитура позиатог концерна Интернационал Каучукверке из 
Амстердама које у Хановеру, у Немачкој, имају једну од 
највећих фабрика те струке у Европи.

Творница из Хановера не само да подмирује знатан 
део немачке потребе на гуми, нарочито пнеуматици него и 
извози готово у све кра1ј,еве света. Организација извоза 
je проведена на тај, начин, да готово у свим државама по- 
стоје продајне организације. У неким те организације врше 
и један део фабрикације, што зависи од царинске политике 
односне државе. A све je опет концентрирано у једној хол- 
динг-компанији која има своје седиште у Амстердаму.

Деоничка главница износи 600.000 динара. Будући да 
подузеће за сада нема код нас никакве творнице a no томе 
ни јачих инвестиција, није потребна ни већа главница. Према 
еамој организацији оословања подузећа уопште не би 
морало имати главнице. Оно заправо прима робу своје цен- 
трале у неку врсту консигвације, водећи рачуна о продаји. 
Њезиие обавезе према централи стоје у одноеу према потра- 
живањима које она има према купцима на кредит. Интере- 
сантно je да у биланси не налазимо позиције „роба“ премда 
се ради о једном трговачком подузећу које држи велике за- 
лихе робе. Међутим та роба тако дуго док се не прода, води 
се као консигнација централе na no томе афилирано поду- 
зеће и ве може имати у биланси никакве робе. Taj начин 
билансирања не даје сасвим јасну слику пословања, јер би 
било интересантио видети колика je залиха робе која се 
држи на складишту и које су промене наетулиле у том по- 
гледу ово неколико година.

Подузеће до сада ниј.е исплаћивало дивиденде. Beh no 
природи подузећа као продајна агенција централе, која нема 
ни властите залихе робе, не може исказати већи добитак. 
A k o  се може постићи повољније цене, него што су трошкови 
продукције, профит иде централи, за чији се рачун врши 
продаја. Подузеће не може имати већих губитака, оеим ако 
би дубиозна потраживања узела већи обим, јер се продаја 
врши за рачун централе. Кад она има сав профит мора под- 
нети и евентуалан губитак.
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Биланси за 4 последње године овако изгледају:

(30 септембра)
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

У хиљадама динара
Благајна 8 100 143 62
Дужници 1.950 3.366 3.885 4.828
Менице — — 412
Ефекти 13 28 28 37

Пасива
Г лавница 600 600 600 600
Резерва 3 3 3 3
Повериоци 1.306 2.701 3.439 4.665
Добитак 2 9 11 16
Укупна биланса 1.973 3.508 4.168 5.381

Како видимо укупна je биланса у сталном порасту.
Она из 1930. године ј,е скоро три пута већа него она из

тензивна да се у широким слојевима гумене пете уопште 
зову Палма. Успело je нарочито у провинцији одомаћити гу- 
мене пете тако да данас интензивна реклама не би ии била 
толико потребна.

Палма Каучук основано je као акционарско друштво 
још 1922. године. Kao чисто продајна организација, њезина 
je главница била утврђена на 50 хиљада динара. Касније, кад 
се je пословање проширило (године 1925.), главница ј:е по- 
вишена за десетоструки износ тако да износи 550 хиљада 
динара.

И Палма се ослања на страна подузећа. Међутим 
Палма je у последње време ангажирана и код „Вулкана“, 
једине наше веће творнице гумених артикала у Крању. Према 

4.665 i томе данас један део артикала које Палма Каучук пушта 
* у промет израђује се и код нас. Међутим то су мање важни 
артикли иако су одређени за потрошњу широких слојева.

Пословање Палма Каучук веома je повољно. Получени 
чисти добитак, (ма да подузеће заправо ради као комиси-

не налазимо исказану вредност
1927. године. To значи, да je пласирање продуката фабрике ј p,0ge) хакав је> да омогућује исплату знатне дивиденде. Ди- 
Континентал у нашој држави све веће. Главна позиција би- ј БИд6Нда варира између 8% и 20%. За прошлу годину испла- 
лансе су дужници. Они су порасли од 1.95 милиона у години јђ 6на ;е дивиденда од 9%  a за годину 1929. чак од 12%. Мало
1ЛП-7 Л О О  ___ ________  1 П О А  1 0 Q A1927. на 4.83 милиона у 1930. годшш. Поред тога у 1930. го- 
дини долазе и менице, за 412 хиљаДа. Како je пораст дуж- 
ника константан и датира већ од четири године, не може 
се приписати погоршаним приликама на новчаном тржишту 
и слабијем плаћању купаца. Пораст дужника у овом слу- 
чају показује, да je пласман робе био много веНи, односно 
да константно расте. A порастом продаје, с обзиром на

која наша подузећа могу плаћати такве дивиденде и то не- 
прекидио. Подузеће je у завидном положају, пошто je сваки 
губитак готово искључен. Централа мора калкулирати такве 
цене, да афилираноме иодузећу омогући просперитет. Према 
томе скоро je искључено, да се искаже губитак, осим ако 
се неке године морају вршити ванредни отписи дужника.

Kao и код Континентал Каучук, у биланси Палме Ка-

Ауто 48 86 60
Инвентар 287 24 38 36
Благајна 62 64 136 90
Дужници:

a) робни 5.180 4.165 6.301 8.132
б) обрачунски 419 294 278

Удели 62 125 ------

Биланс за 4 последње године даје следећу слику: 
Актива 1927. г. 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хил>адама динара

чињеницу да се знатан део робе мора давати на кредит, ja- уЧу:К не налазимо позиције „роба“, ма да je Палма управо 
сно je да расту и дужници. Међутим упркос пораста, њихов i Трг0;Вачк0 подузеће и ма да се на складишту налазе знатне 
бонитет (ако- му се посвећује одговарајућа пажња) може | количине израђене робе. Међутим та роба не улази у биланс 
бити данас кад дужници износе 5.5 милиона, бољи него пре : П а л м е ,  будући да се води као комисионо складиште.
4 године ,кад су били мањи од 2 милиона.

Порасли су и повериоци од 1.3 на 4.7 милиона ди- 
нара. To je у вези са порастом дужника. Чим. су веће про- 
даје нарочито на кредит тим je и јаче потраживање цен- 
трале према афилијацији. Држимо да сав износ повериоца 
отпада на обавезе према централи и да банкарски кредити 
не долазе у обзир. A »е могу ни доћи, док афилијација не 
набавља робу од централе кој,у онда даље продаје, него 
води у неку руку колшсиону продају за рачун централе. A 
да нема банковних кредита, види се и no томе, што je за- 
лиха благајне релативно доста знатна. A то не би било да 
подузеће има новчаних обавеза према банкама.

Подузеће ће се развити у веће димензије тек онда, 
ако једног^дана под притиском наше царинске тарифе и кон- 
куренције осталих подузећа те струке буде и оно приморано 
да пређе и код нас на саму фабрикацију. Онда he бити по- 
требно и повишење главнице ради инвестиција a онда he се 
у биланси показати и позиција роба. A онда ће бити могуће 
исказати и већи добитак што за сада није случај јер како 
рекосмо подузеће заправо не ради за свој рачун него врши 
улогу комисиоиера своје централе не подржавајући ни вла- 
стита складишта.

У управи се налазе г. г.: Др. Иван Јакоби, Бела Милоч, Укупни износ билансе последње три године у знатном
Ц. В- Кинс; директор je г. Др. Паул Бреслауер. je порасту. Од 4.8 милиона концем 1928 на 9.6 милиона кон-

цем 1930 године. Биланса je скоро' удвостручена. To значи 
да je обим послова еве већи. Интензивна реклама која се 
водила ранијих година долази сада до ттравог изражаја. Кон- 

I зум Палминих артикала расте све више. Наравио, будући да

Пасива
Г лавница 550 550 550 550
Резерва 61 81 97 107
Повериоци

a) робни 4.913 3.398 5.343 7.404
б) обрачунски 751 784 477

Добитак 67 65 80 59
Укупно 5.592 4.846 6.850 8.598

ПАЛМА КАУЧУК Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Поред Бате и неких фабрика сапуна односно додатака су у трговини на велико каса-продаје изнимка, расту и no
sa прање, ни једно подузеће не прави толику рекламу за траживања према муштеријама. A како се ради о комисиј- 
своје продукте колиио „Палма“ за пете из гуме. He само ској роби, расту и обавезе према централи. Видимо једнаки 
рекламе no новинама и календарима која делује на публику, пораст код дужиика и код повериоца. Код подузећа који 
него и интензивна реклама код самих обућарских занатлија, сами не продуцирају, који чак и немају властитих склади- 
да би се придобили за своје продукте. Обућарима који држе шта робе него, која раде више у виду заступстава, имају по- 
„Палма“ потпетице и који код својих муштерија форсирају зиције дужници и повериоци паралелни развитак. За на кре- 
гумене пете дају се нарочите погодности. Реклама за дит продату робу терети се купац a одобри централа, за 
„Палма” гумене пете, нарочито раније била je толико ин- чкји се рачун продаја обавља.
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Подузеће нема индустријских инвестиција. Инвентар 

претставља вредност канцеларије и складишта која се на- 
лазе у унајмљеним просторијама. Једина илвестиција био би 
ауто. Taj je набављен ради боље организације продаје и 
бржег растурања робе.

Интересантан je рачун добитка и губитка за 1930 го- 
дину. Чисти добитак износи 2.6 милиона динара. To je у неку 
руку провизија која се убире од централе. С обзиром на 
висину провизије продаја мора да je знатна. Чисти добитак 
износи 59 хиљада динара. Међу тим отписи дубиозних по- 
траживања износе 208 хиљада динара. To je у односу према 
дужницима знатан износ. Змачи да се мора радити са већим 
бројем комитената и то непосредно што наравно носи и већи 
ризико. Палма, изгледа, улази у пословање са сваким већим 
обућарем. A ту су обуставе плаћања на дневном реду. Ме- 
ђутим њима се зарачуеавају и веће цене јер се унапред води 
рачуна о повећаном ризику.

Упркос знатних отписа исказани годишњи чисти доби- 
так даје укамаћење капитала од преко 10%.

У управи Палма Каучук налазе се следећа г. г.: Хуго 
Вајнбергер, претседник ; Др. Људевит Шварц, јулиус Бер, 
Роберт Бер и Јосип Најман.

„SARTID” SRPSKO AKCIONARSKO RUDARSKO TOPIO- [
NIČKO INDUSTRIJSKO DRUŠTVO, BEOGRAD. f

j
Dosada, analizirali smo bilanse „Sartida” za: 1927/28. i 

godinu u „Narodnom Blagostanju” za 1929. godinu, broj 26., ; 
strana 423; za 1928/29. godinu u dodatku „Narodnog Blago-: 
stanja” za 1930. godinu, broj 14., strana 64, a za 1929/30. go
dinu u 1. broju od 4. januara 1931. godine, strana 3, na šta 
upozoravamo naše čitaoce.

Kako su ranije analize vrlo opširno tretirale pitanja , 
koja su važna po razvoj i1 rad „Sartida” to smatramo, da se 
možemo ograničiti samo na prikaz i analizu poslednje poslovne 
godine, koja obuhvata period od 1. 7. 1930. do 30. 6. 1931. g.

U pogledu razvoja rada u „Sartidovim” radionicama to
kom prošle godine daje nam najbolje objašnjenje izveštaj uprav
nog odbora, u kome se među ostalim kaže: „Naša fabrika je bila 
u prošloj poslovnoj godini vrlo slabo zaposlena, a poslednjih me
seca poslovne godine radili smo sa 50% našeg kapaciteta. 1 
najnužnije državne nabavke su izostale, ali se zato popravio 
posao sa trgovačkom robom. Godišnji obrt spao je prema obrtu 
od poslovne godine 1929/30. sa dinara 87 miliona u ovoj po
slovnoj godini na 48 miliona dinara.” Pri tome treba napome
nuti, da iznosi glavnica „Sartida” 50 miliona dinara, što dakle 
znači, da celogodišnji obrt nije dostigao niti visinu glavnice.

Još u proleće 1930. godine zaposlio je „Sartid” preko 
1200 radnika; zbog nemanja porudžbina niti većih popravki, 
bilo je preduzeće prinuđeno, da otpusti do kraja 1930. godine 
600 radnika, a u drugoj polovini ove poslovne godine još tri 
stotine, tako da je u letu ove godine bilo zaposleno svega 300 
radnika.

Mi smo već imali priliku da istaknemo, da je „Sartid” 
vrlo otmenog porekla; kod njega je koncentrlsano sve ono, što 
je u našoj nacionalnoj industriji od imena i ugleda. Ali još i 
više. Zahvaljujući agilnosti g. Vajferta zainteresovana su u 
„Sartidu” i najmoćnija evropska industrijska preduzeća, svet- 
skog renomeja, kao na primer englesko industrijsko preduzeće 
Armstrong-Vikers u Londonu, Rešička fabrika čelika i domena 
iz Bukurešta, i Austro-ugarsko društvo državnih železnica. Od 
bankarskih veza tu je bio Bodenkreditanstalt u Beču, a kad je 
ovaj u 1929. godini preuzet od Kreditanstalta u Beču, učešće 
je preneseno na njegovu jugoslovensku vezu, jugoslovensku 
udruženu banku u Beogradu i1 Zagrebu.

Posle teškoća Kreditanstalta, potpuno ga je zamenila 
Udružena banka, a donekle i Jadranska banka u Beogradu i

Srpska banka u Zagrebu. Dakle sve samo veliki međ našim 
bankama.

U firmu „Sartida” morala bi ući još i oznaka „za brodo
gradnju”, pošto je to grana poslovanja, koja je u poslednjim 
godinama dala vrlo lepe rezultate; ona je pored drugih manje 
važnih industrijsko-komercijalnih poslova zapravo bila spasa- 
vajuća; ova je grana florirala naročito u dvema pretposlednjim 
godinama i prilikom odnosnih analiza rada mi smo podvukli, 
da je „Sartid” upravo predistiniran da bude i ostane vodeće 
brodogradilište za našu rečnu plovidbu. U 1929/30. g. još je 
bilo nešto posla, lukrativnog, i tom je prilikom „Sartid” pokazao, 
da je potpuno dorastao i najvećim porudžbmama odnosno po- 
pravkama. Međutim u ovoj godini izostale su popravke, zbog 
štednje — i u koliko je bilo posla, radilo se u glavnome po 
nalogu jednog manjeg privatnog brodarstva iz Pančeva. Tu 
ne može biti velike zarade, u rana rudarstva je posle Svetskog 
rata napuštena; druga, koja ima ogromne mogućnosti razvoja, 
naime popravljanje i gradnja lokomotiva i vagona u 1930/31. 
god. potpuno stagnira. Tu dolaze u pitanje isključivo državne 
porudžbine, a njih zbog budžetskih štednja nije bilo. Niti ih 
preduzeće ne bi ni moglo preuzeti, jer na bonove odnosno na 
kredit naša industrija ne može da radi. Naročito kad nema mo
gućnosti reeskonta, zbog čega se ovakvi bonovi vuku po bla
gajni preduzeća i po nekoliko godina. Produkcija mostova ta
kođer je vezana na porudžbine, a tih u ovoj godini nema. Pri
likom prošlogodišnje analize mi smo napisali sledeće: „Danas 
ima u fabrici svega još osam lokomotiva i jedan manji most za 
Bosnu; ove će popravke ubrzo biti izvršene, a novih porudž
bina nema....  Situacija je prema tome veoma pesimistička i
uprava „Sartida” ima puno razloga, da favorizira brodogradi
lišta i fabrikaciju takozvane „komercijalne proizvodnje” .

Zbog tih prilika, koje su u 1930/31. godini još i pogor
šane, iznosi danas broj radnika samo još 300 lica.

Brodogradnja je svoje poslovanje reducirala na mini
mum i uprava „Sartida’’ prelazi u sve većoj meri ka „komer
cijalnoj proizvodnji”. Ova reorganizacija iziskuje izvestne nove 
investicije, koje su i učinjene, kao što ćemo malo docnije vi
deti iz bilansa. Tu se radi u glavnome o proizvodnji ašova, 
osovina, čekića, alata, lopata, i t. d., koji situaciju donekle spa- 
savaju.

Glavne bilansne pozicije, koje objavljujemo u donjoj 
tablici za 1926/27., 1928/29., 1929/30. i 1930/31. godinu poka
zuju Smanjenje volumena zaposlenosti.

Račun izravnanja.
Aktiva 30. 6. 27. 30. 6. 29. 30. 6.30 30.6.31.

u hiljadama dinara
Investicije 23.319 35.243 38.383 41.338
Nova postroj, i invest. 7.881 3.140 2.955 1.187
Pokretnosti — — — ■ 68
Materijal na stovarištu 16.851 29.821 19.243 16.527
Blagajna 668 689 908 395
Efekti 1.676 5.073 7.126 3.275
Dužnici 17.703 30.153 35.108 26.550

Pasiva
Glavnica 50.000 50.000 50.000 50.000
Rezervni fond 110 308 375 443
Rez. za dub. potraživ. 550 — — —
Otpisivanja 3.553 6.610 8.379 10.301
Poverioci 10.322 42.259 37.130 24.494
Čista dobit 3.407 3.415 3.487 257
Zbir bilansa 82.905 104.129 103.792 89.342

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Opšti upravni troškovi 1.284 1.913 2.228 2.197
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Kamata 45 4.020 3.312 2.718

Poreza 680 987 374 731

Otpisi 1.041 1.65T 1.768 1.922

Dobit 3.407 3.415 3.487 257

Prihodi
Prihodi od efekata 6.347 162 161 134
Brodogradilište — 2.882 2.359 2.316
Druga odelenja — 8.814 8.566 5.229
Prenos dobiti — — . — 147
Zbir prihoda 6.450 11.987 11.172 7.826

Zbir bilansa je za 14.4 odnosno 15 miliona manji od
raniji-ћ dveju godina, a  iznosi 89.34 miliona dinara. Glavnica
iznosi 50 miliona, dok je pre rata, u 1913. godini, prilikom osni
van ja društva, iznosila 4 miliona zlatnih dinara. Rezervni fond 
iskazan je sa 443 hiljade dinara. Fond amortizacije dostiže 10.3 
miliona, tako da ukupna sopstvena sretstva dostižu 60.7 miliona 
dinara. Poverioci, koji su jedini pretstavnici stranih sretstava, 
iznose 24.5 miliona, prema 42.2 miliona u 1929. i 37.1 milion u 
1930. godini. I smanjenje poverioca indicira na smanjenju po
slova. Odnos međ sopstvenim i tuđim sretstvima ove je godine 
povoljniji no ranije. Vrednost investicija je i u 1931. godini po
većana za 3 miliona na 41.34 miliona dinara, koliko su iznosila 
prošlogodišnja nova postrojenja; u ovoj godini novih je inve
sticija učinjeno za svega 1.2 miliona dinara —■ što je bilo po
trebno za povećanje „komercijalne proizvodnje”. Zasebno su 
iskazane (sada prvi put) i pokretnostf, sa 68 hiljada dinara. 
.Materijal na stovarištu bilansiran je sa  iznosom od 16.53 mil. 
dinara, od čega otpada 1.7 miliona na izrađene proizvode, a 
3.56 miliona na nedovršene radove. Prema 1929. godini, kada 
je halo još dovoljno radova, ova je pozicija za 14 miliona di
nara veća. Interesantna je također pozicija hartija od vrednosti, 
koja je od 7.12 miliona u 1930. godini u 1931. godini smanjena 
na 3.27 miliona. To je posledica prodaje izvestnog paketa ak
cija; koliko nama je poznato, prodato je za oko milion Ratne 
•štete, a ostalo smanjenje potiče od pada vrednosti hartija, dakle 
od otpisa, koji su sprovedeni preko računa gubitka i dobitka. 
Sm anjenje od 8.56 miliona pokazuje pozicija dužnika, koja time 
iznosi 26.55 miliona dinara. Zbog toga je preduzeće bilo u 
stanju, da smanji i poverioce. Od 26.5 miliona dužnika je iz- 
vestan deo (oko 10 miliona) plasiran i u državne bonove, koje 
im a „Sartid” već nekoliko godina.

Ako posmatramo kretanje računa gubitka i dobitka im
putira nam se primedba, da je „Sartid” u 1930/31. godini radio, 
d a  bi pokrio rashode po kamatama. Ove će se prilike u ovoj 
godini možda nešto popraviti, ako uspe, da likvidira izvestne 
pozicije dužnika, kojima će odmah moći smanjiti poverioce — 
:što će imati povoljno dejstvo i na rezultat godišnjeg rada. 
Zbog visokih kam ata (upravni troškovi su reducirani, što je 
svakako pohvalno) prihodi svih odelenja manji su od rashoda
— izuzevši kod brodogradnja gde su prihodi za 188 hiljada di
nara veći od rashoda. Zajedno sa dobitkom na efektima za
rada iznosi 331 hiljadu; ako od toga odbijemo gubitak ostalih 
odelenja u visini od 221 hiljadu dinara, čista ovogodišnja dobit 
iznosi 110 hiljada dinara; dodavši tome prenos 'dobiti iz ranije 
godine u visini od 147 hiljada, onda dobijemo per saldo efekat 
od 257 hiljada, prema 3.48 miliona u prošloj godini.

Preduzeće samo kaže: „Kod ovakvog zaposlenja bilo je 
moguće postići i samo toliku zaradu, da se mogu izvršiti o t
pisi u dosadašnjoj srazmeri i da se mogu pokriti svi troškovi 
i bankovne kamate, ali koje ne omogućuje isplatu dividende.”

Uprava je predložila, da se od oiste dobiti od 257 hiljada 
dinara unese u  rezervni fond 2%, a  ostatak od 251 hiljadu da

Ш ош аљ ш те

se prenese na iduću poslovnu godinu. Prošle godine plaćena je 
6% dividenda odnosno 60 dinara po komadu.

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 udru
žene banke, Zagreb; Duglas Vikers, London; Dr. Georg Gün
ter, Beč; Stevan Kramata gen. direktor Jadransko-podunavske 
banke, Beograd; Dr. Karl Revaj, gen. direktor Rešičke fabrike 
čelika i domena, Bukurešt; Knez Barbu Stirbej, Bukurešt; inž. 
Adalbert Fajt, Salzburg; O skar Polak, Beč; Andrija Radovič, 
Beograd; Kosta L. Timotijevič i ing. žorž Faj, Pariz.

OPŠTA PRIVREDNA BANKA D. D. — VEL. BEČKEREK
Opšta privredna banka d. d., Vel. Bečkerek osnovana je 

još 1902. godine pa će prema tome u ovoj godini slaviti tri
desetogodišnjicu svog postojanja. I ako ima Opšta privredna 
banka relativno malu glavnicu, ona ipak pripada redu naših 
najvažnijih novčanih zavoda Vojvodine, a to pre svega zbog 
svojih veoma razgranatih poslova, koje zahvaljuje velikom po- 
verenju veliko-bečkerečkog stanovništva, među kojima uživa 
renome prvoklasnog novčanog zavoda. Taj renome je stvarno 
i opravdan, pošto se banka nalazi pod upravom jednog pozna
tog bankara, koji ima odlične bankarske veze u Zagrebu i 
Beogradu. Poverenje klijentele najbolje ilustrira činjenica, da 
upravlja Opšta privredna banka ulozima od preko 30 miliona 
dinara, dakle iznosom koji je za trideset puta veći od glavnice. 
To je za banku svakako jedno veliko preimućstvo, koje pak 
sa druge strane implicira i veliku predostrožnost, naročito u 
prilikama, kakve sada preživljujemo. Ali je praksa i tu poka
zala, da je banka i kroz ove teškoće sjajno prošla.

lilavnica u iznosu od jednog miliona dinara podeljena je 
na 20 hiljada akcija glasečih na ime od po 50 dinara nominale. 
Prilikom osnivanja ona je iznosila 200 hiljada kruna; krajem
1905. godine povišena je na 400 hiljada, u 1908. godini na 500 
hiljada, 1910. godine na 600 hiljada a 1914 godine na 800 hi
ljada predratnih kruna. Ovakva glavnica bi pretstavljala da
našnju protivvrednost od 10 miliona dinara, a da to nije slučaj, 
treba je pripisati inflaciji. Ovde nam se manifestira gubitak, 
koji su pretrpele skoro sve prečanske akcionarske provincijske 
banke. Krajem 1921. godine, dakle već posle rata, glavnica je 
povišena na 4 miliona kruna, nakon čega je u  1922. godini
pretvorena u dinare, na jedan milion, koliko i danas iznosi.
Opštoj privrednoj banci ne bi bilo teško povećati glavnicu; 
pa čak ni pod prilikama, kao što su današnje; ali kako su
akcije sve u čvrstim rukama, to ovo pitanje barem za sada
nije ni najmanje aktuelno.

Naredna tablica nam pokazuje razvoj glavnih bilansnih 
pozicija za posleanje četiri godine, koje su tačan tumač povolj
nog razvića bančinog. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja

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

Blagajna 439 513 411 988
Potraživanja kod banaka 2.452 3.151 3.656 5.003
Valute 185 269 227 162
Menice 13.910 14.259 22.129 21.693
Tekući računi 3.293 3.901 629 103
Dužnci 4.532 4.621 3.506 3.464
Hartije vd vrednosti 940 1.024 1.038 1.064
Hipotekarni zajmovi 846 824 815 806

за  '1932 г€џдшну*
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Nepokretnosti 31 31 31 31

Prenosna aktiva 369 369 191 237

Pasiva !*: '

Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000

Rezervni fond 416 430 443 453

Pension» fond 220 220 220 243

Fond kursne razlike 150 150 150 150

Poreska rezerva 125 125 125 125

Ulozi 22.547 24.327 29.713 30.251

Cedirane hipoteke 749 749 749 749

Poverioci 1.2000 1.372 103 88

Nepod. dividenda 48 48 59 55

Čista dobit 174 175 175 200

Zbir bilansa 26.999 28.965 32.929 33.552

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi
Kamati 1.387 2.283 2.574 2.788

Plate i troškovi 222 262 409 409
Porezi 134 136 72 97

Čista dobit 174 175 175 200

Prihodi
Prenos 1.4 — 1.5 1.2
Kamate i provizije 1.883 2.811 3.167 3.488
Prinos nepokretnosti 33 45 62 88
Zbir prihoda i rashoda 1.917 2.856 3.231 3.577

Zbir bilansa, koji pretstavlja istovremeno i tiančin obrtni
kapital iznosi krajem 1930. godine 33.55 miliona dinara; prema
ranijoj godini povećan je za oko 600 hiljada dinara, a prema
1927. godini za 6.55 miliona. Ovaj porast ukazuje na vrlo so
lidno razviće bančino, Tu nema prekomernog i suviše naglog 
poleta niti inflatornog raširenja poslovnog volumena. Ovaj obrtni 
kapital od 33.55 miliona podeljen je na sledeči način: 2.17 mi
liona pretstavljaju sopstvena sretstva bančina (zajedno sa čistim 
dobitkom na dan 31. decembra 1930. godine) a ostatak su tuđa 
sretstva, kojima banka upravlja.

Sopstvena sretstva podeljena su ovako: 1 milion je
glavnica, a  971 hiljada su rezerve bančine, koje dostižu (bez 
dotacija za 1930. godinu) 97% od glavnice. Pre četiri godine 
iznosili su 91%.

Međ tuđim sretstvima dominiraju ulozi, koji dostižu kra

jem 1930. godine 30.25 miliona, odnosno skoro 95% sviju? 
tuđih sretstava. Kod njih je porast vrlo rapidan — od 22.55 
miliona krajem 1927. godine porasli su za punih 7.7 miliona 
do kraja 1930. godine. Zbog ovako rapidnog porasta uloga,, 
bančina uprava bila je u mogućnosti, da smanji poziciju poveri- 
oca: od 1.37 miliona u 1928. godini, poverioci su do kraja 1930... 
godine reducirani na svega 88 hiljada dinara. Iznos cediranih 
hipoteka, iskazan je nepromenjeno sa 749 hiljaca dinara.

Veoma interesantna je Strukturelna pramena, koja je ш 
poslednjim godinama učinjena u bilansnoj aktivi. Pada u oči 
ogroman porast likvidnih pozicija. Uprava bančina, kao da je. 
znala za prilike, koje su nastupile u drugoj polovini 1931. go
dine. To je slika bilansa, za koji nemamo izraza do: mobili
zacijom bilans, naročito u pogledu aktive. Pozicija blagajne je 
porasla za 130%, od 411 hiljada na 988 hiljada dinara; potra
živanja kod banaka porasla su od 3.65 miliona na 5 miliona di~ 
naar, valute I devize iznose 162 hiljada dinara a hartije od vred
nosti pokazuju iznos od 1.06 miliona dinara. To je odmah lik
vidna aktiva, koja dostiže 7.22 miliona dinara odnosno 23%  
ukupnih sretstava. Dugoročniji1 plasmani se radikalno smanjuju; 
tekući aktivni računi od 3.9 miliona u 1928. godini na 103 hi
ljade u 1930. godini, dužnici po tekućim računima od 4.62 mi
liona na 3.46 miliona i hipotekarni zajmovi od 846 hiljada am or- 
tizovani su do -kraja 1930. godine na 806 hiljada dinara. Me
nični krediti, koji su mnogo kratkoročniji, pa prema tome lik— 
vidnijf, imaju do kraja 1929. godine tendenciju porasta: od5
1927. godine porasli su od 13.9 miliona na 22.13 miliona dinara; 
u 1930. godini smanjeni su oni, na 21.69 miliona dinara. Sve 
ove struktureine pramene učinjene su jedino u cilju pojačanja 
likviditeta, što se već i kod samo letimičnog pogleda primećuje
— a to zaslužuje najveću pohvalu. Nepokretnosti bilansirane su 
sve četiri godine nepromenjeno sa 31 hiljadu dinara; u ovoj* 
poziciji treba da leže znatne tihe rezerve bančine, pošto vidimo 
iz računa gubitka i dobitka, da su u 1930. godini nepokretnosti 
koje su bilansirane sa svega 31 hiljadu dinara, dale prihod od 
kinje od 88 hiljada dinara.

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje dalje još i to, 
da je bruto kao i čista dobit u znatnom porastu. Dok je ranije tri" 
godine čista dobit iznosila 175 hiljada dinara, iskazana je kra
jem 1930. godine sa 200 hiljada dinara, što omogućuje isplatu- 
od 20% dividende. Zbog dotacije fondovima, banka je isplatila 
svega 8 dinara na akciju od 50 dinara nominale ili 16%, što je 
vrlo lepo ukamačenje.

U upravi Optše privredne banke nalaze se gospoda: 
Dr. Julije Najnwn, Dr. Pera Erdeljanov, i generalni d irek to r 
Anuel Majer.

ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО A.Д.
БЕО ГРА Д — ЗА Г Р Е Б  1 Г л а в ш и д а  ш  р е з е р в е  
Ф и л и ал : НОВИ САД |  i Z V . 3 0 0 . 0 0 0  дхшара

Телеграми! БАНК-ФЕРАЈНТелефон интерурбвн Б ео гр ад : 
21-801» 21-802, 21-803, 21-804.

Телефон интерурбан Загреб  
5443. 5443, 5444. 5446, 5447.
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Садржај:
Босанско дионичарсно друштво за електрину — Јајце. 
Srpska trgovačka banka đ ,'d. —  Novi Sad. 
Prvo hrvatsko varaždinsko dioničarsko društvo za električno osvetlenje —  Varaždin. 
Јулио Мајнл д. д. — Загреб. 
Српска штедионица д. д. —  Осијек.

БОСАНСКО ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРИНУ
-  ]АЈЦЕ„

Готово читава светска електро-хемиска индустрија на- 
лази се у тешкој, кризи. Ta криза није могла мимоићи ни нашу 
електро-х еми с к у индустрију. Тим маше што je она већим 
делом сврје производње упућена na извоз.

За време и после рата електрохемиска индустрија, у 
првом реду она, која се бави продукцијом душика тако се |е  
развила, да се јб брзо осећала хиперпродукција. Конзум веш- 
тачких гнојива за чију фабрикацију су се главним делом упо- 
требљавали душици добивени електрохемиским путем, није 
ршао истим темпом као што je расла продукција душика. A 
кад je међутим дошла аграрна криза и кад су ниске цеие 
аграрних продуката редуцирале конзум вештачких гнојива, 
дошла je електрохемиска индустрија у катастрофалне прилике.

По-кушани су извесни аранжмани између продуцената 
чилске шалитре и лродуцената разних нитрата. Међутим ти 
преговори иису довели до позитивног резултата, односно се 
постигнути аранжмани нису могли дуго одржати.

; Код овакових прилика многе су творнице нитрата мо- 
рале редуцирати a неке чак и обуетавити своје пословање. На- 
рочито оне које су биле упућене на извоз. Поједине државе 
покушавале су да заштите властиту електрохемиску индус- 
трију ограничавајући увоз.

Како већ рекосмо, налази се и наша електрохемиска 
индустрија у тешкој, «ризи. Ми имамо три електрохемиске 
индустрије већег стила. Ту су у првом реду као највеће твор- 
нице карбида и циамида подузећа „La Dalmatienne“ у Шибе- 
нику и Дугомрату код Сплита. Затим имамо фабрику Руше 
код Марибора и творница Босанског д. д. за електрину у 
Јајду.

Ситуација je данас таква да су две фабрике које при- 
падају „La Dalmatienne” и «oje су у главноме радиле за цзвоз, 
већ обуставиле рад. Уместо проширења пословања како je то 
(вдр предвиђево законом о концесији, сада долази редукција.

Подузеће je утрошило тешке милионе у повећање ис- 
коришћавања водене енергије реке Цетине на годишњу про- 
дукцију од 550 милиона киловатсати. И код фабрике Руше 
морало je доћи до редукције иослован.а. У још горој кризи 
налазе се наше творнице вештачког гнојива које прерађују 
фосфате.

Ситуација за Босанеко д. д. за електрину утолико je 
повољнија шт-о оио роред кал;Ц«јево‘г;карбида који je у тешкој 
крнзи у иогледу пласирања, продуцира и феросилициј, три- 
хлоретилип и остале деривате хдора, хлорни креч, еоду и 
©бцчан'креч.. A за ове остале артикле оитуација није тако 
неповољна ц  могу ее још увек плаеирати и на страни знатне 
количине уз релативно повољне цене.: . • -  •

Поред тога јајце je у повољном положају да je пре- 
тежни део' инвестиција већ отписан, да у односу према про- 
дукцији и вредности инвестиција има минималну главницу а- 
да опет нема већих обавеза према новчаним заводима и пб 
томе ни издатака на каматима.

Биланси за 4 последње -године овако изгледај.у :
Актива 1927. 1928. 1929. 19301

у хиљадама динара 
Инвестиције 17.545 18.260 20.068 24.614
Сировине 5.834 8.466 6.529 9.361
Партиципације и ефекти 589 589 589 3.420'
Благајна 288 63 186 165

: Дужници 15.500 20.571 21.900 21.050
i Пасива:
Главница 13.500 13.500
Амортизиране облигације 1.000 1.000
Амортизациони фонд 4.071 5.724
Резерве 6.607 15.371
Фондови 3.714 6.275
Повериоци 11.237 2.630
Добитак 2.559 2.622
Укупна биланса 43.438 47.964

13.500 13.500'
1.000 1.000
7.553 9.779

15.675 15.971
7.050 6.910
1.687 8.952
1.916 1.910’

49.288 58.624
Укупна биланса која се je до сада «ретала испод 50 ми- 

лиона динара коицем 1930. године, прелази тај износ. И то  
одмах за 8,6 милиона динара. Пораст биланце 1930. годиле 
износи скоро 10 милиона динара. •

Инвестиције су порасле за 4 милиона динара. Године 
1930. извршени су већи радови на «аВалу којим долази вода 
a и модернизиран je читав уређај,. Услед тога неко време твор- 
ница вије могла радити у пуном обиму.

И код сировина односно готових продукачЈа видимо - 
пораст од 3 милиона динара. To je у вези са тешкоћама из- 
воза. Морало се je мнего више радити за складиште него 
раније. Партиципације и ефекти порасли су за скоро '3 ми- 
лиона динара a да се из извештаја не види због чега. Дужници'' 
су за нвколико стотина хиљада динара иижи него 1929. год. 
To je свакако повољан знак. Значи да се није форецрао' извоз 
давајући дуже кредите у већем обиму него раније. .

У паеиви најважнија je  чиљеница да су порасли no- ■ 
вериоци за 7 милиона динара. To je у вези са повишењем 
неких позиција активе. Међутим како су све инвестиције из- 
вршене властитим сретствима, како čy и еировине и фабри- 
кати покривени властитим обртним капиталом и како су ду- 
жници двоструко већи од повбриоца то je ситуација поду- 
зећа и «акон задужења од 7 здилиона динара увек још одлична.

Пословни je успех једнак ономе из 1929. године. У 
извештају се спомиње да je до истог пословнрг резултата- 
било могуће доћи с обзиром на кризу једино штедшом и ре- 
дукцијдм издатака. •
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Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:

Добитак 1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара.

Вишак продукције 6.987 7.579 6.827 6.346

Губитак:
Општи трошкови 2.893 2.849 2.687 1.926
Амортизација 1.100 1.653 1.828 2.225
Резерва за лорезе 800 800 800 700
Чисти добитак 2.559 2.622 1.906 1.910

Вишак ггродукције био je за 500 хиљада динара мањи 
него 1929. године. Код општих трошкова уштеђено je 750 хи- 
љада дииара. Међутим се на амортизацији није штедило. Да- 
паче je отписа-но за 400 хиљада динара више.

У управи се налазе г. г. : Ервин Филип, Вјекослав Је- 
лавић, Др. Хуго Колер, Милош Љесковац, Адолф Минх и 
Јозеф Најман.

SRPSKA TRGOVAČKA BANKA D. D. — NOVISAD

Srpska trgovačka banka d. d. Novisad ponikla je iz 
Srpske štedionice, koja je sa glavnicom od 300 hiljada kruna 
bila osnovana 1906. godine, dakle u ono vreme, kada su se i 
u svim ostalim krajevima Vojvodine počeli osnivati nacionalno 
srpski novčani zavodi. U tome je pokretu pripadala Novom 
Sadu važna narodno-privredna zadaća. Prilike, naročito za vre
me rata, bile su za razvoj ovih nacionalno obeleženih banaka 
vrlo teške i kod analiziranja bilansa Srpske banke za raniju go
dinu mi smo napomenuli, da je u 1918. godini, kad je nova 
uprava preuzela vodstvo u svoje ruke, bila štedionica jedan sa
svim mali lokalni zavod, koji je čak i ventilirao pitanje tihe 
likvidacije.

Međutim je nova uprava energično pristupila reorgani
zaciji štedionice, promenila firmu u Srpsku trgovačku banku, 
postepeno povisila glavnicu na 7.5 miliona dinara, tako, da 
je  banka već odavno izišla iz uskog lokalnog đelokruga i po
stala novčani zavod, koji u Vojvodini uživa najbolju reputa
ciju. U 1930. godini, jedanaestoj godini bančine renesanse uči
njen je jedan veoma važan napredak: uprava bančina je ener
gično pristupila povećanju poslovnog volumena izlazeći iz gra
nica samoga Novog Sada i osnivajući pored filijale u Starom 
Futogu još i nove filijale u Žablju i Perlogu ikao i nova pove- 
reništva u pojedinim varošima Vojvodine. Prema tome, Srpska 
trgovačka banka jedina je u Vojvodini, koja podržava sop- 
stevne i čiste filijale. Ova se poslovna politika ekspanzije po
kazala kao potrebna, već i zbog naročitih poslovnih prilika 
koje vladaju u Vojvodini, a  naročito u Novomsadu. Sumnjamo 
da postoji u još kojoj varoši naše države tako teška konkuren
cija međ bankama kao što je to slučaj u Novomsadu. Ova je 
stvorena osnivanjem filijala u Novomsadu od strane naših ve
likih banaka iz sviju krajeva države. Ova konkurencija primo
rala je Srpsku trgovačku banku na lokalnu ekspanziju po Voj
vodini, koja je donela povoljne rezultate. Uprava bančina sama 
podvlači, da su filijale dale zadovoljavajuće rezultate, da su pri
kupile banci dobru klijentelu i da su tamo plasirana sretstva sa 
preko 80% pokrivena gruntovnim ulozima na prvome mestu.

Banke imaju i u Vojvodini da se bore velikim teško
ćam a. Pored međusobne konkurencije privatnih banaka, uopšte 
privredne depresije, smanjenja vrednosti zemljišta pojavila se u
1930. godini još jedna nova teškoća, a to je konkurencija Ag
rarne banke. U izveštaju Upravnog odbora za 1930. godinu 
čitamo sledeče rečenice: „U prošloj godini otpočela je živo rad 
Privilegovana agrarna banka, koja je snabdela kreditom znatan 
deo poljoprivrednika, delom dajući im nove zajmove a delom 
isplaćujući njihova dugovanja kod banaka. I od našeg zavoda 
preuzela je izvestan broj dužnika, isplativši nam njihova du
govanja”. U današenje doba imaju banke i onako vrlo teške 
brige, i to baš vojvođanske. Međutim bančina uprava napomi
nje, da njezin menični portfelj uprkos tome nije opao, već da je

prema prošloj godini porastao za preko^ 2.5 miliona d inara za
hvaljujući novootvorenim filijalama.

Uporedan pregled glavnih bilansnih pozicija za po- 
slednej četiri godine pokazuje razvoj bančinog poslovanja. Do- 
bijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja. =
Aktiva 1927. 1028. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Gotovina 1.107 1.255 553 916
Nepokretnosti 646 646 764 855
Nameštaj 144 144 144 214
Menice 23.265 23.910 25.639 28.172
Dužnici po tek. računima 15.018 15.832 16.169 15.764
Hipotekarni zajmovi 773 933 937 622
Devize 8 15 25 10
Hartije od vrednosti 2.997 2.008 926 620
Vrednosti pensionog fonda 67 35 43 164
Izdate garantije 790 929 1.197 1.126
Bančin žiro — — — 390
Razna aktiva 4 6 12 4

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 7.500 7.500
Rezervni fondovi 1.507 1.599 2.266 2.311
Pensioni fond 378 457 550 643
Fond za kursnu razliku — — — 18
Rezerva za dubioze — —• — 40
Ulozi 33.689 33.018 30.907 30.273
Reeskont 2.465 3.685 2.897 5.140
Nepodignuta dividenda 58 39 36 37
Garantije i bančin žiro 790 929 1.197 1.516
Razna pasiva 1 1 52 48
Čista dobit 899 985 1,003 1.332
Zbir bilansa • 44.824 45.715 46.413 48.858

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 1.658 1.250 1.852 1.828
Troškovi 883 869 957 1.098
Poreza 685 476 268 233
Čista dobit 899 985 1.003 1.332

Prihodi
Prenos dobiti 17 0.5 61 84
Prihodi od nepokretnosti 128 124 135 157
Razni prihodi 3.973 3.455 3.885 4.243
Zbir prihoda ili rashoda 4.126 3.580 4.082 4.485

Uprkos krize zbir bilanse je u neprekidnom porastu, za 
četiri miliona poslednjih tri godina a  sa 48.8 miliona dostiže 
dosadašnji rekord. Od toga je jedna četvrtina, dakle 12 miliona, 
sopstvena sretstva (zajedno sa čistim dobitkom na dan 31. de
cembra 1930. godine). Glavnica je 1928. godine povišena za 2.5 
miliona (šesto povišenje) na 7.5 miliona, a  fondovi su posled
nje tri godine znatnim dotacijama povećani od 1.8 miliona na 
preko 3 miliona dinara, odnosno na 45% od glavnice. Odnos 
međ sopstvenim i tuđim sretstvima je dakle veoma povoljan.

Međ tuđim sretstvima najinteresantnije je kretanje uloga, 
koji su prema 1927. godini smanjeni za 3.4 miliona na 30.27 
miliona krajem 1930. godine. Međ uloge ubrojeni su ulozi na 
štednju, po tekućim računima i oni potičući iz nedeljne štednje. 
Opadanje uloga najveće je od 1928. do 1929. godine, za 2.1 
miliona dinara, što će biti verovatno u vezi sa podizanjem uloga 
banoinih komitenata, da bi njima uplatili novo upisanu emisiju 
od 2.5 miliona dinara za povečanje glavnice. Za 1930. godinu 
tumači uprava bančina opadanje uloga, teškim privrednim 
prilikama ulagača i potrebom za podizanje zgrada. U toku 1930. 
godine ulozi su smanjeni za ukupno 634 hiljade dinara. U iz- 
vesnoj meri preneti su i ulozi po knjižicama na tekuće račune, 
radi lakšeg manipulisanja sa svojim ulogama. Ulozi po tekućim



17

računima porasli su prema 1929. godini od 5.7 miliona na 7.7 
miliona, dok su oni po uložnim knjižicama istovremeno sma
njeni od 25.15 miliona na 22.6 miliona dinara. Ulozi nedeljne 
štednje, od kojih banka sigurno ne vidi koristi ali koji su vrlo 
važni za najmanje i siromašne štediše, smanjeni su ove godine 
za 6 hiljada na 35 hiljada (u 1929. godini porasli su za 7 hi
ljada dinara). Ovo smanjenje je u prilikama 1930. godine i su
više razumjlivo.

Reeskbntni kredit je u 1930. godini povečan za 2.24 mi
liona na 5.14 miliona ali se u izveštaju napominje, da nije tekd- 
riščen do raspoložive visine, jer se čuvalo rezerve za nepredvi
đene događaje.

Obrtni kapital iznosi krajem 1930. godine skoro 50 milio- 
na dinara, a plasiran je na sledeče pozicije: Menični krediti do
miniraju; sa 28.2 miliona ovi su krajem 1930. godine rekordni. 
Poslednje tri godine povećani su za 5 miliona dinara, dok su 
krediti po tekućim računima prema 1927. godini veći za 750 
hiljada, a prema 1929. godini smanjeni su za 400 hiljada dinara. 
Hipotekarni zajmovi su također nešto reducirani, zbog otplata, 
za 315 hiljada na 622 hiljada dinara.

Pozicija hartija od vrednosti se znatno smanjuje: od tri mi
liona krajem 1927. godine, ovi su plasmani likvidirani do ostat
ka od 620 hiljada dinara. S obzirom na u međuvremeno nastu
pale prilike na efektnom tržištu ne može se dovoljno čestitati 
upravi bančinoj na toj redukciji portfelja hartija -od vrednosti.

Kod pensionog fonda primečuje se povećanje vrednosti u 
efektima, od 43 hiljade na 164 hiljade dinara.

Vrednost nepokretnosti i nam eštaja iskazana je sa 1.07 
miliona, a prema ranijim godinama povećana je za 280 hiljada 
dinara, zbog otvaranja novih filijala.

Bruto dobit je sa 4.48 miliona za 400 hiljada dinara viaća 
no lane, pošto su bančim prihodi u porastu. Kod rashoda vidi
mo, da su porasli troškovi, što je razumljivo i u vezi sa novo 
inatigurisanom ekspanzijom banke, dok su rashodi po kam ata
ma i porezi nešto manji no u prethodnoj godini. Kao posledica 
ovakvog razvoja povečana je i čista dobit, za 330 hiljada-di
nara na 1.33 miliona dinara.

Uprkos povečane dobiti isplaćeno je na ime dividende 
svega 7 dinara, kao i lane, što odgovara ukamačenju od 14%, 
pošto je nominalna akcija 50 dinara. Ostatak dobiti je upotreb- 
Ijen za pojačanje sopstvenih sretstava bančinih. Nova emisija 
iz 1928. godine je u ovoj godini prvi put učestvovala u čistoj 
dobiti.

U upravi Srpske trgovačke banke d. d. Novisad, nalaze 
se sledeča gospoda: Laza Mirosavljević, pretsednik; Đorđe Ve- 
lić, potpretsednik; Dž. Bokšan, Dr. J. Nenadović, Nikola Joko- 
vićj P . St. Jakovljevič, Ing. D. Popovič, V. Nenadović i Steva D. 
Popovič. U Nadzornom odboru gospoda: Dr. Milan Petrovič, 
Stevan S. Milovanov i Milan Popov.

PRVO HRVATSKO VARAŽDINSKO DIONIČARSKO DRUŠTVO 
ZA  ELEKTRIČNO OSVETLENJE U VARAŽDINU. .

Grad Varaždin, koji je ranije pored Zagreba bio naj- 
glavniji hrvatski kulturni i politički centar, pripada međ prve 
hrvatske varoši koje su uvele električno osvetlenje. Elektrifi
kacija Varaždina provedena je od jednog naročito za to osno
vanog akcionarskog društva. Poduzeće je osnovano godine 
1894. i pošto glasi koncesija na 50 godina, predviđeno je tra
janje poduzeća do 1944. godine. Međutim danas se skoro sve 
akcije nalaze u rukama gradske opštine i pošto su danas gra
dovi nosioci elektrifikacije na svome teritoriju, nema nikakvog 
naročitog značenja, da. je trajanje poduzeća predviđeno samo 
još 12 godina. Produženje koncesije neće biti teško.

Glavnica preduzeća iznosi 67.500 dinara. Električna 
energija koja je služila za osvetlenje i minimalni industrijski 
pogon koji je Varaždin imao pre rata, dobivala se iz jednog 
Dizel motora od 375 HP. Međutim bilo je jasno da ta mašina 
ne može da daje svu energiju, koju Varaždin potrebuje. Naro

čito pošto se posle rata počela u Varaždinu i okolini razvijati 
industrija, u prvom redu tekstilna. U Varaždinu imamo Tek
stilnu industriju, jedno od naših najvećih poduzeća za preradu 
vune. Tu je i naša najveća konfekcija muških odela.. Pre. dve 
godine Varaždin je dobio i tkačnicu svile. A ima i filijalnu 
tkačnicu pamuka jedne mariborske fabrike. Kako je radna 
snaga vanredno jeftina a opština principijelno izlazi u susret 
svim novim industrijskim poduzećima, postoje svi preauslovi 
da će se Varaždin razviti u jedan od naših najvećih tekstilnih 
centara.

A za intenzivniji industrijski razvitak- potrebno je mnogo 
i jeftine električne energije. Prema tome nalazi se grad Va
raždin odnosno poduzeće koje je imalo koncesiju za elektrifi
kaciju, pred alternativom ili da izgradi jednu novu odgovara
juću centralu ili da si kod jednog velikog producenta osigura 
uz povoljne uslove potrebnu količinu električne energije.

Elektrifikacija Savske banovine vuče se već nekoliko 
godina a vreme međutim prolazi. Sad je to pitanja upućeno 
definitivnom rešenju. Znatan deo severnog dela banovine pre
pušten je, što se tiče produkcije i distribucije električne ener
gije „Uritadu” koji bi imao da podigne odgovarajuću kaloričnu 
centralu na jednom svom ugljenokopu. Istočni i južrii delov-i 
banovine, ma da nije to zakonom utvrđeno, prepušteni su Sje
dinjenim električnim centralama Zagreb-Karlovac. Zagreb bi 
imao da podigne novu kaloričnu centralu iskorišćujući zemni 
plin Bujavice, odnosno oslanjajući se na karlovačku hidro
centralu.

U severno-zapadnom delu Savske banovine je. provela 
elektrifikaciju „Fala” i tamo je danas hjezin faktički monopol. 
„Fala” ne vrši detaljnu distribuciju. Ona prodaje energiju ve
likim konzumentima, u prvom redu opštinama, koje onda vrše 
distribuciju.

Tako je 1927. godine došlo do aranžmana između „Fale” 
i Prvog hrvatskog varaždinskog dioničkog društva za elek
trično osvetlenje. Po tom ugovoru liferuje energiju, koju treba 
Varaždin po utvrđenoj ceni „Fala” a Varaždinsko električno 
društvo tu energiju onda dalje plasira. Dosadašnja centrala 
služi kao rezerva ako bi .„Fala” iz ma kojeg razloga bila- spre- 
čeria da daje potrebnu količinu električne energije.

Prema tome je situacija danas takva, da Varaždin do
biva električnu energiju iz „Fale” a distribuciju vrši gradski 
koncesionar naime Prvo hrvatsko varaždinsko d. d. za elek
trično osvetlenje.

Bilansi za 4 poslednje godine pružaju sledeću sliku:

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

Uređaj 1.796 1.616 1.454 1.309
„Fala” 24 2.135 4.188 4.954
Investirana glavnica 188 172 155 ' 159
Roba 65 149 245 ■ 92
Dužnici 654 146 406 513
Blagajna 63 121 78 54
Materijal 154 52 105 68
Potraživanja — • 368 359 396
Gradsko poglavarstvo — — — 115

Pasiva
Dionička glavnica 67' 67 67
Rezerva 6 11 23 36
Amortizacija 731 731 731 731
Akcepti 700 700 3.250 4.250
Poverioci 588 2:490 1.973 1.252
Pensioni fond 308 421 662 ' 989
Grad Varaždin 232 32 — —

Dobitak 11 11 14 15
Ukupna bilansa 2.963 5.264 8.105 8.665

Zbir biilansa, koji je koncem 1927. godine iznosio oko 
3 miliona dinara penje se koncem 1930. godine gotovo na 9 
miliona. To je u vezi sa ugovorom sa „Falom”. Instalacije koje
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su provedene da hi se dobivala struja od „Fale” kao i novi 
uređaji u pogledu distribucije iziskivali su iznos od skoro 5 mi
liona dinara. Međutim je glavnica ostala jednaka, nadme 67.5 
hiljada dinara. Naravno da je i zaduženje znatno poraslo. Ak- 
cepti su porasli od 700 hiljada dinara na 4 miliona 250 hiljada 
a poverioci od 588 hiljada na 1.25 miliona. Gotovo za koliko su 
porasle investicije toliko su porasle i obaveze. Jedan dio inve
sticija bio je izveden kreditima koja je osigurala sama „Fala”. 
Velika električna poduzeća, ako će svoje mreže proširiti na 
veće teritorije, moraju mnogo puta da opštinama i poduzećima 
koja imaju da preuzmu njihovu struju, da kreditiraju iznose 
koji su potrebni za izvršenje odnosnih investicija. „Fala” se je 
mogla proširiti već i  zbog toga, pošto je finansijski jaka; ona 
se naime oslanja na švajcarski kapital.

Kod ostalih pozicija bilance nema većih promena. Pa ni 
kod dobiti. Ona iznosi samo 15 hiljada dinara. To je neznatan 
iznos. Ali kad uzmemo u obzir malu glavnicu, onda dobijemo 
rentabilitet od preko 20%. Aranžmanom Varaždin-„Fala” ima 
Varaždin-jeftinu struju a „Fala” je dobila jednog konzumenta, 
koji stalno absorbira sve više energije. To je međusobni ugo
vor, za koji obe stranke mogu kazati da je povoljan.

Električnoj centrali Varaždina priključena je i opština 
Turčin. Godišnja potrošnja premaša 800 hiljada kilovatsati, a 
električnom energijom snabdeva se 100 motora i oko 14 hiljada 
sijalica.

U upravi preduzeća se nalaže sledeća g. g.: Viktor Pia- 
ceriano, pretsednik; Mirko Hikec, Dr. Ernst Krajanski, Ljudevit 
Tomasi, Bogumil Maltarić, Josip Van jek, Zvonimir Košić, Zvo
nimir Zubanjek, Ing. Vladimir Damaška, Hubert Goger.

ЈУЛИО МАјИЛ Д. Д. — ЗАГРЕБ.
Концентрација детаљне трговине животних намирница 

захвата и ход нас све више маха. У назлим већим градовима 
није више никаква реткост да поједине водеће трговине жи- 
вотних камирница, нарочито оне koje држе боље сорте, имају 
и у другом делу тога града своје филијалне продавнице. Па 
и више њих.

Међутам та концентрација детаљне трговине у неко- 
лико јаких руку није још тако далеко ишла да би поједине 
радње имале своје продавниде и no разним градовима др- 
жаве. Концентрација се no томе још увек спроводи унутар 
граница појединог града. Јулио Мајнл je у томе изузетак. 
Он има своје продавнице у евим нашим већим дентрима. A 
у појединим Храдовима и no више r T a s o  у самом Загребу, 
где je највећи посао, поред централне лродајне организа- 
ције има сопствених пет детаљних радња.

Поеловни успеси Јулио Мајнл д. д . ' за годику 1930 
нису били тако повољни као годиие 1929. Разлог треба по- 
тражити у штрајку читавог особља, који je  избио у децембру
1930. A децембар je за фине деликатесне радње најважнији 
месец. Ту je Никол«а>е, ту Божић и Нова година кад се нај- 
више гграве поклоии и кад je потрошња лудсузних делика- 
теса највећа. Подузеће je радије држа.то своје продавнице 
3атв0ре;;е за време највећег пословања него да попусти за- 
хтевима својих намештеника. Како1 je код сваког штрајка 
који дуже траје, тако je било и код Јулио Мајнл. Ш трајк je 
Сасвим пропао. Захтевима наиештеника није било удовољено 
и на’ концу зкатан^ број оних, koju су били у штрајку, није 
прњмљен натраг у посзо. Ситуација je дакас упоглед трго- 
вачких помоћника, нарочито у бранши животних намирница, 
такова да штрајк, na био и те како. вођен, не може успети. 
Потражња за послом тако je јака да једаи покрет, ако траје 
дуже од 48 сати мора пропасти, јер се увек могу наћи нове 
силе, које су сретне да добију поела уз кондиције уз које 
нису хтели радити оии који су.отишли у штрајк. Мањм по- 
словни успех у једно’ Јулио Мајнд надокнадиће др.угих
ГОдииа, јер својвм намештеиицима није с обзиром на неуспех 
штрајка морао датк тражене побољшице. За време штрајка 
намештеиици су преко јавноети водили огорнену борбу против

свог послодавца због тога што je страпац. Међутим, као и 
раније тако и овог пута, показало се je да публика није виш.е 
приступачна таквој пропаганди. Кад je јулио Мајнл поново 
отворио своје дућане видео je, да му je публика остала и 
даље верна.

У години 1930. Јулио Мајнл знатно je ојачао своју уну- 
трашњу структуру. Дионичка je главница те године пови- 
шена од 1 на 4 милиона динара. Наше новчано тржиште том 
емисијом није било тлчгиоано нити je управо за њу и знало. 
Код филијалних подузећа етпаних консерна увек ови • кон- 
серни преузимају нове акцвје. Услед повишења властитих 
средстава веровници су у опадању — док се посао не појача 
да тражи нове капитале.

Билакца Јулио Мајнл д. д. за 4 последње године овако 
изгледа:

Актива: 1927. 1928. 1930.
у хиљадама динара

Благајна 108 118 89 177
Роба 8.550 7.719 6.907 7.995
Дужници 1.072 1.323 1.360 827
Инвентар 5.111 4.284 3.530 3.135
Некретнине 2.980 2.448 2.351 2.253
Пренос губитка 185 ------

Пасива:
Дионичка главница 1.000 1.000 1.0QP 4.000
Резерве 24 24 28 284
Веровници 16.965- 14.787 12.905 9.909
Добитак 18 82 314 195

Инвестиције износе 2 и четврт милиона динара. Поред
тога инвентар прелази 3 милиона. Властита средства изноее
данае 4,3 милиона. Код повишења дионичке главнице доде-
љено je и резервном фонду 250 хиљада динара. Инвестииије 
су осим дела инвентара покривеие властитим средствима.

Роба je порасла за милион динара. To je наравно и-с 
офиром на затворене дућане концем 1930. због штрајка. Кахо 
je; децембар најбољи месец радње су биле богато сортиране. 
А ситуација се испољила овако, да се на кокцу морало у би- 
дгтсу роба исказати са већим износом него других година, 
кад су концем године радње добро испразнење. Да je штрајк 
затекао Јулио. Мајнл по-четком јануара или негде у лето он не 
би деловао ни иа пословни успех ни на структуру биланце, 
као што je деловао, јер je почео> у децембру.

Дужници су у опадању. To je опет no свој прилици у 
вези са штрајком и смањеном продајом концем годиие.

Повериоци су опали за 3 милиона, што je у вези са по- 
већањем дионичке главнице. Веровници су снижени тачно за 
износ за који je повишена главница, наиме 3 милиона динара.

Пословни успех био je мањи него 1929.што je ir ра- 
зумљиво с обзиром «а штрајк. Ну он je ипак знатно већи 
кего што je био ранијих година. Сада се поеловање развија 
кормално иако привредиа депресија носи са собом ограни- 
чење конзума луксузнијих добара.

! У управи се налазе еледећа г. г. : јулио Мајнл, д-р 
Курт Шехнер, Аугуст Тости, Јулио Мајнл мл., Д-р Фран Вин-.- 
дишер, Д-р Милутин Зарник и Јосип Лукман.

СРПСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. — ОСИЈЕК.
У фебруару ове године славиће Српска штедионица 

д. д.1 у Осијеку двадесетпетогодишњиду свог оснива>ва. по- 
што je отпочела радом 1906. године. Банка се ослања na 
Српску централау привредну банку у Сарајеву, чија je аф и- 
лијација, a ose банке имају заједничког оенивача', наиме Срп- 
ску бнку д. д, у Загребу.

Главница .Српске штедионице- у Осиј.еку износи јсдан 
милиои динара; подељена je на 10 хиљада комада акција, гла- 
сећих на име; од тога налази се један пакет од 5000 акција 
у рукама Српске централне привредне. банке у Сарајееу. Uр- 
вобртна главница износила je 100 хиљада круна: у 1909. го- 
дини повећана je на 200 хиљада; 1918. године на 500 хаљадз,
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'1920. на 1 милион круна, a  1922. године на 4  милиока кру.т. 
Годину дана доцније извршена je промена у динаре, на један 
милион, a две акције од no 200 круна прежигосане су на /гдиу 
од 100 динара номинале. Још у 1924. години донела je i л .ш т  
скутитина одлуку о повећању главнице на 3 милиона ди- 
нара, што међутим до данас још није извршено. И ако je за 
,мале новчане заводе повољније, да располажу са већим сзп- 
■;ственим сретствима, нарочиш  у погледу прилива л  гаран- 
шије туђих сретстава, a пре свега улога —  који су код Срп- 
ске штедионице за 14 до 15 пута већи од главнице " нпак 
•je у случају Српске штедионице питање главнице односнз 
висине сопствених сретстава п о т у н о  -секундарног здачења. 
Ванка, која стоји у сродству са заводима као што су то 

' Српска банка и Цснтрална привредна банка у Сарајеву може; 
мирно остати и код главнице од милиои динара, na макар 
улози још више порасли. Афилирани јачи завод никад неће 

.допустити, да дође штедионица у тешкоће.
Српска штедионица има и своју филијалу у Даљу код 

'јОсијека која добро просперира.
Упоређење главних билансних ш зиција најбоље нам 

илустрира пословни волумен и имовна структура Српске ште- 
јдиоиице за време последњих година. Добијм» следећу слику:

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

у хиљадама динара
Шлагајна 795 530 433 269
.Жиро и Поштан. штеди-

оница ------ 17 41 35
Новчани заводи f 235 ------ 709

'■Хартије од вредности 102 106 103 103
Менице 8.969 11.301 10.800 11.089
Дужници 5.112 5.884 6.362 5.194

'Непокретности 66 66 66 66
Покретиости и инвентар 162 162 162 19
'Ефекти пензионог фонда ------ ---- - 127
Таранције и оставе 572 748 872 887

Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резервни фонд 421 453 504 545
Пензиони фонд 105 120 130 140
Улози на штедњу 12.036 15.827 14.690 14.350
Повериоци 1.406 656 1.173 1.268
'Чиста добит 233 241 245 234
Реесконт ------ 218 ------
Збир биланса , 15.682 19.052 18.842 18.435

Рачун губитка и добитка.
Расходи /

'Камата 939 1.128 953
Порези 212 218 187 152
Т  рошкови 279 289 303 319
Добит 233 241 245 234

Приходи
Пренос добити ------ 18 10 5
Камата 62 916 967 908
Провизије 645 752 887 745
Збир билансе 726 1.688 1.865 1.658

Већ на први поглед пада у очи, да je обртни капитал 
банчин (идентичан je ca збиром биланса) релативно снажно 
порастао у 1928. години, када достиже 19 милиона динара, 
-.према 15.6 милиона у 1927. години. A у наредним годинама 
je остао такорећи непромењен. Главница je у овим годинама 
«остала непромењена a фондови су повећани за 70 хиљада

на 685 хиљада динара. Заједно са  добитком 'крајем 1930. го- 
дине, достижу сопствена сретства скоро два милиона динара. 
Сами фондови износе скоро 70% од главнице.

Туђа сретства осцилирају последње три године стално 
око 16 милиона динара. Од тога највећи део отпада на улоге 
на штедњу и no текућим рачуинма. Од 1927. године на 1928. 
годину забележен je рапидан пораст улога, што je било од 
пресудног утицаја и на повећање обртног капитала односно 
збира биланса. Taj пораст износи 3.8 милиона и тиме су улози 
достигли рекордно стање. У последњим двема, годинама при- 
лив стагнира. Улози на штедњу додуше ве опадају, али су- 
смањени они no текућим рачунима, што je у ост-алом ти- 
пичиа појава код свих наших провинцијских'завода. Ловери-ј 
оци no текућим рачунима, у тдме' случају кредити патрони- 
зирајућих завода, дакле Српске банке у Загребу и Централт« 
привредне банке у Сарајеву, били су највећи у 1927. гсдини 
са 1.4 милиона динара. У наредној години смањ г :и су на 656 
хиљада, али се доцније постепено опет повећају, тако да до- 
стижу крајем 1930. године 1.27 милиона. У 1929. години ко- 
ристила се Српска штедионица и реесконтним кредитом, који 
je у билансу исказан са 218 хиљада динара. У 1930. години 
ова je позиција о-пет ликвидирана, саобразно кретању послов- 
ног волумена.

Актива биланса нам објашњава поделу обртног касти- 
тала. И код ове банке преовлађују менични кредити, који су 
готово за 100% већи од оних no текућим рачунима. Од 8.9: 
милиона у 1927. години порасли су менични кредити на 11.3 
милиона на којој висини стационирај.у. Такођер врло мало 
промена налазимо код кредита no текућим рачунима. Код 
њих je база за  све четири последње огодине износ од нешто 
преко 5 до 6 милиона динара.

Даље пада у активи у очи, да je банка у 1930. години' 
знатно повећала свој ликвидитет. Готовина у благајни и на 
жиро-рачунима код Народне банке и Поштанске штедионице 
према 1929. години није повећана, али je место тога иска- 
зано потраживање код новчаних завода у висини од 709 хи- 
љада динара. Банчин портфељ хартија од вредности исказан 
je непромењено све четири године са 103 хиљада динара, a 
такођер непокретности, са 66 хиљада динара. Нова je у 1930. 
години позиција вредности хартија од вредности пензионог 
фонда, која je билансирана са 127 хиљада динара.

У рачуну губитка и добитаа je карактеристично опдање 
бруто добити, до чега je дошло скоро искључиво ради оба- 
рања каматне стопе кредитне и дебетне, као и смањења про- 
визија. Даље примећујемо у расходима банчиним, да су т е -  
рити порезе нешто мањи и да су административни и општи 
трошкови порасли за  16 хиљада на 319 хиљада динара. Због 
обарања каматне стопе и мањих прихода од провизије сма- 
љена je и чиста добит, са свега 11 хиљада динара на 234 
хиљада.

Подељена je на следећи начин: на име 14% дивиденде 
плаћено je 140 хиљада динара, резервном фонду je дотирано 
30 хиљада a пензионом фонду 10 хиљада. Ha име тантијеме 
дато je 31 хиљада, отписи износе 19 хиљада a на нови рачун 
je пренето 4398 динара.

У послератним годинама исплаћивано je на име диви- 
денде: у 1921. години 10%, у 1922. години 12%; од 1923. до 
1925. године 15% a од 1926. до 1930. године икључиво 14%, 
што je за привредне прилике прошле године врло повољно 
укамаћење.

У управи Српске штедионице се налазе следећа г. г.: 
Др. Божидар Черовић, претседник; Милутин Димитријевић, 
потпретседник; Димитрије Петровић. Јован Бељачић, Мићо 
Савић, Др. Владимир Андрић, Др. Александар Бабић, Др. Ми- 
лан Сршкић. Директор je г. Душан Круљ.

Читајте наш е анализе биланса



Босацско д. д. за  електрину « Јајце
Р а ч у н  и з р а в н а а а  н а  д а н  31» д е ц е м б р а  1930 . г о д .

А к т и в а  П асвва..,

Динара Дииара: :

Инвестиције: Дионичка главница 13,500.000'—
земљишта, зграде фабричне и за Рачун амортизације облигација 1,000.000*—

становање, водене градње, ма- 
шине, уређај фабрике

Капитални резервни фонд 11,342.698'—
24,614.097'— Редовити резервни фсетд 1,900.180'--

Амбулаторијски уређај 1 — Изванредни фонд за потиору чи-
750.000'--;Алат и утензилије l'— новника, радника и намјештеника 

Амортизациони фон \Патенти l'— 9,779.388'--,
■ Покретности l '— Фонд валоризације инвестиција 2,729.939'—

Кола l ’— Разне резерве 166.840 —
Амбулат. Др. Алекоандра Вацкера 12.791'— Фонд за обнову водене градње и

6,014 818'—Залихе: уреда фабрике
сировине и други помоћни мате- Резервни фонд за порезе 896.035'—
ријал те готови продукти 9.361.459'— Задужбина Др, Александра Бадкера 25 000'—

Сталне партиципације и ефекти 3,420.093*— Вјеровници 8,592.834'—
Дужници и новчани заводи 21,050.309'— Неисплаћена дивиденда 15.912 —
Благајна 165.367'— Вишак за раздиобу 1,910.477'—

Укупно 58,624.121'— Укупно 58,624'121'—

Јулио Мајнл R a д« - Загреб
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Актшш П асива

Динара Динара

Благајна
Роба и материјал 

- Дужници 
Инвентар 
Некретнине

177.415'— 
7,995.936*— 

827 094 — 
3,135.097'— 
2,253.978'—

Дионичка главница 
Причувни фонд 
Вјеровници 
Чисти добитак

4,000.000'—  
284.718'— 

9,909.040 — 
195.762'—  .

Укупно 14,389.520’— Укупно 14,389.520'—

Р а ч у н  г у б ж т ж а  ж д о б и т к а
Р а сх о д н -

s a  д а ж  3 1 . д е ц .  1930 . г© д.
Приходи

Динара Динара

. Пор^зв 
Отпиеи 
Трошкови 
Чисти добитак

160 646'— 
772.572 — 

7,954326 — 
195.762'—

Пренос добитка 
Бруто добитак ва роби

34.070'—
9,049.236'—

Укупно 9,083.306'— Укупно 9,083.306'—

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:
Енглеско-југославенска дестилација дрва —  Загреб
Električna centrala „Fala” akc. društvo —  
Уједињена банка — Крагујевац 
„Филипс” југославенско-трговачко a. д.

ЕНГЛЕСКО-ЈУГОСЛАВЕНСКА ДЕСТИЛАЦИЈА ДРВА — 
ЗАГРЕБ.

„Пословна година 1930/31, која je почела 1. септембра
1930., a свршила са 31. августом 1931. показује, као и минула 
пословна година, све знакове економске и финансијске кризе, 
као што су катастрофални пад цена свих продуката и кон- 
стантно смањивање могућности продаје.

Како ми наше продукте највећим делом извозимо у ино- 
странство и морамо тражити прођу за наше продукте на 
светским пијацама, то се je испољила у успеху пословања 
нашег подузећа у минулој пословној години не само криза 
на нашој домаћој пијаци, него и onha свегска криза.

„То све вреди не само за наше продукте, које израђу- 
је-мо у фабрици за дестилацију дрвета, него и за пиланске 
и шумске продукте.

„Ми смо стога и у минулој години морали повремено 
обуставити и погон пилане и погон фабрике, те и кроз то 
време рада радити већином са редуцираним погоном, да спре- 
чимо превелико нагомилање залиха.

„Са друге стране присилиле су нас прилике на највише 
напоре у циљу редукције производних трошкова, на највећу 
штедњу у свим гранама пословања и на редукцију надница и 
плаћа.“

Горњи извештај Енглеско-југословенске дестилације 
дрва даје тачну слику наше индустрије дрва. Кратко али јез- 
гровито оцртана je не само ситуација него je и указан пут 
којим поједина подузећа шумске струке морају да иду да у 
овој кризи изађу са што мање губитака. Да he губитака бити
о томе нема сумње. Поготово што иеће бити могуће у већој 
мери отплатити банковне кредите. Камати који терете поду- 
зеће, макар оно и обуставило пословање, доста су знатни и то 
наравно има за последицу знатан губитак.

У извештају се говори да поред смањеног потражи- 
вања на пословање je деловало и повишење царина код поје- 
диних држава у које Дестилација извози своје продукте. Ту 
се не ради толико о дрву колико о продуктима сухе дести- 
лације дрва који код Енглеско-југославенске дестилације 
играју главну улогу. Дестилација je у првом реду погођена 
повишењем царина у Сј-едињеним Државама јер су тим пови- 
шењем нарочито погођени неки продукти Дестилације које 
je она извозила у Сједињене државе Северне Америке.

Како je познато пред 2—3 године код Дестилације дрва 
били еу у већој мери интерееирани Енглези. Постојао je и 
пројекат да се реорганизира пословање.у Теслићу како би се 
добивали полуфабрикати за фабрикацију вештачке свиле. Beh 
се je мислило и на подизање само ткаонице. Међутим данас
о то-ме нема ни говора. Нити се више мисли на ткаоницу нити 
се озбиљно ради да се у Теслићу подигне творница гтолуфа- 
бриката за уметну свилу. A што je најважније, у подузећу 
нема вивде ни Енглеза, Бар не у р»ој мери колико их je било

Beograd 

—  Београд

пред 2—3 године. Данас je наш капитал у Дестилацији дрва 
одлучан фактор. Уопће читав план са Chemical W ood лао je 
у воду. Настојало се je Енглезе заменити са Французима. 
Али ни то није успело. Сада се чекају боља времена да се 
види шта да се ради.

Биланда за последње 4 године даје следећу слику :
А ктива: 1927. 1928. 1929/30 1930/31

у хиљадама динара
Благајна 126 762 897 1.320
Ефекти 1.084 1.330 1.580 1.880
Инвестиције 49.281 68.759 61.413 60.049
Инвентар Л 1̂ 0 3.868 ------
Залихе 19.071 26.015 34.687 33.221
Дужници 50.683 48.963 47.316 44.680
Разно 487 7.145 4.909 4.222
Губитак 1.708 1.914 1.856 3.848

П аси ва:
Г лавница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резерва 500 500 500 500
Резервна амортизација 9.469 9.469 ------ ------
Акцепти" 13.000 16 000 10.000 10.000
Повериоци 83.717 108.872 118.669 119.117
Укупна биланца 126.888 159.028 153.636 152.274

Укупна сума биланце за 1929/30 не разликује се много 
од укупне суме биланце за 1930/31. Инвестиције су билан- 
циране са 1,4 милиона динара мањим износом него годину 
дана ринје. To су отписи инвестиција. У извештају се нагла- 
шава да су прилике биле неповољне, да су отписи проведени 
у пуној висини. Раније je Дестилација биланцирана на тај 
начин да се отписи нису вршили на активној страни биланце 
него je у пасиви био формиран посебан Фонд за умањене 
вредности. Пред две године тај je фонд елиминиран и изве- 
дена редукција инвестиција на тачну билансну вредност.

Залихе робе редуциране су за 1,5 милиона динара. A 
дужиици за 2,5 милиона. Укупно за 4 милиона динара. Како 
ое види и успркос озбиљног настојања управе са редукци- 
,-јама ангажмана није тако лако. Са редукцијом залихе робе 
још некако иде нарочито кад се обустави или знатно смањи 
погон. Али са дужницима ствар je тежа. Стари дужници тешко 
плаћају a новим купцима морају се дати веома дуги рокови 
који се касније морају и пролонгирати.

До јачег редуцирања залихе робе и дужника долази 
данас осим тешкоћа у пословању и са стране банака које no 
сваку цену траже редукцију подељених кредита. Једна од нај- 
тежих задаћа наших новчаних завода биће смањење н>и- 
ховог ангажмана у индустрији. A у будуће нови кредити вн- 
дустрији поделиваће се у много мањој мери.

Успркос настојања око редукције пословања, веровнике 
није било могуће редуцирати. Они чак бележе пораст од пар 
стотина хиљада динара, За прошлу годину то je пораст ry -



битака који своју протуставку налази у повећаним обавезама 
према новчаним институцијама.

Подузеће већ неколико година изказује губитак. Taj се 
je губитак последње три године кретао испод 2 милиоиа ди- 

'нара. Сада je порастао на скоро 4 милиона јер je прошла го- 
дина закључена са новим губитком од цирка 2 милиона ди- 
нара. To je једна неповољна констатација^ Али боље и то него 
фризирана биланса која исказује добитак чак и онда кад су 
потребни знатни отписи на деоничкој главници.

ELEKTRIČNA CENTRALA „FALA” AKCIONARSKO DRUŠTVO
— BEOGRAD

Reka Drava u svom gornjem toku pruža izdašne mo
gućnosti za dobivanje vodene energije. Još pre rata pristupilo 
se je podizanju brane i iskorišćavanju dobivenog vodopada kod 
Fale zapadno od Maribora. Steiermärkische Eletrizität-Gesel- 
lschaft Graz podiglo je to veliku električnu centralu u zajednici 
sa švajcarskim kapitalom. Ta centrala imala je da opskrbljuje 
električnom energijom gotovo čitavu predratnu štajersku, u 
prvom redu njen glavni grad Graz.

Ishodom svetskog rata situacija se skroz menja. Trebalo 
je naći konsumente za dobivene velike količine električne ener
gije u samoj Jugoslaviji, budući da su granice prema Austriji 
tako povučene da je „Fala” ostala na našem teritoriju. Umesto 
da se sa strujom ide prem a Grazu, trebalo je ići prema jugu i 
jugoistoku. A bila je potrebna i reorganizacija poduzeća do
tično njegovo odcepljenje od centrale u Grazu.

Tako je godine 1923. usledila protokolacija Električne 
centrale „Fala” akcionarskog društva sa sedištem u Beogradu 
a poslovnom upravom u Mariboru. Dionička glavnica utvrđena 
je sa  5 miliona dinara i nalazi se u glavnom u rukama švaj- 
carskih interesenata.

„Fala” je za sada naš najveći producent električne ener
gije. Ona je poslednjih nekoliko godina dala energije: 

godine 1927. 180,000.000 Kv. s.
godine 1928. 178,300.000 Kv. s.
godine 1929. 172,406.000 Kv. s.
godine 1930. 177,316.000 Kv. s.

dok podaci za 1931. godinu nisu još objavljeni. Upogled moguć
nosti produkcije energije nju će moći da nadmaši jedino „La 
Dalmatienne” kad stavi u pogon proširenu centralu. Ali što se 
tiče mogućnosti korisnog plasiranja dobivene energije „Fala” 
je na prvom mestu.

Najveći je konsument „Fale” Tvornica za dušik u Ru
šama. Ona je i bila podignuta radi toga kako bi „Fala” višak 
svoje produkcije mogla da plasira. Naravno da za Ruše, koja 
konsumira znatne količine energije vrede naročite cene koje 
„Fali” ne obezbeđuju veći profit.

Posle rata „Fala” je morala nastojati da za svoju ener
giju nađe konsumenta u samoj zemlji. Tu je u prvom redu Ma
ribor. Zahvaljujući jeftinoj energiji, Maribor se je poslednjih 
godina razvio u naš jak industrijski centar. Naročito upogled 
tekstilne industrije. Još se uvek podižu nove tekstilne tvornice.
I to u prvom redu s obzirom na jeftinu električnu energiju.

(Naravno da sam Maribor nije mogao konsumirati svu 
dobivenu energiju. Malo po malo „Fala” je provela elektrifika
ciju čitavog severnog dela Slovenije. Sa svojim vodom dopire 
do Trbovlja i tu se oslanja na veliku kaloričnu centralu Trbov- 
Ijanske ugljenokopne družbe, tako da svojim konsumentima 
može davati struju i za najniže vode na Dravi dotično i onda 
kad se Drava zaledi i kad produkcija pada na minimum.

Danas „Fala” u Sloveniji daje struju pored Maribora, 
Celju, Ptuju, Ljutomeru, Murskoj Suboti, Ormožu. A već je i 
prešla granice Slovenije, jer struju daje i Varaždinu, Čakovcu i 
drugim mestima u svero-zapadnom delu Savske banovine. 
„Fala” je bila ponudila i građu Zagrebu da mu uz povoljne cene 
da struju, ali ponuda nije bila prihvaćena. Govori se da će 
„Fala” da dade struju „Uritadu” dok on ne izgradi vlastitu ka- 
toričnu centralu, kako je obavezan koncesijom. Pored pojedi

nih gradova „Fala” daje električnu energiju i nekim velikim 
tvornicama. Tako pored svih mariborskih tvornica i tvor
nici Westen u Celju, Cementnoj tvornici u Zidanom Mostu, Ke- 
ntičkoj tvornici u Hrasniku i t. d. Pored toga „Fala,, će davati 
energiju i varaždinskim i čakovačkim tvornicama. Doduše ne 
neposredno nego preko odnosnih opštinskih poduzeća.

U najnovije vreme „Fala” je pristupila novim investici
jama u svrhu povećanja produkcije električne energije. Sve to 
veća industrijalizacija severo-zapadnih delova naše države 
osigurava „Fali” znatan konsum producirane energije.

U upravnom odboru sede u prvom redu predstavnici 
švajcarskog kapitala te neka g. g. iz Prve hrvatske štedionice 
na koji se zavod „Fala” u .našoj državi.oslanja.

;"Bilansa za poslednje 3 godine ovako izgleda:
Aktiva 1927. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
Investicije 92.012 101.701 106.533
Pokretnine 310 192 204
Inventar 176 313 , 273
Blagajna 35 8 4
Banke 526 1.047 963
Dužnici 3.714 3.613 3.376
Efekti — — 100

Pasiva
Dionička glavnica 5.000 5.000 5.000
Verovnici 92.021 102.799 107.347
Dobitak 305 48 22
Ukupna bilansa 97.394 107.847 112.370

U isto vreme Račun gubitka i dobitka pokazuje sledeću
sliku:

Prihodi 1927. 1929. 1930.
Prenos 151 487 48
Bruto prihodi 26.511 28.596 29.776

Rashodi
Izdaci 5.608 6.336 6.082
Kamati 17.275 20.161 20.586
Porezi 473 538 432
Otpisi 3.000 2.000 2.700
Dobitak 305 48 22

Gotovo sva aktiva sastoji se od investicija. A to je kod
jedne električne centrale pravilo. Zalihe robe, gotovih fabrikata
ili sirovina ovde nema. Jedino u aktivi nalazimo nešto dužnika.
To su gotovo isključivo potraživanja za liferovanu struju. Inve
sticije su poslednje tri godine porasle za skoro 15 miliona, što 
je u vezi sa  povećanjem kapaciteta. Međutim plasman struje 
nije poslednjih godina bio povećan.

Dionička glavnica iznosi 5 miliona prema dvadeset puta 
većim investicijama. Međutim verovnici koji su iskazani sa 107 
miliona dinara nisu obični bankovni krediti nego krediti švaj- 
carske Holding kompanije, a te kredite treba posebno tretirati.

Upadno je na prvi pogled da su izdaci za kamate prešli 
20 miliona dinara. Kod stanja verovnika od 107 miliona, to bi 
značilo da poduzeće za dobivene kredite plaća kamatnjak od 
skoro 20%. Međutim zapravo verovnici iznose oko 30 miliona 
franaka. Samo što su u bilansu uneseni po jednom konvencio
nalnom kursu. Međutim se kamati plaćaju po paritetu, pa tako 
izlazi da kamatnjak iznosi tek nekih 6%. Kad bi se verovnici 
iskazali u pravoj vrednosti, morali bi se u istoj protuvrednosti 
bilansirati i investicije. Dotično valorizirati na njihovu punu 
vrednost budući da su glavnim delom bile izvršene za vreme 
rata. Međutim kako se tu radi o jednom konsernom poduzeću 
i kako ista ruka ima dionica i daje kredite gotovo je svejedno 
kako poduzeće bilanšira. Glavno je da je u stanju da plaća od
govarajući kamatnjak na punu protuvrednost podeljenih kre
dita. A onda je svejedno koliki je čisti dobitak i dali uopšte 
plaća dividendu. I zbilja „Fala” ma da je jedno od naših naj
većih poduzeća, još nikada nije platila dividendu. A ipak njeni 
pravi vlasnici smatraju je za veoma lukrativno poduzeće.



УЈЕДИЊЕНЕ БАНКЕ У КРАГУЈЕВЦУ.
У Крагујевцу, у другој половини о-самдесетих година 

прошлог столећа основане су три банке: 1885. године осно- 
ван je Крагујевачки кредитни завод, са главницом од 250 хи- 
љада динара, 1887. године Крагујевачка трговачка банка a 
1889. године Крагујевачка задруга. Све ове три банке при- 
падају дакле реду најстаријих србијанских банака, и ако оне 
данас формално више не постоје — последица je њихова ме- 
ђуеобна фузија, која je извршена у јануару 1921. године, a 
одлучена већ много раније. Иницијатива за >ову фузију je по- 
никла од стране Крагујевачког кредитног завода, који je фи- 
нансијски био најмоћнији и који je преузео и водство лосле 
извршеног спајања, кад се фирма свију три банака претво- 
рила у Уједињене банке у Крагујевцу.

Приликом ове фузије повишена je главница Уједиње- 
них банака на 1.5 милиона динара; на тој висини остала je 
од 1921. године непромењено до 1928. године, кад je главна 
скупштина акционара донела одлуку о поновном повишењу, 
сада на 2 милиона динара. Ново емитоване акције преузели 
су стари акционари у односу 3 ка 1 уз цену од 105 динара 
no акцији.

Послови банчини се у послератно време врло лепо раз- 
вијају. Међутим, банка има и своје специјалне послове: она 
ее бави и робвом трговином на мало и велико, за шта подр- 
жава нарочито робно оделење; банка je даље великозаступ- 
ник дувана што je за Крагујевац, због знатног броја инду- 
етријског радништва (војно-технички завод и т. д.) свакако 
врло лукративан посао. A сем тога она je још и главни кра- 
гујевачки заступник љубљанског осигуравајућег друштва 
„Славија“, што банци такође осигурава лепе приходе од про- 
визија.

Наредна тарифа нам показује развој главних биланс- 
иих позиција у току последњих година. Добијамо следећу 
слику :

Рачун изравнања.
Актива 1926. г. 1928. г. 1930. г.

у хиљадама динара
Благајна 553 626 785
Хартије од вредиости 565 1.254 1.418
Вредност резервног фонда 359 513 861
Вредност пензионог фонда 99 128
Менице 6.657 10.343 7.902
Жиро 165 374 165
Ликвидациона банка 242 — — ;-------
Текући рачуни 4.737 3.257 3.823
Зајмови на залоге 815 909 653
Непокретности. 897 1.009 1.129
Инвентар 246 268 317
Оставе, гарантије и т. д. 11.998 13.655 13.414
Разна актива 418 150

Пасива
Главница 1.500 2.000 2.000
Резерве 1.093 1.544 1.784
Пензиоии фонд 72 91 ------ -
Улози на штедњу 10.050 13.419 11.823
Повериоци 560 ------
Реесконт 1.750 1.000 1.000
Непостигнута дивиденда 19 7 6
Преносне камате 148 —
Тантијема . 175 214 114
ЧМста добит 385 407 300
Збир биланса 27.752 32.339 30.618

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Камата 1.050
Иорези 314
Трошкови и плате - 417
Чиста добит 560
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Приходи
Камата 
Провизије
Принос непокретности 
Принос ефекта 
Разно
Збир прихода или расхода

Обртни капитал банчин овде иије идентичан са збиром. 
биланса, као што je то случај код пречанских баиака. Збир^ 
биланса варира између 27.75 милиона у 1926. години и 32.3- 
милиона. A k o  о д  ове суме одбијемо Оставе, гарантије и  т .  д,,. 
noje достижу скоро трећину збира биланса, онда добијамо. 
банчин обртни капитал. Рекордан je у 1928. години са 18.68' 
милиона динара; према 1926. години порастао je за скоро 
пуна три милиона динара, A 1930. годиие, као лоследица при_ 
вредне депресије, незнатно je смањен, на 17.2 милиона дин!

Главница je, као што рекосмо, у 1928. години повишена, 
за 500 хиљада. динара. У. ово доба су код нас нове емисије 
већ врло ретка ствар; да je успешно извршена, доказ je да 
су акционари пуни поверења у развој банчин и да располажу 
знатним сретствима. Уосталом су и кондиције емисије биле 
врло повољне, и оне су и гарантовале успех. У очи падају 
снажне резерве које премашају 85% од главнице, a ca дота- 
цијама из чисте добити у 1930. години прелазе и 95% 
главнице.

Улози на штедњу који износе 1926. године 10 милит 
она динара, достижу у 1928. години рекордну цифру од 13.4 
милиона; у 1930. години забележено je минимално опадање: 
тако да можемо рећи, да су остали стационарни са око 12 
милиона. Повериоци, исказани у 1926. години са 560 хиљада, 
у наредиим годинама засебно више се не појављују. Инте- 
ресаитно je такођер кретање позиције реесконта: његово ис-т 
коришћење je у 1926. години било рекордно са 1.75 милиона 
динара;. у 1928. години смањен je на 1 милион, колико из- 
носи и у 1930. години.

To je у главноме кретање извоза банчиних сретстава
— сопстјвених и туђих. Н>ихова подела даје еледећа Каракте- 
ристика: највише je пласирано помоћу меничних кредита н> 
онима no текућим рачунима. Први забележавају знатан no- 
раст у 1928. години, .аналогно приливи нових сретстава ® 
смањење кредита no текућим рачунима: месечни кредити су 
преиа 1926. години у 1928. порасли од 6.66 милиона на 10.34 
милиона, али су у 1930, години редуцирани на .8 милиона, а> 
кредити no текућим рачунима су у 1926. години рекордн» 
са 4.74 милиона; у 1928. тодини износе 3.25 милиона a у ;
1930. години опет еу порасли на 3.82 милиона.

Трећи облик активних кредитних операција су зајмовж 
на залоге; максималиу висину забележава 1928. година са  
909 хил>дда, док износе у 1930. години 653 хиљаде динара-

Томе на супрот у снажном су  порасту позиције хар- 
тија од вредности; непокретности инвентара и благајне, koje 
су према 1926. години у 1930. године порасли од 2.7 мили- 
она на 4.5 милиона динара. Од тога отпада 2.28 Милиона нз; 
хартије од вредноета (1.42 милиона на ефекте банчине a 861 
хиљаде на вредности банчиних фондова) што другим речима 
значи, да вма банка 114% своје главнице пласирано у ефекте. 
Биће интересантно сазнати, какве су: променб уЧИшене у по~ 
гледу портфеља у току 1931. године. НепоКретноСти еу би- 
лансиране у 1930. години са 1.13 милиона према 897 • хиљада 
у 1926. a инвентар je исказан са 70 хиљада више, односно са 
317 хиљада динара и то упркос знатних годишњих отписа.

Бруто добит варира између 2.3 и 2.8 милиона динара, 
Пада у очи једна врло знанајна промена, наиме смањење no* 
зиције трошкови и плате за 70 хиљада динара, од 460 хи- 
љада на 390 хиљада. Интересантно je такођер знатно см а- 
њење расхода на име камата, и повећања пореза за скора 

j 100 хиљада дииара. Приходи банчини од камате су остали

1.459 981
258 348
459 391
715 570

.1189 1.242 1.201
822 1.081 850’
130 140 119
'7 4 49 34>

5 410 86'
2.223 2.883 2.291



Непромењени, док су приходи од провизија a нарочито разни 
приходи мало подбацили.

Упркос томе постигнута je чиста добит од 570 хил>ада 
већа од оне у 1926. години; подељена je на сле'дећи начин: 
Резепвном фонду je дотирано 57 хиљада динара, амортиза- 
ционом фонду 65 хиљада; на име тантијеме дато je члано  
вима оба одбора 114 хиљада a акционарима на име диви- 
денде 300 хиљада одчосно 15%. Ha име дубиозних потражи- 
вања отписано je од чисте добити 40 хиљада. Пада у очи, да 
je тантијема знатно редуцирана, за окоро 50% према 1928. 
години. To je повољно, пошто je учињено у корист| банчиних 
фондова.

У ранијим годинама дивиденда je износила 20% a тек 
у 1930. години 15%. Томе треба додати и тантијему, која 
премаша у 1928. години 10% a  у 1930. години 5% главнице.

У управи Уједињене банке у Крагујевцу се налазе 
следећа г. г.: Урош Симић претседник; Риста К. Тотани, пот- 
претседник; Андра С. Стефановић потпретседник; Милан П. 
Стефановић, Ђока К. Тотани; JI. Душан Јакшевић, Милош 
У. Чомић, Војислав A. Мијалковић, Мил. Јер. Павловић.

„ФИЛИПС“ ЈУГОСЛАВЕНСКО ТРГОВАЧКО A. Д. — 
БЕОГРАД.

Радио није код нас ни издалека узео оне димензије како 
je то случај у другим државама. Наравно да ту  играју улогу 
и економске прилике. He ради се само о томе да треба кулити 
апарат. Данас се апарати могу купити и на отплату. A у 
местима која имају Радио-станицу употребљавају се већ и 
апарати који коштају пар стотина динара. Међутим сваки 
поседник Радио-апарата мора да плати годишњу таксу од 
300 динара. A то за наше прилике игра извесну улогу. Многи 
ко'ји су имали Радио код куће, напустили су га j'ep им je 
било тешко и незгодно плаћата 25 динара месечно. По неким 
нашим поштама налази се ускладиштено no више Радио-апа- 
рата јер власници нису хтели више плаћати таксу, пак су 
тамо депонирали своје апарате.

За проширење Радиа игра велику улогу стање електри- 
фикације. У местима у којима постоји електрично осветлење, 
могу се лако инсталирати апарати око којих није потребна 
никаква нарочита брига. Нису потребне ни антене. Доста 
je  да ее укопчају у електрични кучни вод. У местима у ко- 
јима нема електричне струје, a то je највећи део наше др- 
жаве, ствар je много комплициранија. Ту су потребне ви- 
соке антене, ту опет акумулатори. A како наш свет слабо по- 
знаје и физику, са Радиом где нема електрике доста je тешко. 
Многи су напустили Радио само ради тога јер им je било 
много петљања, и јер су сметње биле такове, да их je брзо 
пролазила воља.

Ha слабо проширење Радиа код нас можда да делује и 
уређење емисионих станида. Ми сада имамо три станице. 
Програмл нису баш бог зна какви. A претежни део иаше пу- 
блике нема баш интереса за стране програме које у већини 
случајева не разуме. To би све били разлози који су дело- 
вали да Радио није код нас још толико развијен.

Са систематским радом ствар he се побољшати — уко- 
лико наравно не наступи још осетљивије погоршање при- 
вредних прилика. Треба у првом реду водити рачуна о бољим 
програмима наших станица, a затим и о преносу са већих 
станица.

Ha пппЈпипење Радиа наравно да много долриноси ор- 
ганизација продаје Радио-апарата. Ако je та организација 
на висини, ако се рекламом или иначе долази до свакога, 
онда м-ожемо очекивати јаче проширење. Нарочито ако се 
буду давале погодности упоглед отплате. Можда да ни једно 
пословање није погодно за отплату као Радио. A и саме ста- 
иице морају бити главни пропагатори Радиа јер од прет- 
плата које се плаћају већи дио добивају Радио-станице за по- 
кривање својих издатака. У Загребу Радио-станица чак даје

24
бесплатно -мање апарате који наравно достају Да 'се слуша 
само дотична станица, дотично њени преноси. ;-д

Ми у земљи неМамо подузећа које би израђивало Радио- 
апарате. Па чак ни њихове главне делове; Пб томе ту  смо у 
пуној мери упућени на уВоз. Многа страна подузећа имају 
код нас своја заступства. Она која продуцирају и остале 
електротехничке артикле имају једно заступство дотично афи- 
лијацију за све своје продукте.

Од великих стравих подузећа која искључиво или пре- 
тежно израђују Радио-апарате једино Филипс je основао на- 
рочито деоничко друштво за пласирање својих апарата у 
нашој држави. Друштво je  осповано године 1929. Центрпла 
je у Београду a у Загребу je филијала. Пословање се води у 
главноме из Загреба. Дионичка главница изнаша 1 милион 
динара потпуно уплаћен. Како je познато „Филипс” je х(3̂ ' 
ландеско- подузеће. To je уједно једно од ретких холандских 
подузећа »оје je код нас јаче афирмирано. Југославенски Фи- 
липс наравно поред Радио-апарата настоји да пласира и ос- 
тале продукте свог концерна. МеђуТим пласирање Радио-апа- 
рата најважнији je посао. У ту сврху врши се и знатна ре- 
клама. Ниједан Радио-апарат код нас није лансиран са то- 
лико рекламе колико Филипсови апарати. Изгледа са ус- 
пехом. Бар тако показује биланца за прошлу гбдину коју' 
ниже доиосимо.

Биланса за 1930. гласи :
Актива:

Благајна 
Банка
Поштанска штедионица 
Полози 
Роба 
Дужници 
Инвентар

Пасива:
Деоничка главница 1.000
Веровници i 1.905
Полози 2.193
Добитак 61
Укупно 15.159

Како видимо биланца прелази 15 милиона динара. Ако 
и одбијемо про и контра ставку „полози“ са 2.1 милиова 
остају 13 милиона што je за једно специјално подузеће 
знатан износ.

Веровници извоее скоро 12 милиона динара. To су по- 
траживања централе за лиферовану робу. Да ту нема бан- 
ковних кредита најбоље се види no томе што у благајии, код 
банака и код Поштанске штедионице лежи преко пола милиона 
дивара.

Роба je биланцирана са иезнатним износом. Ну за то 
дужници износе 11 милиона динара. To су потраживања за 
пласирану робу. Можда и за робу која je дана у комисију. 
Ha то упућује и мала залиха „робе“ у билаиси.

Инвентар изноеи готово милион динара. Других ин- 
вестиција нема. Према томе оне су покривене властитим 
средствима.

Получени добитак износи 61 хиљаду динара. Одбивши 
пренос из године 1929 остаје чисти добитак од преко 40 хи- 
љада. Будући да je та прва пуна година пословања, кад су 
знатни издаци за организацију, резултат je сасвим повољан.

Пирход je од робе преко 6 милиона. To значи да je 
пласирање апарата доста знатно. Међутим главни део из- 
датка иде на режију.

Снижењем поштанске таксе на Радио-апарате и интен- 
зивнијом продајном организацијом разних подузећа Радио- 
струке проширења Радиа узело би и »од нас већег маха. 
Онако се највећи део нашег света задовољава грамофонима.

у хиљадама дипара 
35 

432 
41 

2.193 
409 

11.067 
980



Енглеско-југославенска дестнлација дрва д.д.
Загреб

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године,

Актива Паеива

Динара Динара
Земљишта, зграде, стројеви и на- Дионичка главница 20,000.000*—
ређаји жељезнице, возни парк, по- Причувна заклада 500.000’-
кућство и нашастар : Мировинска заклада 355.904’—

Инвестиције до 31. августа Прихвати 10.000.000-—
1930. год. 83,460.671-80 ' Вјеровници 119,117-626-44

Пораст у пословној Травситорпа пасава 2,300.150*99
години 1930/31. 7.255.6*3-76

,
Неподигнута дивиденда 608’—

90,716.355-56 Авал — обвезе Дин. 1,266.278'80
«. -

Одбив отписе :
до 31. авг. 1930. 22,047.571-90
упосл, год. 1930/31. 8,619.472*22

Удјели и вредностни папири 1,880.180-50
Концесије 91.970’—
Залихе робе и дрво у шуми 33,221.142-64
Дужниди 44,680.183-07
Мјенице 2,959.773-54
Благајна 1,320.270-18
Транситорна актива 4,222.745 25
Губитак:
Губитак до 31. августа 1930. r. 1,856.088-68
Губитак у пословној год. 1930/31. 1,992.624 13

Укупно 152,274.289"43 Укупно 152,274.289-43

9

Рачун губитка и дсбитка на дан 31. дец* 1930, год.
Раежодш Приходи

Динара Динара
Пренос губитка из год. 1929/30. 1,856.08868 Продаја робе 54.819.71353
Трошкови производње 39,278.334-49 Униласци од продаје старога
Административни трошкови 6,776.731 35 матбријала 69.351-15
Посебни издапи 1,219.295-40 Губитак 3,848.712’81
Двојбена потраживања 239.948-77
Камати 747.906 58
Отписи 8,619.472-22

У купно 58,737.777*49 Укупно 58,737.777-49

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
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Рачун нзравжања на дан 31. децетбра 1930. год.

Д и н ај. a

И н в е с т ш ш је 1 0 6 .5 3 3 3 6 1  —
^ е п о к р е т н о с т Е 2 0 4 .3 8 7 ' —
И н в е н т а р 2 7 3 .8 4 5 '—
Р о б а 9 1 3 .7 2 6 '—-
Б л а г а јн а 4 ,8 4 8 '—
В а н к е 9 6 3 .9 8 7  —
Д у ж н и ц и 3 ,3 7 6 .1 9 3 '—
Е ф е к т и 1 0 0 .0 0 0 '—

У к у п н о  112 ,370 .397  —

Расходж

Пасвва

Дионичка главница 
Повериоци 
Чисти добитак

Динара
5,000.000'—

107,347.730'—
22.667'—

Укупно 112,370.397'—

Рачун губитжа м добитка на дан 31. лет?. 1930. год» Прнжоди

Динара Динара

Издаци пословања
Камати
Порези
Отписи
Чисти добитак

6 ,0 8 2 .7 3 8 ’—  
2 0 ,5 8 6 .4 6 7 '— 

4 3 2 .2 2 5 '— 
2 ,7 0 0 .0 0 0 '— 

2 2 .6 6 8 '—

Прееос
Приходи пословања

48.098 — 
29,776000 —

Укупно 2 9 ,8 2 4 '0 9 8 '— Укупно 29,824.098'—



А Н А Ш З З А  Б И Л 1 Н С А
Додатаи „Народном Благостању“

БРОЈ 5 ЕЕОГРАД, 30 ЈАН У АР 1932 Г©ДМШ% IV

Садржај :
Union des Usmes et des Exploitatiöns Fere stieres de Nasic s. a. —  Gćneve, 
Боеамека Солвај творница д. д. —- Дукавац.
Фабрика коже Франц Вошњак и еивови д. д. — Шоштањ.
Југославенско индустријско и трговачко д. д. — Загреб,
Vel. Bečkerečka štedionica — Vel. Becker ek.

UNION DES USINES ET DES EXPLOITATIONS FORESTIE- 
RES DE NASIC S. A. — GENEVE.

Ma da se ovde radi o jednom akcionarskom društvu 
koje je protokolirano u Ženevi, već samo ime jasno govori da 
se radi o jednom poduzeću koje je u znatnoj meri zainteresirano 
i u našoj privredi. U' našoj šumskoj, dotično drvnoj industriji 
afilirana poduzeća Union Nasic igraju dominantnu ulogu.

Ishodom svetskog rata peštanska Neuschloszka tvornica 
tanina i parna pilana, jedno od najvećih šumskih poduzeća 
Austro-Ugarske a možda i Evrope, našlo se je u jednom ne
zgodnom položaju. Glavni deo poduzeća: šume, pilane i -razne 
tvornice ostale su na teritoriju Jugoslavije. Pored toga i -u dru
gim naslednim državama bivše Monarhije poduzeće je imalo 
svoje šume i svoje tvornice. Problem je bio u tome kako i dalje 
čitav raniji posed zadržati u jednoj ruci. Bilo je odmah jasno 
da će se u pojedinim državama naslednicama morati osnovati 
naročita akcionarska društva koja će u sebi -da koncentrišu ono 
što je pripadalo Neuschloszkoj tvornici tanina.

Da se pojedina nacionalna poduzeća drže na okupu u 
jednoj ruci došlo se je na ideju osnivanja naročitog holdinga. 
To poduzeće ima u svojim rukama većinu akcija pojedinih na
cionalnih društava. Svaka država naslednica dobila je posebno 
društvo a raniji vlasnici preko holdinga imaju apsolutnu pre
vlast i zadržaće u svojim rukama sve niti koje su imali i ranije.

Holding-Companija protokolirana je u Ženevi. Prvo što 
Pešta za sve države ne bi bila tako zgodna, a drugo što Švaj-

- carska za Holding-Companije daje naročite poreske povlastice. 
Međutim je poduzeće i dalje vođeno zapravo iz Pešte. Već je 
prošlo 10 godina otkada je osnovana Union Nasic pa prema 
tome možemo gledati na razvitak desetgodišnjeg rada.

Union Nasic zainteresirano je u našoj industriji drva u 
znatnoj meri. Odmah 1919. g. osnovana je Našička tvornica ta- j 
nina i paropila koja je preuzela raniji posed Neuschloszke u Ju- , 
goslaviji. Godine 1927. Našička tvornica tanina iz Zagreba pre
uzima Gregersenovu pilanu u Zavidovićima, jedno od najvećih j 
šumskih poduzeća Bosne. Tako je Union Nasic preko Našičke i 
tvornice tanina bilo zainteresirano ne samo u industriji drva 
Slavonije nego i Bosne. Međutim pre i posle toga Union Nasic 
zamteresovalo se je i kod mnogih drugih naših šumskih podu
zeća. 'iako  se danas u njenoj interesnoj sferi nalaze: Impregna
cija drva d. d. Karlovac-Zagreb, „Krndija” d. d., „Kutjevo” d. d., 
„Dugoselo” d. d., „Tanin” d. d., „Podravina” d. d. i t. d. Kako 
vidimo koncernu Union Nasic pripada najveći deo naše šumske 
industrije, dotično je po njoj kontroliran a i finansiran.

Bilanca Union Nasic za poslednje 4 godine iznaša u hi
ljadama švajcarskih franaka:

Aktiva 1927/28 1928/29. 1929/30. 1930 31.
Efekti 14.200 14.200 14.200 14.200
Dužnici 15.924 21.725 21.898 19.465

Pasiva
Akcijski kapital 20.000 22.280 22.280 22.280
Rezerva 2.500 3.303 3.406 3.510
Verovnici 634 3.025 3.034 1.362
Zajam 5.000 5.000 5.000 5.000
Dobitak 1.958 2.303 2.361 1.523
Ukupna bilansa 30.124 35.925 36.098 33.699

Zbir bilanse iznosi 33.7 miliona švajcarskih franaka ili 
oko 370 miliona dinara. Po tome se vidi da se radi o jednom 
poduzeću većih dimenzija.

Interesantno je da u aktivi nailazimo na samo dve pozi
cije. -Prva je efekti i ona je konstantno bilansirana sa 14,200.000 
franaka. To su akcije afiliranih poduzeća koje ima holding. Od 
ukupnog akcijskog kapitala svih poduzeća koji spadaju u inte
resnu sferu Neuschloszke preko 150 miliona dinara koncentri
rano je kod ove Holdmg-Kompanije. Pored toga što u svojoj 
lisnici drži većinu akcija afiliranih poduzeća Union Nasic i Fi
nansira pojedina afilirana poduzeća. Tako koncem poslovne go
dine 1930/31. potražuje od afiliranih poduzeća gotovo 20 mi
liona franaka. Na ovaj se način i vrši finasiranje raznih podu
zeća koja spadaju u konsern Neuschlosz. Drugih pozicija ak
tive nema. Nikakovih investicija, nikakova inventara (što je 
utrošeno već je otpisano) i nikakova gotovina.

Dionička glavnica iznosila je 20 miliona franaka, a pred
3 godine povećana je na 22,280.000 franaka. Vlastitom glavni
com Union Nasic skoro dvostruko pokriva sve efekte koje ima 
u lisnici. Kod mnogih holding-kompanija dionička glavnica zna 
biti mnogo manja nego što je protuvrednost preuzetih akcija. 
Takove Kompanije izdavanjem obligacija namaknu ostatak po
trebnih sredstava.

Kako Union Nasic ne samo što je preuzela većinu akcija 
konserna nego i finansira pojedina poduzeća, to je ono pored 
vlastite glavnice upućeno na strana sredstva. Verovnici iznose 
nešto preko 1.3 miliona franaka. Pre dve godine iznosili su 
preko 3 miliona. To su u prvom redu tekući bankovni krediti 
ukoliko delomično nisu i potraživanja pojedinih afiliranih podu
zeća koja momentano ne trebaju kredita centrale.

Međutim vidimo i iznos od 5 miliona franaka. To je jedan 
obligacioni zajam u funtama uz 7% koji je bio zaključen da se 
ojačaju sredstva sa kojima raspolaže Holding-Kompanija.

Dobitak je poslednje 2—3 godine iznosio oko i preko 2
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miliona franaka, što je omogućavalo isplatu dividende od 8.5%. 
Međutim čisti dobitak prošle godine koji sa prenosom prelazi 
1.5 miliona franaka nije razdeljen akcionarima nego je prenesen 
na novi račun da služi kao pokriće eventualno slabijim rezulta
tima ove poslovne godine.

Union Nasic, pored toga što se je znatno proširila po Ju
goslaviji poslednjih godina, doterala je svoje tvornice, naročito 
parketa u Madžarskoj i Rumuniji, a i na Rijeci je osnovala tali
jansku afilijaciju. ... . .... ...............

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:
Prihodi 192728. 1928/29. 1929/30. 1930/31.

u, hiljadama, švajc. franaka 
Prenos 208 241 276 333
Prihodi 2,258 2.585 2.747 1.814

Rashodi
Porezi
Troškovi
Kamati
Na raspolaganju

78
64

364
1.958

85
71

365
2.303

54
81

527
2.361

. 89 
80 

455 
1.523

БОСАНСКА СОЛВАЈ ТВОРНИЦА Д. Д. — ЛУКАВАЦ.

Према биланси концем 1930 о једној кризи и њеним 
последицама код Босанске Солвај творнице д. д. у Лукавцу 
нема још ни говора. Биланеа. пожазује нормални развитак — 
дапаче код м.ашина имамо знатних нових инвестиција. По- 
лучени чист добитак у глзвноме одговара чистом добитку 
из године 1929. Он je no томе за неколико милиона динара 
већи него што je био ранијих година, кад je деоничка глав- 
ница износила 30,40 a онда 60 милиона динара.

Колико je криза; деловала у прошлој години виде- 
ћемо у биланси за 1931. По свој прилици, с обзиром да се je 
продукција Босанске Солвај творнице у главноме извозила 
У иноземство, да je опште погоршање привредних прилика 
деловало и на могућност пласмана добивених продуката a 
према томе и на пословни резултат. Међутим за подузеће 
структуре Босанске Солвај творнице, у првом реду водећи 
рачуна и о залеђу којег она има и неколико евентуално мање 
повољних година не може оетавити дубљих трагова. Бо- 
санска Солвај творница располаже властитим средствима у 
далеко већем износу него u i t o  су инвестиције. Дапаче и пре- 
тежни део прометног капитала покривен je властитим сред- 
ствима. Веровници у биланси Босанске Солвај играју једну 
спрредну улогу. Код таковог стања подузећа, логоршање 
коњунктуре може да емањи чисти добитак али не може ни 
за најмање да уздрма темеље подузећа. Периоди депресије 
нарочито .ако дуже трају могу. постати фатални за она по- 
дузећа која су било за и.нвестиције било за вођење посло- 
вања узеле веће банковне кредите. Терет камата који јед- 
■нако иригиска радило подузеће или це, кадар je, ако депре- 
сија неколико година траје, да подузеће доведе до слома 
дотично да га препу€ти на милост и немилост новчаних по- 
верилаца. Данашч>а индустријска депресија која погађа и 
мнрга наша подузећа лољул.ати he темеље многих поду- 
зећа. Само uiio  данас. ни новчани заводи нису ни вољни, a 
ни у стању да преузимају нове индустријске ангажмане. 

.Ko располаже готовим новцем моћи. he за кратко време да 
за релативно јеф-тине новце дође до разних индустриских 
подузећа.

: Од године 1926 na до године 1929. Босански Солвај je
сваке године приступао повишењу деоничке главнице. За ове 
4 године у три наврата деоничка je главница повишена од 30 
ija 80 милиона динара потпуно уплаћених.. Године 1930 н 
1931 није било никакова. п.овишења деоничке главнице. 
Опажа се извесно сатурирање. A из биланце се јасно видч 
да и не постоји потреба за повишењем властитих средстава! 
He само што су инвестиције двоструко покривене властитим

А нтива: 1927. 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

Некретнине 9.279 12.456 17.093 17.664
Машине 11.191 14.282 19,103 26.264
Транспортна средства 871 1.329 1.943 1.658
Мобилиар 687 836 1.089 909
Сировине 10.027 14.367 17.979 12.272
Дужници 52.300 67.969 60.888 59.854

П аси ва:
Г лавница 40.000 60.000 80.000 80.000
Резерва 7.135 8.056 9.265 10.943
Кредитори 23.393 25.759 11.448 12.125
ГТреносне ставке 4.708 5.801 430 / 75
Добитак. 9.607 11.996 16.777 16.297
^купни биланс 84.847 112.322 118.718 119.443

средствима него и највећи део дебитора покривен je влас- 
титим средствима. Код скоро 60 милиона динара дужника 
кредитори износе само 12 милиона или тек једну петину. A 
подузеће које има властитих средстава за готово 100 мили- 
она динара може имати и вересију од неких 12 милиона 
динара.

Биланса за 4 последње године овако изгледа

Укупни биланс концем 1930 одговара укупном билансу 
концем 1929. Ипак има неких битнијих промена у појединим 
позиција1ма билансе 1929 и 1930. Некретнине су порасле за 
бОО.хиљада динара. Стројеви за гтреко 7 милиона. По томе у 
године 1930 извршено je нових инвестиција за 8 милиона 
динара. A према години 1927, иза како je извршена валори- 
зација инвестиција, машине су исказане у биланси са 150% 
већим износом. To значи да се подузеће све то више про- 
ширује дотично да се технички усавршује.

Сировине и готови фабрикати билансирани су за 5,5 
(иилиона динара мањим износом него године 1929. Ш тета 
што те две позиције нису засебно изказане. Смањење те по- 
.зиције за 5,5 милиона могло би се тумачити, прво да je 
концем 1930 пласирање продукције још увек текло глатко и 
да према томе није било већих залиха фабриката. A могло 
би се тумачити да се већ осећају потешкоће око пласирања 
робе, да je продукција у назадовању и да се no томе залихе 
сировина и полуфабриката мање него што je у периоду ин- 
тензивног рада.

Кредитори су за пар стотина хиљада динара већи него 
концем 1929. Међутим они изнашају тек половину онога 
што су износили пред две године кад je деоничка главница 
била само 60 милиона динара. Повећањем главнице од 60 
на. 80 милиона веровници су преполовљени.

Чисти добитак за преносом прелази 16 милиона ди- 
нара. To значи укамаћен.е деоничке главнице са 20%.

За годину 1930 као и за годину 1929 исплаћена je ди- 
виденда од 32 динара што с обзиром да номинала деонице 
износи 200 динара значи 16%. Мало je наших индустријских 
подузећа јачих димензија која су у стању да поред знатно 
повишеног капитала плаћају тако знатну дивиденду.

ФАБРИКА КОЖЕ ФРАНЦ ВОШЊАК И СИНОВИ Д. Д. — 
ШОШТАЊ.

У нашој индустрији за ггрераду кожа доминирају у 
главноме три фабрике: на територији Србије фабрика коже 
„Бели Opao“ у Београду, у Хрватској Загребачка творница 
кожа a у Словеначкој Фабрика коже Франц Вошњак a. д., 
Шоштањ. Последња je међ свим фабрикама највећа и нај- 
старија. Она je основана у 1788. години, дакле скоро пре сто 
педесет година. Ова се фабрика може убрајати у натпп нај- 
старија индустријска предузећа у опште; a интересантна je  
и због тога што кроз читаво време свога постојања пије
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нроменила сопственика. Основана je од почетка староседе- 
лачке словеначке породице Вошњак, која je и дааас, поеле' 
стопедестгодишњег постојања фабрике ј о ш  увек њезин ju -  ј 

дини сопетвеник (и ако je предузеће у 1924. години претво-ј 
рено у акционарско друштво). Све акције се налазе у ру- ј 
кама Вошшакових и сви чланови породице запослени с у ' 
у њој. Тако je то уобичајено већ генерацијама.

Пре светскога рата фабрика ее бавила у претежној ј 
мери прерадом тешких кожа, али je у послератним годинама ј 
прешла и на прераду ситних кожа, што више одговара при- 
ликама и потребама домаћег тржишта, пре свега иашмх' 
јужних крајева. Норед тога основана су нова оделења з а ! 
прераду и производњу финијих и специјалних кожа, наме- 
њених у главноме за извоз. Извозни посао свакако доми- 
нира. Фабрика извози у Аустрију, Чехословачку и Немачку, 
a нарочите врсте финих кожа у Енглеску. Посао са Енгле- 
ском заузима у послератним годинама врло велики обим, ,а 
управа фабрике му придаје толику важност, да се један 
члан Вошњакове породице стално налази у Енглеској због 
одржавања веза и контроле послова. Овде се управо ради о 
једној слецијалној грани индустрије коже. За овај извозни 
посао недовољна je домаћа производња сирових кожа, у по- 
гледу количина као и квалитета, због чега je фабрика упу- 
ћена на увоз сировина, a специјалних кожа чак и из Ин- 
дије и са Малајских острва.

Извозни посао je сачувао фабрику од неповољне ко- 
њунктуре домаћег тржишта. Прилике су у последњим го- 
динама и на светском тржишту кожа биле доста неповољне,; 
али се то код израде специјалних кожа није у толикој мери 
осећало. Било je чак и повољних момената, због пада дена 
сировина, смањења транслортних трошкова и т. д.

Предузеће je лрвокласно и ванредио прослерно. Улр- 
кос опште кризе, која je имала за последицу рестрикцију 
производње извесних артикала, предузеће се стално модер- 
низује и усавршава, тако да je за извесне специјалне про- 
изводе данас ван сваке конкуренције. Пре рата морала се 
и она борити с извесним тешкоћама, али je за време рата 
управа вешто умела да искористи коњунктуру и помоћу rio- 
стигнутих ванредних добитака из оних времена изврши у 
првим послератним годинама реорганизацију и модерниза- 
цију a нарочито специјализацију производње.

Анализа биланса Вошњакове фабрике кожа je надасве 
интересантна. У наредној таблици смо упоредили главне би- 
лансне позиције за неколико последњих година.

ОтписИ
Добит

106
213

64 89
877

88
764

Актива 1925. г.
У

1928. г. 
хиљадама

1929. г. 
динара

1930. г.

Благајна 283 158 302 240
Дужници 24.950 29.691 30.843 21.855
Залихе робе 21.440 27.753 21.220 23.200
Реалитети 200 200 200 200
Инвентар 100 428 499 411
Римесе и предујмови 

Пасива

135 3.689 256

Главница 8.000 12.000 12.000 12.000
Резерве 4,718 6.875 7.542 7.811
Резерва осигурања 200 3.500 3.500 3.500
Рез. дубиоза 1.000 ’ —■' ’ _ —
Повериоци 32.215 28.145 25.485 22.086
Трате 899 6,496 7.350 ■ —
Добит 213 866 877 764
Збир билансе 47.247 58.268 56.755 46.162

Рачун губитка
Расходи.

и добитка.

Порези 1.897 769 670 906

Приходи
Бруто 2.207 1.699 1.636 1.758
Збир прихода 2.207 1.699 1.636 1.758

Напоменули смо, да фабрика сјајно ради. Међутим, 
ако се баци поглед на кретање исказане чисте добити, из- 
гледа, да нас оно демантује. Тако видимо, да се у годинама 
1925. до 1927. исказује добит од свега годишње 200 хиљада; 
у пероду од 1928. до 1920. године добит варира око 870 хи- 
љада, a у 1930. години смањена je на 764 хиљаде. (Код За- 
гребачке фабрике кожа исказана je последњих година доби!' 
од преко 2.5 милиона динара, код од прилике једнаког обрт- 
ног капитала). Породица Вошњак веома je богата и не по- 
лаже много на дивиденду — a миноритетних акционара 
нема. Ова мала добит доказује, да се сва сретства и сав 
принос фабричин употребљава за јачање сопствених срет- 
става и оставља у процват производње. Пошто знамо да се 
стално врше нове инвестиције и пошто видимо, да je вред- 
ност непокретности и машина скоро потпуно отписана, a 
амортизационих фондова нема, то претпостављамо, да се 
добит употребљава за финансираше нових инсталација. To 
je свакако похвално, али би са гледишта читкости биланса 
и публицитета било корисно да се ове трансакције спроведу 
кроз годишње завршне рачуне.

Кад je у 1924. години фабрика претворена у поро- 
дично акционарсжо друштво, главница je утврђена на 8 ми- 
лиона динара, који су унети у апорима a не уплатама. У 
1928. години главница je поновно ловишена> на 12 милиона 
динара. Редовне резерве се снажно дотирају; за време п№- 
следњих пет година пораеле су за преко три милиона, од 
4.7 милиона на 7.81 милион Динара. Сем тога постоји и 
фонд осигурања од 3.5 милиона дннара. Овај се фонд први 
пут појављује у биланси за 1927. годину кад je оенован, 
вероватно валоризацијом извесних актива. Према томе соп- 
ствена сретства фабрике износе крајем 1930. године 23.3 
милиона динара према 14 милиона у 1925. години. Нешто 
мањи су повериоци крајем 1930. године, еа  22.08 милиона 
динара, тако да достиже обртни капитал 45.5 милиона 
динара.

ГТовериоци финансирају дужнике — који су краје^« 
1930. године исказани еа 21.8 милиона, a сопствеиа сретства 
покривају залиху робе, која je процењена ca 23.2 милиона. 
У погледу дужника су последње године учињене значајне 
промене. Ова ie  позиција већ неколико година у постепеном 
порасту, a крајем 1929. године дужници су порасли на ре- 
кордну цифру од 30.8 милиона динара. Пошто су у föKy 
1930. године дужници подвргнути ревизији и пошто je про- 
мењен начин кредитирања, предузеће јесм ањ и ло  дужнике 
за читаву једну трећину, за 9 милиона динара на 21.8 ми- 
лиона, за колико су одмах смањени и кредитори фабрике. 
Римесе и предујмови су такођер знатно редуцирани: од 3.7 
милиона у 1929. години на свега 256 хиљада.

Kao последица привредне депресћје могла би се напо- 
менути повећан>е залихе робе, за 2 милиона на 23.2 милиона 
Динара. Нелокретности, ‘ које обухватају огромне комМекее 
земљишта, фабрике, куће за становање, машине и т. д .'и  т . д. 
билансиране су већ годинама непромењено са 200 хиљада 
динара и ако претстављају реалну вредност од најМање 20 
до 30 милиона динара. To претставља огромне финансиске 
резерве предузећа. 'Ако би их билансирали овим износом, 
онда би и у пасиви морала порасти солствена сретства. 
У томе случају би и -однос повериоца према сопственим срет- 
ствима, који сада износе 1 ка 1, био промењен у корист соп- 
ствеаих сретстава a у односу 2.5 ка 1. Инвентар, који je 
према прошлој години отписан за 90 хиљада динара, исказан 
je ca свега 411 хиљада динара. И у овој позицији постоје 
велике тихе резерве.



Таквих индустријских предузећа ми код нас уопште 
немамо.

После пореске реформе у 1927. години, су порези 
знатно смањени; док je предузеће у ранијим годинама пла- 
ћало годишње око два милиона на име пореза, плаћа сада 
око 700 хиљада динара. У 1930. порез je нешто порастао 
на 906 хиљада динара. Интересантно je напоменути, да je 
фабрика кожа на име пореза од 1925. до 1930. године пла- 
ћала пуних девет милиона динара.

Ha име дивиденде фабрика je плаћала: у 1924. го- 
дини 4%, за 1925. до 1927. годину ништа, 1928. до 1929. го- 
дине 4% a за 1930. годину 3%.

Чиста добит у 1930. години у износу од 764 хиљада 
динара подељена je на следећи начин: 191 хиљада je доти- 
рана резервним фондовима, пенсионом фонду 120 хиљада, на 
име дивиденде je дато 360 хиљада, 70 хиљада дато je као ре- 
нумерација a 23 хиљада je лренето на нови рачун.

У управи су: Херберт, Валтер и Мариана Вошњак и 
Август Вестен.

ЈУГОСЛАВЕНСКО ИНДУСТРИЈСКО И ТРГОВАЧКО Д. Д.
ЗАГРЕБ.

Подузеће je оеновано као акционарско друштво го- 
дине 1928. Акцијски je капитал утврђен са 5 милиона ди- 
нара. Међутим je за сада издано само 12.500 акција a Дин. 
100 номинале дакле 1 милион 250 хиљада динара.

Подузеће je основано no „Титанит“ д. д. у Загребу 
дотично no људима који стоје на челу Титанита. Оно по- 
седује две творнице. У Карловцу je преузело једну творницу 
металне робе, a у Загребу творницу дугмета и сродних ар- 
такала. Колико једна творница толико и друга знатно je про- 
ширена и модернизирана тако дгу могу боље одољевати 
конкуренцији долазила она са стране домаћих или страних 
т в о р н и ц а . Како je Титанит дотично група која се око њега 
купи, финансиски доста јака то и Југославенско индус- 
тријско трговачко д. д. не оскудева средствима. A то je за 
развитак једног индустријског подузећа једно од нај|В аж - 
нијих питања.

Биланса за две године од када постоји подузеће 
овако гласи :

Актива 1929. 1930.
у хиљадама динара

Творничке зграде
Стројеви
Инвентар
Складиште
Каменолом
рлагајна
Дужници'
Г убитак

Пасива:
Деоничка главница
Веровници
Добитак

1.212
1.292

251
4.624
1.330

63
727
580

1.250
8.833

1.306
1.695

288
4.193
3.102

25
2.468

1.250
12.407

4
13.657Збир билансе 10.088

Како видимо збир je билансе доста знатан. Подузеће 
je још у развитку. To се види no порасту инвестиција. Не- 
кретнине су порасле за 100 хиљада динара, јер су се вр- 
шила дозиђивања. A стројеви су порасли за 400 хиљада ди- 
нара јер су набављене нове машине.

Складиште робе je мање за скоро пола милијона ди- 
нара. Макар се je подузеће проширило изгледа да je пласман 
израђене робе био поволјНији . Међутим дужници су по- 
расли од 0,7 мшшона на 2,5 милиона или више него на

троструко. To би било у складу са развитком и прошн- 
рењем пословања. A проширење пословања вуче за собом 
као последицу повећаше кредита јер се новим комитен- 
тима мора дати роба на кредит.

У биланси за 1929 налазимо и позицију „Каменол01м“ 
са 1,3 милиона a године 1930 са 3,1 милиона. С обзиром 
на настојање дрн<аве, a нарочито ба«овина- око уздржаваша 
цеста, потреба за камено,ч бива све већа. Последњих година 
никла су многа псдузећа која су отворила каменоломе. У 
каменолом Југославенског индустријског и трговачког д. д. 
инвестирано je већ преко 3 милиона динара. To je знатан 
износ за подузеће ове струке. A no свој прилици да и знатан 
део дуЖиика долази од потраживања за набављени камен. -

Веровници су порасли од 8,8 на 12,4 милиона динара. 
To je у вези са шорастом разних позиција активне стране 
билансе. С обзиром. да разне инвестиције износе већ преко
6 милиона динара деоничка главница од 1 милиона динара 
изгледа прениска. Мада подузеће има једно јако финансиско 
залеђе све се више указује потреба да се деоничка главница 
подигне на већ предвиђених 5 милиона динара.

Прва година послоеања свршила je ca губитком од 
580 хиљада динара. Друга година већ исказује чисти до- 
битак од 4 хиљаде динара. Значи да je први организаторни 
стадиум већ прешао и да се ударени темељи нормалном со- 
лидном развитку. Међутим губитак прве. пословне године 
који износи готово половину уплаћеие деоничке главнице 
погађа подузеће за дуги низ година. Ради тога указује се 
потреба отписа тога губитка путем редукције деоничке глав- 
нице и касшгјег новог повишења у сврху да се намакну 
средства која су пласирана на дуги рок.

Повољна je чињенида да су отписи у години 1930 
били нарочито јаки што даје гаранцију за солидно вођек.е 
подузећа.

VEL. BEČKEREČKA ŠTEDIONICA -  VEL. BEČKEREK

Između pet lokalnih novčanih zavoda Velikog Bečkereka 
najinteresantnija je Vel. Bečkerečka štedionica. Ona nije samo 
najstarija banka Bečkereka već i gotovo čitave Vojvodine — 
pošto će ove godine slaviti šesdeseto-godišnjicu svoga rada. 
Pet lokalnih banaka je za Bečkerek vrlo mnogo; to se oseća u 
međusobnoj konkurenciji. Od ovih pet banaka tri imaju rela
tivno mali poslovni volumen dok je konkurencija naročito inte
resantna kod Opšte privredne banke i Bečkerečke štedionice. 
Oba zavoda imaju glavnicu od jednog miliona i vrlo znatna 
tuđa sretstva: Opšta privredna banka ima krajem 1930. godine 
30 miliona uloga a Štedionica ju je nadmašila sa 33 miliona 
dinara.

Gospodin Aurel Majer od Opšte privredne banke podr
žava odlične poslovno-prijateljske veze sa raznim vodečim za
grebačkim i beogradskim bankama ali mu i u tome gospodin 
Imre Bak od Bečkerečke štedionice uspešno konkuriše: Bečke
rečka štedionica nalazi se u uskoj interesnoj zajednici sa Hrvat
skom sveopštom kreditnom bankom u Zagrebu tako, da se može 
smatrati kao njezina afilijacija.

Ranije iznosila je glavnica 500 hiljada kruna, a 1910. go
dine povišena je na 1 milion kruna, što bi danas prema kursnoj 
vrednosti odgovaralo glavnici od punih 11 miliona dinara, dok 
iznosi sada svega 1 milion dinara (povišena 1921. godine). 
Glavnica je podeljena na 12.500 komada na ime glasečih ak
cija od po 80 dinara.

Pored svih uobičajenih bankarskih poslova učestvuje ban
ka i kod Tehničkog i električnog akcionarskog društva „Volta” u 
Bečkereku i to u ortakluku sa Opštom privrednom bankom. 
„Volta” je osnovana 1919. godine, ima glavnicu od 250 hiljada 
dinara i daje poslednjih godina 6% dividendu.

Kretanje baričinih poslova najbolje nam ilustrira upore- 
đcnje glavnih bilansnih pozicija za poslednje četiri godine, koje 
daje sledeću interesantnu sliku:
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to č a n  izra vnanja

Aktiva 1927. 1928. 1929. 

u hiljadama dinara

1930.

Blagajna 1.232 1.674 1.328 1.222
Žiro i pošatnska štedionica 366 318 414 727
Potraživanja kod novč. zav. 2.221 3.031 3.040 7.563
Hartije od vrednosti 1.160 1.169 1.162 1.181
Efekti pensionog fonda 30 30 30 30
Metlice . 15.575 18.511 18.521 20.721
Dužnici 5.449 4.812 5.263 4.106
Bančina zgrada 46 46 46 46
Garantije i t. d. 542 527 460 510
Hipotekarni zajmovi 

Pasiva

18 12 5

Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fondovi 453 496 545 600
Ulozi 23.456 25.744 27.161 32.852
Poverioci 1.041 2.252 935 903
čista dobit 147 148 183 183
Zbir bilansa 26.833 30.308 30.501 36.326

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Plate, troškovi 508 847 799 767
Porezi 192 42 34 46
Kamata 1.657 1.962 2.188 2.116
Razno — — 5 5
Čista dobit 147 148 183 183

Prihodi

Prenos dobiti 3 3 5 5
Kirije 39 39 39 60
Kamata i provizije 2.463 2.957 3.166 3.053
Zbir prihoda ili rashoda 2.505 3.000 3.209 3.118

U toku poslednje tri godine je zbir bilansa porastao za 
10 miliona na 36.3 miliona dinara. Najjači je od 1927. na 1928. 
i od 1929. na 1930. godinu, dok je u 1928. i 1929. godini ostao 
nepromenjen. Ovo rapidno jačanje zbira bilansa je posledica 
znatnog priliva uloga koji u ranijim godinama iznosi stalno 
oko dva miliona godišnje a u 1930. godini, kad već postoje svi 
znakovi opšte depresije, ulozi su porasli za skoro šest miliona 
dinara na 32.85 miliona. Taj pojav može objasniti jedino či
njenicom, da su komitenti bančini kod drugih zavoda podizali 
uloge i plasirali ih u Bečkerečku štedionicu, koja uživa zbog

svoje veze sa Hrvatskom sveopštom kreditnom bankom u Za
grebu optimum poverenja. Da štedionica nije imala svoje veze 
u Zagrebu ona bi teško našla povoljnu mogućnost solventnog 
i likvidnog plasiranja svih tih uloga. Vidimo, da je u 1930. godini 
Sveopšta kreditna banka preuzela preko 7.5 miliona dinara, 
a Štedionica ih iskazuje kao potraživanje kod novčanih zavoda.

Upoređeno sa glvanicom od 1 miliona dinara, odnos tu
đih sretstava prilično je nepovoljan (1 ka 33) i da ne postoji 
porodična veza sa velikom zagrebačkom bankom, Štedionica bi 
ozbiljno morala ventilirati pitanje povečanja sopstvenih 
sretstava.

Poverioci iznose nešto preko 900 hiljada dinara neprome- 
njeno već dve poslednje godine, pošto su 1929. godine zbog 
priliva uloga reducirani za 1.35 miliona dinara. Reeskontni kre
dit banka ne iskorišćava.

Glavnica i rezerve iznose krajem 1930. godine 1.6 mili
ona (sa dotacijama rezervama iz čiste dobiti 1.63 miliona di
nara) a tuđa sretstva 33.74 miliona — obrtni kapital dostiže 
dakle 36.3 miliona. Raspoređen je na sledeće pozicije: 20.72 
miliona dostižu menični krediti, koji su prema ranijim godinama 
povečani za preko 2 miliona, dok su dužnici po tekućim raču
nima smanjeni za preko 1 milion na 4.1 mil. din. Svi ovi krediti 
su hipotekarno obezbeđeni, dakle u pogledu boniteta prvo
klasni. Potraživanja kod novčanih zavoda o kojima je već 
bilo govora, porasla su u 1930. godini za 4.5 miliona na 7.56 
miliona dinara a pretstavljaju bančinu rezervu likviditeta. Go
tovina je dvaputa veća od glavnice. Relativno znatan je tako
đer i stok hartija od vrednosti, koji, zajedno s efektima pensi- 
onog fonda (30 hiljada) iznosi oko 1.2 miliona dinara, već neko
liko godina nepromenjeno. Čisti hipotekarni zajmovi, koji su još
1927. godine iskazani sa 18 hiljada dinara a koji se postepeno 
likvidiraju, u 1930. godini više nisu iskazani. Priličnu tihu re
zervu pretstavlja i bančina zgrada, koja je bilansirana sa 46 hi
ljada dinara a koja je na kirijama u 1930. godine dala prihod 
od 60 hiljada dinara.

Obaranje kamatne stope je smanjilo prihode i rashode po 
kamatama, uprkos znatno većih tuđih sretstava; kod rashoda 
smanjenje iznosi 72 hiljade a kod prihoda 113 hiljada kod ukup
nog iznosa od 3.05 miliona. Relativno niski su porezi, sa 46 
hiljada dinara, ali su prema 1929. godini ipak povećani. Pohvalno 
je također smanjenje plata i troškova.

Čista dobit iskazana je kao i 1929- godine sa 183 hiljaoig 
dinara a podeljena je na sledeći način: na ime 12.5% dividende 
dato je 125 hiljada dinara, rezervnom fondu 18 hiljada dinara, 
pensionom fondu 12 hiljada na ime tantijeme 23 hiljada a na no
vi račun preneto je 4894 dinara.

U upravi Vel. Bečkerečke štedionice se nalaze sledeća 
gospoda: Imre Bak, generalni direktor; Koloman Ervin, Dr. Al
fred Feiner, Dr. Emil Gavrila, Jmre Jakobčić, Rudolf Kalaj, Dr. 
Luka Mijajev, Milivoj Crnadak, Nikola Nikolič i Bela Somlo.

П о ш а љ и т е  ш џ е т ш л а г у  з а  1 9 3 2  г о д ш ш у !

Ш И Р И Г Б  -

„НАРОДНО БЛАГОСТАЊЕ“



Југославвнско жшдуетриЈем© ш  трговачко д. JU
Загреб

Рачун изравнања на дан 31, дедембра 1930« год.
А ш т ш ш & Паедав®,

Динара Динара
Творничке зграде 1,306.606*20 Дионичка главница 1,250.000"—

Стројеви 1,695.312-90 Повериоци 12,407,116-63

Инвентар 288,474-41

Благајна 25.867”б!

Каменолом 3,102,476-56

Складиште 4,193,932-50

Дужници 2,468.058' 12

Губитак у год. 1929. 580.666"87 

Одбив добитак у 1930, г. 4 278"54 576,388-33

У купно 13,657.116-63 Укупно 13,657.116,63

Рачун губитка и добитаа на дан 3 1 . дец» 1930» год„
Раежодм П рм одж

1 Динара Динара
Твориичке зграде (отпис 5ч/0) 68.768-75 Бруто добитак 951.419'21

Инвентар (отпис 5%Ј 15.182-85

Стројеви (отпие 10%) 188.368-10

Путни трошак 66.687-50

Оеигурање 25.478 40

Текући трошак 79.92806

Порез и пристојбе 115.357-76

Берива 387.369-25

Чисти добитак у год. 1930. 4„278”54

Укупно 951.419 21 Укупно 951.419*21

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



Великв - бечкеречка ш тедионица, 
Велмкм Б ечкерек

А к т ж в а  ■ Р ^ ч у н  изравнања на дан 31« децембра 1 9 3 0 =  г о д и н е  П а е ж в а

Динара
Благајна 1,222.303*— 
Жиро и Пошт. штедионица 727.784'—■ 
Потраживања код вовч. завода 7,563 587'— 
Хартије од вредности 1,182.685*— 
Ефекти пензионог фонда 29.719'— 
Менице 20,721.461*— 
Дужници 4,106.600"— 
Валуте и девизе 216.342*— 
Банчина непокретност 46.504*— 
Гараитије, оставе и т. д. 510.000'—

Динара
Главница 1,000.000"— 
Резервни фонд ■ 268 000'— 
Фонд за смањ. вредности 10.284’— 
Ф овд за курсне разлике 36.292'— 
Пензиони фонд 286.000’— 
Улози на штедњу 32,852.141’— 
Повериоци 903 153’— 
Неподигнута дивиденда ,15,695'— 
Гараетије, остављачи остава и т.д. 510 000-— 
Преносне позвције 262,402'— 
Чиста добит 183.043*—

У&упно 36,326.985"— 

Р а с х о д и ..............Р а ч у н  г у б н т к а  и  д о б и т к а

Укупно 36,326"985'— 

н а  д а ,н  3 1 . д е ц .  1930 . г о д .  Пржходж

Динара
Плате ш трошкови 767.982'— 
Порези 46.156'— 
Камата 2,116.390'— 
Разно 5.000'— 
Чиста добит 183.048“—

Динара
Пренос добити 4/344'- • 
Принос непокретности 60.000'— 
Камата, провизије и т. д. 3,053,632'—

Укупно 3,118.576’— Укуоно 3,118.576*—

Ф абрика Е ож а Фрамц Ееш њак ш синовхх д.д«
Ш оштањ

Актива Р а ч у и  и з р а в н а њ а  н а  д а н  3 1 . д е ц е м б р а  1930 . г о д . Пасмва

Динара

Влагајна 129,705* — 
Поштанска штедионица 109,967'— 
Дужеици 21,855.410*— 
Предујмови 255.971*— 
Роба 23,200 119 — 
Непокретности 200.000'— 
Инвентар 411.135*—-

Динара
Главница 12,000.000"— 
Резервни фонд 486,902*— 
Гпецијална резерва 324.601'— 
Пензиони фонд 500,000'-— 
Разни фондови 6,500.000’— 
Фонд за осигурање 3,500,000’— 
Повериопи и пасивне мевице 22,086.679'—- 
Чиста добит 764,125'—

Укуино 46,162*307°— 

Губитан Р а ч у н  г у б и т к а  ж д о б и т к а

Укупно 46,162,307'— 

н а  д а н  3 1 . д е ц .  1930. г о д .  Добитак

Динара

Отписи - - 88.615"— 
Порези 906.223'— 
Чиста добит 764.125’—

Динара
Приходи од производње 1,721 "227*— 
Пренос добити 27.736'—

Н , : «j . ffif Укупно 1 „758.963'— Укупно 1,758,963'—



Босансжа Солвај творница д. д- - Лукавац
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Актнва Паеива

Динара Динара

Земљишта 1,970.965'— Дионичка главница 80.0С0.000'—
Зграде 15,694.144'— Резервни фонд 7,943.402 —
Маш. и апар. 26,264.268' — Резервни фонд за штете од
Транс. сред. 1,658.915'— промене вредности валуте 3,000.000'—
Мобилије 909.9^8'— Кредитори 12,125.848'-
Сировине и готови фабрикати 12,272.721'— Неиспраћене дивиденде 1.600’—
Дебитори 59,854.894'— Преносне ставке 75.111'—
Благајва 71 996'— Добитак 16,297.713'—
Ефекти 85.921 —
Преносне ставке 659852 —

Укупно 119,443.674'- Укупно 119,443^674' -

Губитак Р а ч у н  г у б и т ж а  и  д о б и т к а  та дан 31« дец. 1930. год. ДвИнатак

Динара Динара

Амортизација 5,364.162 - Пренос добитка 1. јануара 415.046'—
Чисти добитак !6,297.714 — Бруто-добитак од фабрикације 19,942.818'—  

Камати 1 304 012'—
Укупно 21,661.876'— Укуино 21,661.876'—

У П Р А В Н И 0  Д Б 0  Р Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

:Ш§

Union des Usines et des Exploitations Forestieres
de Nasic S. A. - Geneve

Актвва Рачун изравнања на дан 31. децембра 1330. године. Пасива

у швајц. францима у швајц. францима

Хартије од вредности 
Дужници 
Преносна актива

14,200.000 — 
19.465 271-54 

34.349-05

Главница 
Резервни фонд 
Ванредни резервни фонд 
Повериоци
7ч/о зајам у енгл. фунтима 
Неисплаћена дивиденда 
Чиста добит са преносом

22,280 000 — 
1,417.547-44 
2,092.849-32 
1,362.870-57 
5,000.000'—  

23.022-70 
1,523.330*56

Укупно 33,699,620 59 Укупно 33.699.620-59

Губитак Рачун губитка и дсбитка на дан 31. децембра 1930. године. Д о б и т а к

у швајц. францима у швајц. францима

Порези
Општи трошкови 
Камата
Камата 7% зајма 
Добит на диспозицији

89.058 60 
80.34!-44 
92.94496 

362774-60 
1,523.33056

Пренос добити 
Приходи

333.506-79
1,814.943-37

Укупно 2,148.450" 16 Укупно 2,148.450'16



АНАЈ1ИЗА Б И Л А Н С А
Додатан „Народиом Благовтањзг“

БРОЈ § БЕОГРАД, 6. Ф ЕБРУ А Р 1932. ГОДИНА IV

Садржај:
Наша индустрија медикамената:

„Југофармација“, д. д. веледрогерија и творница фармацеутских препарата, Загреб. 
„Кемика“ д. д. за кемиЈску и фармацеутичку индустрију, Загреб.

Rumska štedionica, Ruma. 
Srpska štedionica, d. d., Nova Gradiška. 
Srpska banka, a. d., Bihać.

НАША ИНДУСТРИЈА МЕДИКАМЕНАТА.

Од свих грана наше индустријске делатности уотите 
a нарочито кемијске, код нас je индустрија медикамената нај- 
јаче развијена. Оно неколико подузећа која се баве израђи- 
вањем медикамената у већем опсегу основано je после рата. 
Пре рата било je тешко и помислити да би се на нашем те- 
риторију подигла индустрија медикамената. Србија je no 
броју становника била премалена да би могла имати инду- 
стрију која мора рачунати са већим пласманом својих проду- 
ката. A на територију бивше Монархије који je ушао у склоп 
наше државе није могло ни помислити на оснивање индус- 
трије медикамената, будући да су северни крајеви Монар- 
хије, нарочито Беч и Пешта, имали већ неколико такових фа- 
брика против којих je било немогуће издржати конкуренцију. 
Једино су поједине апотеке пуштале у промет неке своје 
специјалитете у првом реду за потребе ширих слојева. Ин- 
тензивном рекламом некима je било чак успело да те поје- 
дине артикле израђују и у већим количинама и да упосле 
више радника, слично фабрици. Али како рекосмо њихов je 
рад био ограничен на фабрикацију само неколико аргикала.

После рата ситуација се мења. Beh и пре конца самог 
рата, у очекивању да ће доћи до расула бивше Монархнје 
неки финансијери из Загреба у заједници с апотекарима о о  
нивају „Исис“ д. д., који je био више замишљен као веле- 
трговина дрога и кемикалија него као индустрија.

Ми данас имамо неких десетак подузећа која te  у 
већем обиму баве фабрикацијом разних медикамената. Ин- 
тересантно je да се највећи број тих подузећа налази у За- 
гребу и око Загреба. Код знатног дела тих подузећа суде- 
лује и страни капитал. У првом реду велики концерни ино- 
вемства који на тај начин желе осигурати пласман својих 
продуката у нашој земљи. Међутим царинска заштита про- 
дуката индустрије медикамената из разумљивих разлога није 
још тако знатна, тако да je увоз медикамената веома знатан. 
Нарочито разних специјалитета. Наша публика претпостабља 
туђе продукте нарочито код медикамената. Продукте наших 
творница тешко je пласирати и ако они no свом квали- 
тету били равни страним продуктима и ма да су знатно јев- 
тинији него што je то случај са страним продуктима.

Ми увозимо са стране знатне количине медикамената. 
Из статистике наше увозне трговине тешко je добити тачну 
слику јер медикаменти нису нарочито истакнути. Године 1930 
ми смо увезли у динарима: 

анорганских препарата Дин. 117.911.159
органских спојева „ 87.585.259
етер. есенце, парфимерија и косметика „ 18.687.873

Како видимо све скупа преко 200 милиона динара. Од 
тога сигурно највећи део отпада на медикаменте.

Будући развитак наше индустрије медикамента зависи 
у првом реду од наше царинске политике. Ако царина на 
медикаменте буде знатна, подузећа која код нас већ изра- 
ђују медикаменте моћи ће да повећају своју продукцију. A 
и разна страна подузећа даће своје препарате и специјали- 
тете израђивати код нас. Било код већ постојећих творница 
било да временом подигну овде своје филијалне творнице.

Поред лодузећа која овде анализирамо наше су во- 
деће творнице медикамената „Каштел“ ..Др. A. Вандер”, као 
и неколико подузећа за добијање серума нарочито против 
заразних болести код стоке.

„ЈУГОФАРМАЦИЈА“ Д. Д. ВЕЛЕДРОГЕРИЈА И ТВОРНИЦА 
ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРЕПАРАТА — ЗАГРЕБ.

Подузеће je основано године 1921. Раније je фирма 
гласила „Југофармација“ д. д. за производњу и прометање 
кемијско фармадеутских и косметичких препарата, дрога, 
кемикалија и свих хируршких и лекарских потребштина. 
Како видимо и сама je управа увидела да je овако дуги и 
детаљни наслов немогућ пак je приступила редукцији. „Ју- 
гофармација“ спада у интересантну сферу Прве хрватске 
обртне банке. Поред тога код подузећа су интересирани у 
већој или мањој мери разни апотекари. По својој структури 
„Југофармација“ много наличи „Исису”. A она je била и ос- 
нована од оних апотекарских кругова који нису били анга- 
жирани код „Исиса” . Имала je у неку руку да му буде и 
конкуренција. Међутим пословни резултати једног и другог 
подузећа били су пре неколико година такови да се није 
могло ни мислити на борбу већ да je далеко потребнија ко- 
лаборација. Међусобна конкуренција највише би користила 
иноземним подузећима која код нас држе своја заступства.

Kao што je то био случај код „Исиса”, тако je и код 
„Југофармације“ пословање било везано са знатним губит- 
цима. Од године 1926 није исплаћена дивиденда док се je 
првих година плаћало и 10%. He познавајући довољно при- 
лике тржишта и не водећи рачуна што ради конкуреиција, 
ранијих година било je набављено много више појединих ме- 
дикамената него што се je могло пласирати. Како je међутим 
дошло до снижења цена дотично до поправка динара што je 
омогућивало набавку нове робе уз јевтиније цене, претрпљени 
су знатни губитци. „Исис“ je своје губитке отписао. „Југо- 
фармација” их отписује сукцесивно. Добитак ово неколико 
последњих година употребљава се за отпис ранијег губитка. 
Концем 1930 губитак je износио само 150 хиљада динара. 
Две повољне године и тај ће губитак бити отписан и указати 
ће се чак и чисти добитак. A онда се може наставити са ис- 
платом дивиденде. Тако би се санација провела без да се je 
приступило редукцији деоничке главнице.

„Југофармација“ тежиште свога рада има код увоза
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медикамента и њихових пласирања у земљи. Међутим она и 
сама фабрицира извесне медикаменте дотично врши пуњеше 
и паковање.

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

у хиљадама динара
Г отовина 21 25 26 165
Дужници 4.976 6.703 9.162 7.567
Роба 5.412 4.611 3.313 2.080
Некретнине 600 600 540 486
Намештај 440 401 270 244
Ефекти 11 11 11 11
Г убитак 421 319 259 150

Пасива:
Главница 2.500 2.500 2.500 2.500
Резерва 25 25 25 25
Веровници 9.358 10.146 11.057 6.184
Иародна Банка ------------- _ _ — ------------- 2.000
Укупна биланса 11.884 12.672 13.583 10.710

Збир билансе у периоду 1927-29 расте годишње за један 
милион динара. У години 1930 пада за скоро 3 милиона ди- 
нара. Почиње се осећати 'погоршање привредних прилика и 
управа je подузећа добро урадила што je енергично реду- 
цирала неке позиције билансе.

Инвестиције су незнатне. Некретнине испод пола ми- 
лиона a инвентар испод четврт милиона. Све скупа нити 750 
хиљада динара код деоничке главнице од 2,5 мшгиона.

Складиште робе знатно се редуцира. Држи се само она 
роба и у оноликим количинама за које постоји изглед да fie 
се у догледно време моћи пласирати. Beh 4 године залиха 
робе отпада. Од 5,4 милиона концем 1927 на 2,1 милиона 
концем 1930.

Смањење залихе робе не значи да се je пословање 
смањило. Само што се пословање више води рачунајући на 
стварне прилике и елиминира се свака роба која значи баласт.. 
Да пословање не пада види се no позицији „дужници“ . Од
5 милиона концем 1927 расту на 9,2 милиона концем 1929: 
Међутим концем 1930 дужници бележе 7,6 милиона ди- 
нара. Тек сада долази до изражаја смањење пословања бу- 
дући да je тешко претпоставити да дужници боље отплаћују 
дотично да се више продаје пер каса.

Вероввици су прошлих година били у порасту. To je 
у вези са дИорастом дужника који je пораст био већи него 
што je опахала залиха робе. Веровници расту од 9,4 милиона 
концем 1927 на 11,1 милиона концем 1929. Концем 1930 из- 
носе само 6,2 милиона. Било би криво тврдити да су опали 
за 5 милиона. У билакси за 1930 видимо да je кредит Народне 
ба;нке заеебно исказан са 2 милиона динара. Водећи рачуна
о т£ш кредиту веровници су опали за 3 милиона динара. С 
обзиром на развитак прилика новчаног тржишта ванредно 
je утешна појава да je било могуће редуцирати веровнике за 
ефективна 3 милиона динара. Редукција кредита за 3 ми- 
лиона динара значи много мањи издатак на каматима што 
данас игра знатну улогу.

Како већ рекосмо пословање последње 3 године није 
било неповољно. Ш тета што се je получени чисти добитак 
морао употребити за отписе ранијег губитка пак тако не може 
да дође до изражаја.

„КЕМИКА“ Д. Д. ЗА КЕМИЈСКУ И ФАРМАЦЕУТИЧКУ 
ИНДУСТРИЈУ — ЗАГРЕБ.

Основана je године 1919. Међутим не као сасвим ново 
акционарско друштво. Из разлога опортунитета прекупљен 
je акциенмантел једне творнице оцта и сенфта и променом 
назива добијено je садашње име. Међутим што се тиче при- 
времене стране ради се о једном сасвим новом подузећу које 
упоглед фабрикације и послова са старим друштвом нема 
никакве везе. Осим што je прекупило његове некретнине. 
Или још боље преуредило их за своју фабрикацију.

„Кемика“ je основана од неколициие загребачких леч- 
ника и апотекара a заједно са лештанском творницом меди- 
камената Рихтер. A у подузећу суделују још неке стране 
фирме које су своје патенте продали Кемики дотично који 
код „Кемике“ дају израђивати своје препарате.

Деоничха главница износила je код оснивања 2 ми- 
лиона круна. Године 1921. повисује се на 6 милиона круна 
дотично на 1,5 милиона динара.

. По количини продукције „Кемика“ тешко да се може 
убројати у једну већу творницу медикамената. Али што се 
тиче многобројности њених продуката не попушта ни неким 
већим светским творницама. Са неким својим продуктима 
успела je да прокрчи пут и ван; наших -граница. Кад ми упо- 
глед медицинских препарата не би толико зависили од про- 
дуката стране индустрије, сама „Кемика“ могла би да по- 
крије знатан део наших потреба у медикаментима.

Подузеће се развија сасвим нормално. Губитка нема a 
чисти добитак бива све већи. Подузеће je у стању да ис- 
плаћује примерну дивиденду. Али изгледа да je оно консер- 
вативно вођено. У другим рукама оно би можда имало већи 
збир укупне билансе, знатно већи износ дужника. Али и ве- 
ровника. A код данашњег стања питање je дали je пожељна 
толика екопанзија. Многа подузећа налазе се у потешкоћама 
управо ради тога што je развитак био пребрз и што су да- 
вани кредити у већој мери него што je било пожељно. Услед 
тога обавезе према банкама биле су све то веће док коначно 
банка није морала да преузме подузеће. To код „Кемике“ 
није случај јер како ћемо видети „веровници” нису знатни и 
у размеру према другим позицијама билансе не представ- 
љају никакав већи облиго.

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

Благајна 1 30 12 7
Роба 583 303 251 231
Некретнине и зграде 965 979 979 999
Творнички намештај 498 518 516 492
Инвентар 93 108 150 188
Роба у комисији 210 175
Менице 38 88 80 86
Дужници 1.226 1.492 1.348 1.914

Пасива :
Главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Амортизација 663 833 1.008 1.189
Веровници 1.176 1.110 906 1.022
Добитак 73 83 144 409
Укупна биланса 3.412 3.526 3.500 4.122

Инвестиције књижене су у активи са 1.491 хиљада ди- 
нара. Међутим у пасиви налазимо „Амортизацију“ са 1.189 
динара. По томе билансна je вредност инвестиција око 300 
хиљада динара. У ствари она je неколико пута већа. Аморти- 
зација се форсира пуном паром. По 100 до 200 хиљада ди- 
нара годишње или око 10—20% инвестиција.

Инвестиције износе стварно 300 хиљада динара пак су 
no томе 5 пута покривене властитим средствима. To даје по- 
дузећу здраву базу.

Залиха робе je доста малена. Значи да се продукција 
тако води да одговара потребама и да се тако не гомилају 
веће количине на складишту. Поред властитих продуката по- 
дузеће држи и комисионо складиште продуката других твор- 
ница у првом реду страних. To je у биланси за 1929 и 1930 
нарочито и истакнуто.

Дужници са меницама износе равно 2 милиона. To je 
главна позиција билансе. Готово половина. Данас и апотеке 
траже дуже рокове плаћања. A болнице и сличне установе 
уопште тешко плаћају. Од године 1929 дужници су порасли 
за 650 хиљада динара.

Веровници мало прелазе милион динара. Па ни прошле 
године ма да потраживања износе два милиона. Подузећа 
која двоструко више потражују него што сами дугују налазе
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Ce y повољној ситуацији. Редукцијом кредитирања дотично i 
пословања веровници се могу готово сасвим елиминирати. 
To je нарочито важно у периоду кризе.

Чисти добитак износи 409 хиљада динара. Од тога 
пренос из прошле године 144 хиљада динара. По томе, чисти 
добитак прошле године износио je 265 хиљада динара. Го- 
тово 20% деоничке главнице. To je већ врло леп резултат. 
Akq привредна депресија не поремети даљни развитак наше 
индустрије медикамената, „Кемика“ би била у стању да 
стално исплаћује знатну дивиденду. Нарочито што ће за 2—3 
године амортизација морати престати јер he све инвестиције 
бити амортизиране. A то опет значи повећање чистог до- 
битка за скоро даљних 200 хиљада динара.

RIMSKA ŠTEDIONICA — RUMA

Humska štedionica je jedan od najstarijih novčanih za
voda Srema uopšte, ako ne čak i najstariji —■ osnovana je 1871. 
godine, što znači, da je navršila šesdesetogodišnjicu svoga po
slovanja. Tako starih novčanih zavoda, koji raspolažu sa tra
dicijom i iskustvom od punih šest decenija, imamo kod nas 
vrlo malo.

Godine 1871., kad je osnovana Rumska štedionica, izno
sila je početna glavnica svega 60 hiljada kruna, što pokazuje, 
da su naši novčani zavodi počeli sa vrlo skromnim sretstvima. 
Međutim, glavnica se relativno brzo povećava, i to na specija
lan aii po akcionare vrlo lukrativan način: 1904 godine glavnica 
je povišena na 180 hiljada — iz rezervnih fondova, a 1912 go
dine na 360 hiljada, opet iz rezervi. Uzimajući u obzir samo va- 
lutarne promene, morala bi današnja glavnica iznositi najmanje
4 miliona dinara. U 1919. godini sprovedeno je povišenje na 
600 hiljada kruna, 1920. godine na 1.62 miliona, 1921. godine 
glavnica se pretvori u 405 hiljada dinara; 1922. ona se povišuje 
na 1.22 miliona, 1923. godine na 1.62 miliona a 1928 godine 
na 2.25 miliona dinara i to novom emisijom od 5600 komada 
novih akcija po ceni od 112.50 dinara. U 1929. godini odlučeno 
je poslednje povišenje glavnice na 4.5 miliona, novom emisijom 
od 20.000 akcija po ceni od 112.50 dinara po komadu. Za uplatu 
ove emisije predviđen je zbog teških privrednih prilika jedan 
duži rok — a do kraja 1930. godine uplaćeno je na ime glav
nice 2.812.500 dinara, sa koliko je u bilansu iskazana glavnica.

Razvoj bančinih poslova veoma je solidan i povoljan. 
Da bismo mogli dati što tačniji i detaljniji pregled sastavili smo 
u donjoj tablici sve glavne pozicije najvažnijih računa bančinih 
za poslednje četiri godine, koji izgledaju ovako:

Račun izravrmnja.
Aktiva 1927. 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara 
Blagajna 548 1.252 539 537
Potraživanja kod novč. zavoda —■ — — 1.939
Hartije od vrednosti 122 122 147 172
Menice 13.659 14.378 14.960 12.816
Dužnici 666 17 999 734
Hipotekarni zajmovi 1.177 1.293 1.411 1.416
Zajmovi na zaloge 1 1 0.6 — -

Nepokretnosti 125 125 125 125

Pasiva
Glavnica 1.620 2.250 2.250 2.812.5

Rezervni fond 242 278 325 373
Pensioni fond 198 249 270 309
Fond za povišenje glavnice 178 215 257 35
Rezerva za dubioze 1 1 1 1
Ulozi 11.833 12.972 12.820 13.144
Poverioci 13 14 10 9
Reeskont 1.131 356 922 —

Prenosna pasiva 716 486 845 486
Čista dobit 365 369 480 601
Zbir bilansa 16.299 17.189 18.182 17.741

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 1.056 1.087 920 939
Porezi 324 343 301 269
T roškovi 189 193 190 235
Dobit 365 369 480 601

Prihodi
Prenos dobiti 8 — . 5 8
Kamiata 1.926 1.992 1.888 2.037
Zbir prihoda ili rashoda 1.934 1.992 1.893 2.045

Refleksije, koje omogućuju gornji podaci, vrlo su intere
santne. Zbir bilanse pokazuje u 1930. godini minimalno smanje
nje, tako da bismo zapravo mogli konstatovati, da je ostao 
nepromenjen. Uprkos tome situacija je krajem 1930. godine re
lativno uzevši, povoljnija no krajem 1929. godine jer se kod 
smanjenja obrtnog kapitala (koji je analogan zbiru bilansa) po
većala sopstvena sretstva.

Glavnica je prema 1927. godini u 1930. godini porasla 
za 1.19 miliona na 2.81 miliona dinara a rezerva za oko 350 
hiljada; uprkos novih dotacija u 1930. godini rezerve su prema
1929. godini nešto manje, pošto je u 1930. g. iz fonda za dopunu 
glavnice preneseno na račun glavnice oko 250 hiljada dinara. 
Ukupno, sopstvena sretstva iznose krajem 1930. godine već 
3.53 miliona dinara. Kad bude glavnica potpuno uplaćena onda 
će banka moći da raspolaže sa sopstvenim sretstvima od preko
6 miliona dinara, a to je za naše provincijske banke već vrlo 
iepa stvar.

Od tuđih sretstava, razume se, dominiraju ulozi na šted
nju i po tekućim računima. Prema 1927. godini porasli su za 
preko 1.2 miliona, na 13.14 miliona dinara. U 1928/29. godini 
ostali su stacionarni, ali je u 1930. godini zabeležen ponovan 
porast, što je svakako vrlo povoljno. Biće interesantno videti, 
kako su se ulozi kretali u 1931. godini. Poverioci su minimalni
— i postepeno se likvidiraju; oni iznose krajem 1930. godine 
svega 9 hiljada dinara.

Treći izvor tuđih sretstava je reeskont, čije je kretanje 
simptomatično po bančinu poslovnu politiku. U 1927. godini iz
nosi reeskont još 1.13 miliona dinara; u narednoj godini je redu
ciran na 356 hiljada; u 1929. godini zabeležen je ponovan po
rast, na 922 hiljade, a u 1930. godini uopšte više nije iskazan. 
Ovo je dokaz, da je banka zbog znatnog priliva uloga na šted
nju, velike likvidnosti i predostrožne restrikcije kredita likvidi
rala svoje obaveze potičući iz reeskonta, koje su verovatno i 
prilično skupe; ovi sada neiskorišćeni krediti tvoriće u slučaju 
potrebe skupocenu rezervu bančinu. Tuđa sretstva iznose dakle 
ukupno 13.15 miliona krajem 1930. godine, prema 13.75 mi
liona u 1929. godini.

Obrtni kapital od 17.74 miliona podeljen je -u 1930. godini 
na sledeče glavne pozicije: 12.82 miliona je plasirano putem 
meničnih kredita. U oči pada njihova restrikcija, koja je, rela
tivno posmatrana, znatna i koja dokazuje, da je uprava pravilno 
procenila situaciju 1930. godine; smanjenjem zajmova ona je 
povećala svoj likviditet, mobilisala sretstava za još teže prilike 
u 1931. godini i očuvala se gubitaka na dubioznim potraživan 
njima. Prema 1929. godini ti šu zajmovi smanjeni za preko 2.1 
milion dinara odnosno skoro za 15%. Dugoročni hipotekarni 
zajmovi ostali su sa 1.42 miliona nepromenjeni poslednjih go
dina, a novi se više ne podeljuju. Smanjeni su i dužnici po te
kućim računima, ali je znatno porasla pozicija potraživanja kod 
novčanih zavoda, koja je 1930. godine zasebno iskazana, sa 1.94 
miliona dinara, a pretstavJja likviditetnu rezervu bančinu.

Zbog ovih potraživanja, koja su u izvestnoj meni ana
logna i gotovini u blagajni, jer su to  potraživanja po viđenju, 
mogla je pozicija blagajne ostati prema 1929. godini neprome- 
njena, a da je uprkos tome likviditet bančin mnogo bolji no što 
je bio u 1929. godini.

Pozicija hartija od vrednosti povećana je prema ranijim 
godinama za 30 hiljada dinara na 172 hiljade, a  vrednost nepo-
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kretnosti je ostala ove poslednje godine flepromenjena sa 125 
hiljada dinara. J

Račun gubitka i dobitka pokazuje porast bruto kao i 
čiste dobiti, od 1.89 miliona na 2.05 miliona u 1930. godini kod 
bruto-dobiti, a kod čiste dobiti od 480 hiljada na 601 hiljadu j 
dinara. j

Rashodi po kam atam a su zbog smanjenja kamatne stope : 
nešto manji no u 1927. i 1928. godini; smanjeni su i porezi, od 
343 hiljade u 1929. i 301 hiljadu u 1929. godini na 269 hiljada u
1930. godini Troškovi i plate su porasli za 45 hiljada na 235 
hiljada dinara. Kao posledica ovih promena čista je dobit, za
jedno sa prošlogodišnjim prenosom, dostigla krajem 1930. go
dine 601 hiljadu dinara; prema 1929. godini veća je za 220 
hiljada dinara.

U upravi Rumske štedionice nalaze se sledeča g. g.: 
Pretsednik Dušan Ostojič; potpretsednik Jovan K. Dežulić; 
Košta P. Mirosavljević, Jovan Pazarski, Dr. Veljko Georgije- 
vić, Stevan Trebić i Aleksandar Jovan Đurišić. Poslovođe ćd di
rektor je g. Dušan Popovič.

SRPSKA ŠTEDIONICA D. D. — NOVA GRADIŠKA

Međ prvim bankama, koje su objavile bilansu za 1931 
godinu nalazi se i Srpska štedionica d. d. u Novoj Gradiški — 
a glavna skupština akcionara održaće se 28. februara 1932. go
dine. Razumljivo je, da postoji za bilanse banaka za 1931. godi
nu naročito m teresovanje, jer je nama svima vrlo dobro po
znato, kakve su teške i do sada nepoznate prilike morale pre
broditi u 1931. godini, a naročito u drugoj polovini kad su banke 
pored teške privredne depresije imale da se bore i specijalnim 
teškoćama, kao što je to bila navala ulagača i t. d.

Međutim, kod pregledanja bilansa Srpske štedionice u 
Novoj Gradiški za 1931. godinu primećuje se već na prvi pogled, 
da je banka kroz sve ove teškoće sjajno prošla. Pre no što ovo 
naše tvrđenje detaljnije opravdamo, navešćemo nekoliko poda
taka iz isto rij e Srpske štedionice. Ona je osnovana pre 26 godi
na, početkom 1905. godine, inicijativom i učešćem Srpske ban
ke d. d. u Zagrebu sa skromnom glavnicom od 100 hiljada kruna. 
Tek posle rata (za vreme rata je banka zbog šikana autrijskih 
upravnih vlasti bila zatvorena) u 1919. godini, glavnica je po
višena na 300 hiljada kruna, 1922. godine na jedan milion kru
na, ali je 1923. godine pretvorena u 250 hiljada dinara. Godinu 
dana docnije, glavnica je povišena na jedan milion dinara. Prvo 
je iz rezerve za povišenje glavnice preknjiženo na račun glav
nice 250 hiljada dinara, a dotadašnje akcije su prežigosane od 
nominale 50 din. na 100 din.; posle ove za akcionare vrlo lukra
tivne transakcije otvoren je upis novog kola od 500.000 dinara, 
koji su upisali mahom samo stari akcionari, tako da je danas 
glavnica podeljena na 10.000 na ime glasečih akcija.

U pretprošloj godini Štedionica je otvorila nov filijal u 
Slavonskoj Požegi, koji je pokazao povoljne rezultate.

Zajedno sa bilansom, objavljuje uprava Srpske štedionice 
i opširan izveštaj u kome daje interesantne detaljne informacije
0 svome radu i privrednim prilikama svoga kraja. Ističe se da 
seljaci Nove Gradiške, koji su se do 1931. godine dobro branili 
privredne krize —• pomoću znatno razvijenog stočarstva —• po
čeli padati u oskudicu, zbog katastrofalnog pada cena stoke, 
koja se uprkos tome ne može prodavati. Ove su prilike uticale
1 na rad Srpske štedionice. Uprava konstatuje, da je usled za
stoja u svim poslovima mnogo manje traženo kredita nego u ra
nijim godinama i da su mnogi dužnici vraćali zajmove jer su 
privredne prilike prisilile ih da smanjuju ili čak likvidiraju 
svoje poslove. Bančini dužnici su uprkos teškim prilikama do
bro i zadovoljno odgovarali svojim obavezama i u toku 1931. 
godine samo je jedna jedina manja menica morala biti utužena, 
posle čega je i ona brzo regulisana. Ovo navodi banka kao 
dokaz solidnosti svojih komitenata — dužnika, ali napominje, 
za slučaj, aa ostanu cene stoci i industrijskoj robi kao i državni 
porezi i komunalni prirezi na sadašnjoj visini, da će privrednici

u novoj godini teško moći platiti i najmanju kamatu. To su köri- 
statacije ozbiljne prirode, preko kojih se ne sme preći.

Dalje se konstatuje da visoki porezi, koji su u 1931. go
dini iznosili 205 hiljada dinara kod zarade od 302 odnosno 
67.74% prema 62% u pretprošloj godini, onemogućavaju, da se 
snizi kamatnjak na još manju razliku sa stopom privilegisanih 
zavoda. Drugo su razni predloži za reformu bankarstva, koji 
će, ako se ostvare, prisiliti male novčane zavode na likvidaciju, 
što bi za privredu bio nesumnjiv gubitak. „Mi smo, kao i ostali 
mali zavodi, decenijama organizovali svoj rad u izravnom kon
taktu sa selom, razvijajući smisao za štednju na selu i suzbija
jući zelenaštvo. Pored još pet zavoda u mestu naš zavod ima 
oko 14 miliona dinara uloga... Kad god je trebalo brzo pomoći 
u sitnim zajmovima poljoprivrednicima, zanatlijama i malim 
trgovcima, mali novčani zavodi uvek su bili prvi da pomognu, 
jer su najbliži i jer najbolje poznaju prilike i ljude sa kojima 
su u neprestanoj vezi. Nikakve nove novčane organizacije nebi 
mogle nadomestiti solidne male zavode i kad bi oni bili prisi
ljeni na likvidaciju, vratili bi se tamo gde smo bili pre 30 go
dina: sitnim privrednicima bi manjkao kredit, na selu bi počelo 
zelenaštvo, a seoske štediše bi se ponovo vratile čarapi, jer se 
poverenje ne stiče brzo...”

U pogledu razvijanja banke, odnosno njezinih poslova 
daju nam najpreciznija obaveštenja glavne bilansne pozicije, 
koje smo u donjoj tablici uporedili za poslednje četiri godine. 
Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara 
Gotovina 523 444 425 1.039
Hartije od vrednosti 577. 523 701 1.189
Menice 6.888 8.830 9.181 10.088
Potraživanja kod novč. zav. 2.392 — — 1.159
Dužnici po tek. računima 4.319 6.805 7.023 3.095
Dužnici po privrem. računima 51 74 102 229
Nepokretnosti — 5 5 7
Ostave 7.759 8.254 8.375 —

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fondovi 423 523 635 700
Pensioni fond 207 250 274 310
Ulozi na šted. i po tek. rač. 12.416 14.127 14.742 14.079
Poverioci, privremeni 95 151 177 185
Nepod. dividenda 7 1 — 3
Prenosna kamata 300 314 305 260
Čista dobit 300 314 302 270
Zbir bilansa 22.509 24.936 25.813 16.807

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 720 895 993 1.178
Porezi 200 142 159 205
Troškovi 286 328 316 408
Čista dobit 300 314 302 270
Otpis efekata — — — 58

Prihodi
kamata 1.474 1.300 1.278 1.982
od efekata 33 36 45 88
Razni prihodi — 342 443 46
od nepokretnosti — —. 4 4
Zbir prihoda ili rashoda 1.507 1.678 1.770 2.119

Slika koju dobijamo vrlo je povoljna i ukazuje na zdrav 
i solidan razvoj. Sopstvena sretstva su u 1931. godini prema
1928. godini porasla za preko 400 hiljada na 2.01 milion dinara
— kao posledica snažne dotacije rezervnih i pensionog fonda. 
Rezervni fondovi dostižu 70% glavnice. Ulošci na štednju su 
porasli za preko 2 miliona, od 12.42 miliona u 1928. godini na 
14.1 milion u 1931. godini. Najveći su u 1930. godini; u ovoj su 
manji za 663 hiljada — ali se u izveštaju bančinom napominje, da
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Su ulozi bili u porastu, naročito u poslednjem tromesečju. U 
koliko je njihova cifra krajem 1931. godine manja od one u
1930., ima svoj razlog u tome što je štedionica još u aprilu 1931. 
godine isplatila jedan veliki ulog od preko milion dinara, koji 
nije. konvenirao.

Za vreme panične navale ulagača na šaltere novčanih za
voda, isplaćivala je štedionica sve tražene iznose, ne koristeći 
se nikavim ograničenjima — što je imalo za posledicu, da su se 
ulagači brzo smirili i da su ulošci u još većoj meri priticali.

Obrtni kapital Srpske štedionice iznosi 16.8 miliona di
nara, koliko i zbir bilanse, a podeljen je na sledeče pozicije:

, najveći su menični krediti, koji su u 1931. godini porasli za 
'/ 907 hiljada na 10.09 miliona dinara; time se dostigla rekordna 
: cifra; prema 1928. godini porast iznosi 3.2 miliona dinara. Ovo 
i povećanje dolazi kao posledica rada filijale u Požegi, koja je 
: veliki deo raspoloživih sretstava plasirala u sitne menične kre

dite. Tome na suprot pak su dužnici po tekućim računima znat- 
; no smanjeni — za 2.73 miliona dinara, pošto su neka veća po- 
: traživanja likvidirana. Sem toga uprava nastojava, da postepeno 

pretvori dužnike po tekućim računima u sitniji menični materijal.
: Potraživanja kod novčanih zavoda —• što je u stvari deo re- 
: zerve likviditeta — iznose krajem 1931. godine 1.16 miliona 
1 dinara, a plasirana su verovatno kod patronizirajućeg zavoda, 

Srpske banke d. d. u Zagrebu.
Zbog navedenih prilika u drugoj polovini 1931. godine 

morala je štedionica povećati i gotovinu u blagajni, koja je sa 
! 1.04 miliona dinara za preko 600 hiljada veća no 1930. godine. 

Relativno veliki je portfelj hartija od vrednosti, koji je na dan 
31. decembra 1931. godine prema kursnoj vrednosti toga dana 
iznosio 1.19 miliona dinara a prema 1929. godini veći je za 
preko 100%. U toku poslednje godine su porasle za 500 hiljada 
koji su uloženi u državne dolarske papire i u Stabiiizacioni za
jam, koji prema kupovnoj ceni daju vrlo povoljnu renditu. 
Uprava štedionice podvlači, da se nije koristila zakonskim pra
vom, da otpiše kursni gubitak za vreme od pet godina, već da 
je odmah otpisala u iznosu od 58 hiljada dinara od tekućih pri
hoda od efekata.

Iz računa gubitka i dobitka primećujemo, da je bruto do
bit sa 2.12 miliona dinara znatno veća no ranijih godina. Upr
kos tome čista je dobit manja prema 1930. godini za 30 hiljada. 
To dolazi otuda, što je štedionica bila prinuđena, da podržava 
velike kasene gotovine. Prihodi i rashodi od kam ata su u po
rastu; isto tako i troškovi, za skoro 100 hiljada na 400 hiljada 
dinara; o visokim porezima je već bilo govora; prem a 1930. 
godini su porasli za oko 25% na 205 hiljada. Da nije bilo otpisa 
na kursnoj razlici efekata dobit bi ipak još mogla biti veća no 
lane; ona je smanjena, ali iznosi uprkos tome još uvek 27% 
od glavnice, a to je za prilike u prošloj godini variredno povo
ljan rezultat.

Zarada je dakle dovoljna, da se akcionarima dodeli ista 
dividenda kao i prošle godine; međutim predlaže uprava, obzi
rom na još teže prilike, koje očekuje u 1932. godini, da se di
videnda od 14%, koliko se plaćalo poslednjih pet godina, snizi 
na 12%. Zato imaju da se povećaju dotacije fondovima, u kome 
su cilju rezignirali upravni i nadzorni odbor na uobičajenu tanti
jemu, u korist dotacijama fondova, dajući time dokaza nese
bičnog rada u interesu prosperiteta Srpske štedionice.

I ovo je jedna veoma pohvalna mera, za koju se nadamo, 
da će da posluži za primer i drugim novčanim zavodima.

Da bismo istakli ovogodišnju predostrožnost, upoređu- 
jemo upotrebu dobiti sa prošlogodišnjom:

1930. 1931. 
u hiljadama dinara

rezervnom fondu 65 80
dividenda 140 120
pensioni fond 12 10
tantijema 40 —
prenos na novi račun 46 60

ukupna dobit 302 270

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Mihajlo Pauković, 
pretsednik; Velimir Malić, potpretsednik; Mihajlo Matić, direk
tor; Dr. Strahinja Banović, Dr. Simo A. Živković, Pajo Jocić, 
Jovan Kalafatić, Maksim Ogorelica, Andro Frušić.

SRPSKA BANKA A. D. — BIHAĆ
Srpska banka u Bihaću navršila je sa poslovnom 1931. 

godine desetogodišnjicu svoga postanka. Ona je osnovana 
skromnim sredstvima od 300 hiljada dinara, ali je još u prvoj 
godini rada, u 1922. godini, u oktobru duplirala glavnicu na 600 
hiljada dinara po emisionom krusu od 105 dinara. U 1927. godini 
povišena je na 1 milion dinara i to na sledeći način: od novo- 
emitovanih 4000 komada akcija dato je 2000 komada akciona
rima besplatno, na teret rezervnog fonda, a ostalih 2000 komada 
uplaćeni su, opet od starih akcionara po kursu od 105 dinara.

Godišnja skupština Srpske banke održaće se 15. o. m. 
što znači, da će biti ona jedna između prvih banaka, koje stu
paju pred svoje akcionare da im polože račune o radu u teškoj 
i komplikovanoj 1931. godini. Srpska banka u Bihaću vrlo je 
mali i skroman novčani zavod. Po visini svoje glavnice kao i po 
iznosu tuđih sretstava. Uprkos tome ova je banka, vlastitom 
snagom i solidnim radom uspela, da zauzme treće mesto međ 
domaćim novčanim zavodima Vrbaske banovine.

I ako je Srpska banka u najužem kontaktu sa našim se
ljakom koji teško pati od krize ipak je umela da se očuva svih 
nedaća i kobnih posledica prošlogodišnjih teškoća. Sa ne malo 
gordosti podvlači uprava u svom godišnjem izveštaju, da je 
pored svih abnormalnih prilika zavod pokazivao daljne napredo
vanje: „U svima granama našeg poslovanja vidi se napredak, 
a naročito moramo naglasiti, da su nam ulozi na štednju u ovoj 
godini porasli više nego i u jednoj od ranijih godina”.

Još su nepoznati zaključci drugih banaka, ali smatramo, 
da će biti vrlo malo zavoda, koji će u svojim izveštajima moći 
upotrebiti iste reči.

Ako pregledamo kretanje glavnih bilansnih pozicija ove 
banke, koje smo uporedili za poslednje četiri godine, 
dobijamo sliku koja opravdava izvesnu gordost i optimi
stičko raspoloženje. Stanje je sledeće:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 232 329 327 325
Hartije od vrednosti 87 88 106 147
Menice 3.203 3.193 3.772 4.596
Potraživanja kod novč. zav ., :—■ — —■ 559
Dužnici po tek. računima 1.593 1.598 1.565 852
Dužnici po ostalim rač. —- — —• 46
Nepokretnosti 340 300 280 270
Nameštaj 1 dinar

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fondovi 320 440 575 700
Pensioni fond 27 32 33 35
Ulozi na štednju 2.813 3.013 3.430 4.557
Poverioci 971 680 658 125
Nepodignuta dividenda 4 6 4 4
Prenosna kam ata 104 104 112 120
Čista dobit 215 232 238 252
Zbir bilansa 5.455 5.508 6.050 6.795

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

kamata 246 280 277 337
porezi 105 87 117 151
plate 101 104 109 128
troškovi 69 69 65 53
otpis od nepokretnosti 33 40 20 10
Čista dobit 215 232 237 252
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Prihodi

kamata 461 531.9 720 803
kam ata efekata 242 174.5 — 16
prihodi od nepokretnosti 37 52 54 57
razni prihodi 30 54 52 57
zbir prihoda ili rashoda 771 813 827 932

Iz zbira bilansa vidimo, da je, poslovni volumen bančin 
doduše skroman — ali to ništa ne menja konstataciju, da je 
zavod vrlo predostrožno vođen. Kod nepromenjene glavnice po
rasle su rezerve za poslednje četiri godine za 400 hiljada dinara 
(odnosno za preko 100%) na 700 hiljada dinara odnosno 70% 
od glavnice. Zajedno sa dobitkom sopstvena sretstva iznose 2 
miliona dinara, iz čega rezultira vanredno povoljan odnos pre
ma tuđim sretstvima. Ulozi na štednju pokazuju relativno vrlo 
snažan porast. Aposolutno uzevši iznosi cifra njihovog porasta 
prema 1930. godini 1.13 miliona dinara na 4.56 miliona, prema 
2.81 milion u 1928. godini. Porast je stvarno neobično velik, na
ročito, ako uočimo prilike prošle jeseni, koje nisu poštedile ni 
Vrbasku banovinu. Međutim uprava bančina objavljuje u svome 
i-zveštaju vrlo dragocene podatke o kretanju uložaka u 1931. 
godini. Tako je u toku 1931. godine isplaćeno uloga za čitavih 
1.95 miliona dinara dok je priliv novih uložaka iznosio 3.08 mi
liona, odnosno skoro toliko, koliko je bilo stanje krajem 1930. 
godine. Napominje se, da se banka prilikom isplaćivanja uloga 
strogo pridržavala principa da svaki ulog isplaćuje odmah i bez 
ikakvog otkaza.

Zbog ovakvog neobičnog ali zdravog stanja stvari banka 
je bila u mogućnosti, da smanjuje postepeno i poverioce, od 
970 hiljada u 1928. godini na 125 hiljada u 1931. godini. Naro
čito je veliko smanjenje u 1930/31. godini, od 658 hiljada na 
125 hiljada dinara.

Bančin obrtni kapital je porastao u 1931. godini na 6.8 
miliona; prem a 1928. godini za 1.3 miliona a prema 1930. go
dini za skoro 800 hiljada dinara. Podela plasmana je sledeča: i 
daleko najviše opet je plasirano preko računa meničnih kredita, i

koji pokazuje kretanje nekako analogno onome uloga na šted
nju: od 3.2 miliona u 1928. godini, menični su krediti porasli na 
4.59 miliona u 1931. godini, I u pogledu ove pozicije pruža iz- 
veštaj bančin skupocene podatke: svi menični krediti su pode
ljeni na 2420 menica, koliko ima banka u svome portfelju na 
dan 31. decembra 1931. godine. Drugim rečima to znači, da 
iznosi prosečan menični dug kod Srpske banke 1899 dinara, 
što dokazuje, da preovlađuju vrlo niske menice kod kojih je i 
riziko minimalan. Krug klijenata je prema tome vrlo prostran.

U vezi sa porastom meničnih kredita smanjeni su oni po 
1 tekućim računima, od 1.56 miliona na 852 hiljade, ali su zasebno 

iskazana potraživanja kod novčanih zavoda sa 560 hiljada, što 
pretstavlja kasenu rezervu likviditeta. Zbog toga je gotovina u 
blagajni ostala jednaka onoj iz 1930. godine.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da je porasla bruto 
kao i čista dobit — fakat koji će za 1931. godinu pretstavljati 
veoma retku pojavu. Zbog toga je u toliko interesantnija i 
vredi da se duplo podvuče. Troškovi su reducirani, ali su po
većani rashodi na ime plata i poreza (iznose 151 hiljadu). Svi 
su prihodi mahom povećani.

Čista dobit je prem a pretprošloj godini veća za 15 hiljada, 
iznosi dakle 252 hiljade (25% od glavnice) a podeljena je na 
sledeći način: rezervnom fondu dato je 25 hiljada, fondu za 
povišenje glavnice 70 hiljada, pensionom fondu 4.5 hiljada, na 
ime dividende 100 hiljada odnosno 10%, na ime tantijeme 29 
hiljada, nagrada osoblju 16 hiljada, u dobrotvorne svrhe 7.3 
hiljada.

Dividendna politika je vrlo interesantna: u godini osni
vanja plaćeno je 5%, od 1923. do 1929. uključivo 8% a posled
nje dve godine, kada sve banke kod nas i u svetu dividendu 
smanjuju, Srska banka u Bihaću je povećava na 10%. I to je 
jedan izvestan rekord.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Dr. Simo Ilišević, 
i Vaso Stupar, Pajo Obradović, Nikola Bogunović, Stojan Bosan-
S čić, Boško Bosnić, Risto Savić i Živko Culić.

Актива

Рум ска ш тедионица д. д. - Рума
Рачун изравмања на дан 31. децембра 1930. године. Пасива

Динара
Влагајна 537,182'—
Потраживање код новч. завода 1,939,524'—
Хартије од вредности 171.796'—
Менице 12,816.151'—
Дужници 734.461'—
Хипотекарни зајмовж 1,416 693'—
Непокретности 125.000'—

Динара
Главница 2,812.500'—
Резервви фонд 373.390*—
Пензиони фонд 309.322 —
Фонд за повишење главнида 34.970*—
Улози 13,144.246”—
Резерва за дубиозва потраж. 1.035'—
Преносна пасива 485.700' —
Повериоци 8.834 —
Чиста добит 600.810*—

Губитак

Укупно 17,740.807*—

Рачун губитка и добитка на дан 31. децембра 1930. године.

Укупно 17,740.807-

Добитак

Динара Динара
Камата 938.754 — Камата 2,036.746'—
Порези 269.561*- Пренос 7.623'—
Трошкови 235.244'—
Добит 600.810*—

Укупно 2,044.369'— Укупно 2,044.369'—



Југофармација д* д» вежедрогери|а н творннца 
фармацеутскиж препарата у Загребу

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. год.
A hstв в а  FI®,©:

Динара
Готовина 165.065’76 
Дужници 7,567.09970 
Роба 2,080.736-03 
Некретнине • 486.000’— 
Намјештај 244.000’— 
Вриједносни палири 11,250'— 
Губитак 156.328'—

Динара
Дион, главница 2,500.000'— 
Причувна заклала 25.502’34 
Вјеровници 6,184,977’ 15 
Нар. банка Краљ, Југославије 2,000,000'—

Укупно 10,710.479‘49 

Рачун губитка и добитка
Расходи

У купно  10,710.479,49

на дан 3 1 . дед. 1930. год.
■ ■ ПрШЕОДИ

Динара
Пренос губитка 1929. год. 259.784'89 
Отписи 80,000’— 
Рачун трошка 3,025.500'—

Динара
Рачун робе 3,208.956'89 
Губитак 156,328'—

Укупно 3,365.284 89 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 3,365.284'89 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Д ем и к а  д* д. за  кемијску и ф армацеутичку
индустрмју у Загребу

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1930. године.

Актива П&отв®,

Динара
Благајна 7.617'62 
Материјалије, готови производи 
и амбалажа 231.009 60 

Некретнина и творничке зграде 999.481'28 
Творнички намјештај 492,008’52 
Нашастар 188.885*59 
Роба у комисији 175.402’52 
Мјенице 86,299 18 
Кауције 27,10625 
Дужници 1,914.332'38

Динара
Диоиичка главница 1,500.000'— 
Вјеровници 1,022,489*78 
Причува за умањење вриједности 1,189.713'44 
Добитак: 

пренос из год, 1929. 144.892'67 
у год. 1930. 265.047'05 409,939’72

Укупно 4,122.142*94 Укупно 4,122,142’94



Сршжа ш тедионица д* д- - Н©ва Градшшка
Актива Рачун жзравиан»а на дан 31, децембра 1931. год. Пасива

Дигнара
Готовина 1,039.413'64 
Хартије од вредности 1,189.635‘85 
Менице 10,088.119'— 
Текући рачуни: 

потраживања код новч. завода 1,159.515*67 
остали дужници 3(094 803*23 

Дужници no привременим рач. 228.668*85 
Непокретности 7,212*85 
Оставе Дин. 7,853.231*75

Динара
Главница 1,000.000'—  
Редовни резервни фонд 590 000'— 
Специјални резервни фонд 110.000*— 
Пензиони фонд 310.099*93 
Улози на уложне књижице 13,706.840'13 
Улози no текућим рачунима 372.621*10 
Повериоци no прив, рачунима 185.017°93 
Неподигнута дивиденда 2,730'— 
Преносна камата 260,000*— 
Чист добитак 270,140'— 
Остављачи остава Дин. 7,853,231'75

Укупно 16,807'449'09 

Расходи Рачун губжт&а и добжтка

Укупно 16,807.44909 

ша даж 3 1 . дец. 1931, год. Приходи

Динара

Камата на улоге и тек, рач. 1,177.811*61 
Порези 204.838 54 
Трошкови 408.027'— 
Отпис хартија од вредности 58.147*61 
Чиста добит 270.140*—

Динара
Пренос добитка из 1930, год. 46.071'— 
Камата од провизија од меница 1,404.418'61 
Камата текућих рачуна 577,135*07 
Приход од хартија од вредности 87.740*08 
Приход од непокретности 3.600*—

Укупно 2,118.964'76 Укупно 2,118.964*76

Српека банка a« д, -  Бмжаћ
Актиза Рачуж жзравнања в.а дан 31 . децембра 1931 , годжне П&сива.

Динара
Готовина 324.811'— 
Хартије од вредности 146,700'— 
Менице 4s59o.419’50 
Дужници : потраживања код банака 559,464 70 
Дужници no тек, рачунима 851.745*— 
Дужници no другим рачунима 46.269'— 
Непокретности, две куће у Бихаћу 270.000'— 
Намештај 1'—

Динара
Главница 1,000,000*— 
Резервни фонд 500,000'— 
Фонд за повишење главнице 200.000*— 
Пензиони фонд 35.490'— 
Улози на штедњу 4,557,547*50 
Повериоди цо тек. рачунима 98.480'— 
Повериоци no другим рачунима 27.042*50 
Ненодигнута дивиденда 3.980'— 
Преносна камата 120.506*80 
Чиста добит 252.36340

Укупно 6,795,410’20 

Губитак Рачун губжтна ж добжтка

Укупно 6,795'410*20 

на даж 31. дец. 1931. год. Добитан

Динара
Камата на улоге и тек, рач, 337.285'88 
Порези 151.115*50 
Плате 127,600'—  
Трошкови 53.378*72 
Отписи од непокретности 10.000'— 
Чиста добит 252.363'40

Динара
Камата и провизије 803.168'03 
Хартије од вредности 16,056’— 
Приходи од непокретности 55.070'— ; 
Разни приходи 57.449’47

Укупно 931,743*50 Укушао 931.743'50
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SLAVONSKA AGRARNA ŠTEDIONICA D. D. U OSIJEKU.
Od naših jačih provincijskih novčanih zavoda, Slavonska 

agrarna štedionica u Osijeku požurila se je da kao prva izađe 
sa svojom bilansom za 1931. godinu. A imala se je radi čega i 
da požuri. Teška kriza poverenja koja je u drugom semestru 
prošle godine zapljuskavala i naše novčane zavode ostavivši 
duboke tragove, Slavonske agrarne štedionice skoro da se nije 
ni dodirnula. Bar tako izgleda iz predložene bilanse. Ta je bi
lansa po svojoj strukturi -mnogo povoljnija nego ranijih nor
malnijih godina. A i u pogledu likviditeta daje jednu veoma 
peovoljnu sliku.

Kriza poverenja koju smo doživeli prošle godine, naro
čito posle pada engleske funte, nije podjednako zahvatila sve 
naše krajeve i sve novčane zavode. Veći centri prošli su -mnogo 
lošije nego manji. Veći zavodi opet gore nego srednji i manji, 
štediše su pokazale mnogo više prisebnosti nego poverioci 
po kontojkorentu. Kod zavoda koji imaju znatne poverioce si
tuacija je bila naročito teška. Kad se objave sve bilanse za
1931. godinu onda ćemo tek videti koliko su opali poverioci. 
Procentualno nekoliko puta više nego ulošci.

Što se tiče teritorijalnog prostranstva krize imamo slu
čajeva, da su filijale jednog zavoda u jednom kraju bile izlo
žene znatnom dizanju uložaka a u drugom kraju radile su sa
svim normalno, pa čak beleže i porast uložaka.

Izgleda da je Osijek bio mnogo prisebniji nego mnogi 
drugi krajevi. Bar to vredi za Slavonsku agrarnu štedionicu. 
Ovde ne samo da nije bilo opadanja uložaka nego čak imamo 
i porast. I to veći nego 1930. godine.

Kod Slavonske agrarne štedionice dolazi do izražaja uži 
kontakt sa komitentima. To je stari zavod koji se je razvijao 
postepeno te je između zavoda i publike kontakt bio veoma 
uzak. A taj uski kontakt ima veliko značenje naročito u periodi 
krize ili nervoze. Dizanje uložaka mnogo je veće kod zavoda 
kod kojih ne postoji nikakav lični kontakt između ulagača i 
uprave.

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaju:
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 782 665 506 1.544
Menice 10.205 12.585 13.547 14.742
Dužnici 10.188 8.891 7.944 7.983
Hipoteke 214 73 — —

Efekti 111 114 1.888 15

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezerva 3.879 3.923 3.978 4.043
Ulošci 11.300 11.268 12.297 13.427
Poverioci 772 1.521 1.893 1.296
Dobitak 436 551 638 462
Ukupna bilansa 22.081 22.903 24.446 24.847

Blagajna je porasla od pola na jedan i po miliona di
nara. Njena je zaliha dvostruko veća nego m a koje godine ra
nije. Vidi se da je zavod, s obzirom na opštu situaciju, bio spre
man na svaku eventualnost. A biti spreman za svaku eventual
nost značilo je kod nas prošle godine imati veliku gotovinu u 
blagajni ili potraživanja po žiro-računima. Nikakovi drugi plas
man nije bio likvidan.

Dužnici iznose 7.9 miliona isto kao i koncem 1930. go
dine. Od toga Din. 4.5 miliona otpada na potraživanja kod nov
čanih zavoda. U pogledu likviditeta potraživanja kod novčanih 
zavoda vlada danas drugo mišljenje nego pre godinu dana. Ta 
potraživanja su likvidna jedino onda ako samo maleni broj nov
čanih zavoda dolazi u poteškoće. Ako je to opšta pojava, kako 
je bila u jeseni prošle godine, o punom Jikviditetu ne može biti 
govora osim ako to nisu potraživanja prema izuzetno likvidnim 
zavodima.

Menice su u porastu. Od 13.5 miliona koncem 1930. go
dine na 14.7 miliona koncem 1931. godine. Znači da je zavod i 
prošle godine vršio kreditiranje. Kod mnogih zavoda videt ćemo 
da je obim podeljenih kredita mnogo manji nego pre godinu 
dana. Naročito kod menica.

Efekti za mnoge zavode znače bolnu poziciju bilansi- 
ranja u 1931. godini. Kursevi su u svim pravcima znatno pod
bacili. I kod akcija i kod državnih papira. Naročito kod ovih 
poslednjih. Zakonodavac je dao neke olakšice kod bilansiranja 
efekata. Ali samo za državne papire.

Slavonska agrarna štedionica nema brige oko efekata. 
Portfelj efekata koji je koncem 1930. godine iznosio 1.9 miliona 
dinara iskazan je koncem 1930. godine sa samo 15 hiljada di
nara. Znači da se je uprava zavoda na vreme rešila svih efe
kata i tako spasla zavod teških razočaranja i osetljivih gubitaka.

Ulošci su porasli za preko milion dinara. Poverioci su 
opali za 600 hiljada dinara. Ulošci i poverioci uzeti skupa veći 
su nego što su bili koncem 1930. godine. Koliko će biti zavoda 
sa takvim rezultatom?
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Čista je dobit nešto manja nego pre godinu dana. Račun 

gubitka i dobitka ovako izgleda:

Dobitak 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Kamati 577 669 1.358 1.503
Provizija 488 519 766 883

Gubitak
Porezi 88 243 143 215
Troškovi 544 395 703 935
Kamati — — ■ 650 782
Dobitak 436 551 638 462

Kamati su porasli za 150 hiljada dinara. Koliko debetni 
toliko i kreditni. Poslovanje je bilo jače. To se vidi i po provi- 
zijd koja je dala 120 hiljada više. Međutim izdaci su bili mnogo 
veći. Na porezu je izdano gotovo 100 hiljada više nego 1930.

Банци Златибор, која у своме извештају каже: „Ми смо 
без великих тешкоћа у времену општег неповерења и навале 
улагача исплаћивали сваки улог, ма колики он био, на први 
захтев улагача, одмах без отказа. Банка je исто тако тачно 
одговарала и осталим својим обавезама, како се од ње за- 
хтевало. За доказ наше ликвидности изнећемо Вам (акци- 
онарима) следећи пример: улога на штедњу у времену по- 
љуљаног поверења код улагача било je код нас око .8  ми- 
лиона, na смо их за кратко време смањили испод 5 мили- 
она. Све смо ове исплате учинили из редовних сретстава, 
не задужујући се ни за пет napa ради исплате улагача“ .

У наредној таблици упоредили смо главне билансне 
позиције за последње четири године, које нам показују, да 
je Банка Златибор прошла кроз последњу годину без наро- 
читих потреса. Добијамо следећу слику:

Актива------- j - ----------  о” *“ ’ "  --  j ------- ------ ö“ --------
godine. A na troškovima gotovo 250 hiljada dinara.

Bilansa Slavonske agrarne štedionice pokazuje da je ona j Благајна и жиро 
krizu poverenja jeseni 1931. godine odlično prebrodila. I bašiM em me 
zbog toga uzimamo njezine završne račune u početku serije јТекући

Рачун изравнања.
1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

analiza za 1931. god.
Slavonska agrarna štedionica u Osijeku pripada interes

noj sferi Jadransko-Podunavske banke Beograd.
U upravi se nalaze sledeča g. g.: Dr. Alfonz Muža, Lju

devit Sinić, Dr. Branislav Grčić, Dušan Hinić, Dr. Stojan Mua- 
čević, Stjepan Vuičić i Dr. Herman Weissmann.

БАНКА ЗЛАТИБОР A. Д. — БЕОГРАД.

Ни у једној од послератних година нису биланси на- 
ших новчаних завода очекивани са толико интересовања као 
што je то случај ca билансама за 1931. годину. ЈБуди, који 
се раније никада нису интересирали за банкарске билансе, 
који можда у своме животу уопште још нису имали у ру- 
кама такав један биланс, раопитују се сада како изгледају 
прошлогодишњи биланси. И то je једна од последица при- 
вредне депресије и кризе кеповерења. Банке, које су досада 
биле једине, за које je публика веровала да се њих криза не 
тиче, у 1931. години су имале да издрже тешку пробу — 
најтежу каква се у опште може замислити — генерално не- 
поверење и рен улагача на шалтеру. Захваљујући разним ме- 
рама предострожности и релативно врло доброј приправље- 
ности наших банака оне су ту кризу добро пребродиле, али 
je притом било неизбежно, да остави извесне трагове. Не- 
поверење још увек није потпуно уклоњено, a пошто се те- 
зауриране готовине у орманима и сламарицама све теже чу- 
вају, примећује се опонтано ' раћање улога. Тиме у вези по- 
јављује се питање: која je банка сигурна и како je ова или 
она банка прошла кроз јесењашну кризу. Одговор садржи 
биланс —  и разумљиво je, да су банке пожуриле, да изиђу 
што пре са својим билансима пред форум комитената, и 
оних који би то хтели постати. Немамо још ни половину фе- 
бруара a већ je цео низ банака одржао своје редовне годи- 
шње скупштине.

Банка Златибор одржала je своју скупштину за 1931 
годину у недељу 7. фебруара, дакле ни раније ни доцније 
као и прошле године. Она je увек међ првим. Приликом про- 
шлогодишње анализе њеног биланса у додатку „Народног 
Благостања“ од 28. фебруара 1931. године број 9. донели 
смо и опширан приказ врло интересантног историског раз- 
воја банке, због чега сматрамо, да се у овој анализи можемо 
ограничити искључиво на рад у 1931. години и на пословно 
техничка упоређења са ранијим годинама.

Код свих банкарских анализа остаће централно пи- 
тање за 1931. годину питање, како су се кретали улошци. 
У овоме случају остављамо одговор на то питање самој

рачуни 
Зајам на залоге 
Непокретности 
Намештај
Хартије од вредности 
Ефекти рез. фондова 
Ефекти пенз. фонда 
Гаранције, кауције, оставе

794
12.279

1.448
734

у хиљадама динара 
592

61

9.680
1.591
1.970
1.280

54
238
648

804
8.369
2.025
1.234
3.364

120
629
667

900
7.196
1.844

899
3.596

108
97

591
24

и т. д. 12.771 14.734 14.645 15.916
Разна актива ------ 64 181 120

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резервни фондови 689 994 1.102 1.059
Улози на штедњу и no тек.

рачунима 6.570 6.781 8.075 5.419

Реесконт 1.952 1.918 2.820 2.379
Поштанска штедионица 966 589 1.188

Дуг код Држ. хип. банке ------ ------ 198 ------
Добит 900 750 424 348

Збир биланса 28.864- 30.204 32.141 31.292

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Укупни трошкови 781 723 666 734
Камата 869 779 680 758
Отписи 199 237 208 110
Добит 900 750 424 347
Губитак на продатим харти- 

јама од вредности —

Приходи
Камате и провизије 
Разни приходи

487

1.786
194

1.797
37

53
1.980'

530
2.437

1.834 1.665
916 825

Приходи од хартија од вред-
ности и од нове зграде ------  ------

Збир прихода 2.750 2.489
Збир билансе у последњој години не показује наро- 

чите промене: он je ca 31.29 милиона остао скоро једнак 
збиру 1930. године; мањи je за свега 850 хиљада динара 
односно за 2.5%, што je минимално. Код обртног капитала 
je промена нешто већа. Док je 1930. године износио 17.6 ми- 
лиона (сопствена плус туђа сретства) смањен je у 1931. ro- 
дини на 15.39 милиона, односно за око 15%,
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Код сопствених сретстава учињене су следеће про- 
мене: резерве су орема 1930. години смањене за 43 хиљада
— од укупно 1.1 милиона на 1.06 милиона динара. To по- 
тиче отуда, што у 1931. години више није исказан фонд за раз- 
лику хартија од вредности, који je крајем 1930. године иска- 
зан са 70 хиљада динара и што je пензиони фонд смањеи за
16.5 хиљада; према томе фондови су смањени за 86.5 хи- 
љада али je у 1931. години повећан и стални резервни фонд 
за 42 хиљаде на 824 хиљада динара.

Код туђих сретстава видимо следеће промене: улози 
су смањени за 2.65 милиона на 5.42 милиока. Од тога отпада 
4.97 милиона на улоге no књижицама (7.01 милион у 1930. 
години) a 446.4 хиљада на улоге no текућим рачунима (1.06 
милиона у 1930. години). Што се тиче кретања улога, банка 
напомиње, да добија свакодневно понуде већих улога на 
штедњу. Али с обзиром на нарочите прилике и немогућности 
сигурног пласирања, она je тежила за тиме, да их сведе 
на најмашу меру, због чега je одбијала нове улоге, изузевши 
мале суме старих улагача. ГТоред великих исплата улага- 
чима банка je сматрала потребним да смањи и волумен сво- 
јих осталих обавеза. Код Поштанске штедионице крајем 1930. 
године банка нема искоришћеног кредита. У првој половини
1931. искоришћен je овај кредит до изноеа од 1.8 милиона 
динара, али je до краја године смањен на 1.18 милиона; ду- 
говање код Државне хипотекарне банке исплаћено je у це- 
лости, a исто тако je отплаћен један известан део кредита 
код Народне банке.

По себи се разуме, да су у 1931. години активни по- 
слови морали бити смањени. Менични кредити су код Банке 
Златибор све трк по.следње године' у опадању, од 12.27 ми- 
лиона у 1928. на 7.19 милиона у 1931. години. И кредити no 
текућим рачунима као и зајмови на залоге су редуцирани
1931. He смемо заборавити, да тешкоће за банке нису до- 
лазиле само од навале улагача, већ и због тога, што су оне 
често биле принуђене да траже од својих комитената веће 
отплате и брже ликвидације, но што je то случај у нормал- 
ним приликама. Ово je у осталом било зависно од ликвидно- 
сти пласмана. Банка Златибор напомиње да je располагала 
довољним сретствима и да од својих дужника није морала 
тражити форсиране отплате. Питање солвентности дужника 
постаје код наших банака све важније, a у целој својој те- 
жини испољиће се тек у 1932. години.

Ha хартијама од вредности претрпљени су губитци. 
To je било неизбежно. У билансу за 1930. годину њихова je 
укупна вредност исказана са 1.29 милиона, a крајем 1931. 
са 712 хиљада. Од тога отпада на банчине хартије 97 хи- 
љада, у 1930. години 629 хиљада a на вредности фондова
615 према 667 хиљада; све су то у главноме државне хар- 
тије од вредности. Банка се није користила законским олак- 
шицама помоћу петогодишњег отписивања, већ je све гу- 
битке отписала одмах, из поетигнуте чисте добити и упо- 
требом фонда за курсну разлику.

Према рачуну губитка и добитка банка je од хартија 
од вредности имала приходе од 73 хиљада динара; на отпис 
.убитака узето je из резервног фонда за курсну разлику ефе- 
ката 70 хиљада, a 8.6 хиљада je отписано на име курсне 
разлике преко рачуна губитка и добитка. Ha продатим ефек- 
гима претрпљен je губитак од 487 хиљада динара, који je 
такође спроведен кроз рачун губитка, дакле отписан од за- 
раде у текућој години.

Непокретности Банке Златибор претстављају ванредне 
тихе резерве; оне су поред отписа у овој години повећане 
за 232 хиљаде на 3.59 милиона динара. Од тога отпада 3.36 
милиона на вредност у 1930. години новоподигнуте банчине 
палате на углу Књегиње Љубице и Чика Љубине улице, да- 
кле у центру Београда, a 231 хиљада на једну зграду у 
Ариљу и једну кућу и кафану у Шапцу, које je банка пре- 
узела у 1931. години, вероватно као наплату својих потра- 
живања.

Приходи банчине зграде изжјсили су у 1931. го- 
дини 530 хиљада динара, одно<„о скоро 16%, a то je врло 
лепа рендита.

Прошлогодишње опште тешкоће захтевале су од на- 
ших банака, да подржавају велике касене готовине, које су 
скупе. Расходи no каматама су порасли у 1931. г. нарочито 
што je до експлозије неповерења банка имала више туђих 
сретстава, a после тога плаћала већу каматну стопу no ре- 
есконту. Укупни трошкови су такођер у порасту, и ако су 
порези и таксе за 85 хиљада динара мањи но лане, a износе 
190 хиљада динара.

Добит Банке Златибор je већ и у 1930. години била 
релативко мала; због подизања сопствене палате инвести- 
рано je много сретстава, која кроз 7 месеци нису давала 
никаквог прихода. За 1930. годину исказана je добит од 424 
хиљада, a за 1931. годину смањена je на 347 хиљада динара, 
док je још 1928. године износила 900 хиљада динара. Да није 
било губитака на ефектима и већих отписа, чиста би зарада 
и ове године износила 950 хиљада, a да није било редукције 
кредитних операција, добит би морала да премаша и ми- 
лион динара.

Чиста добит подељена je на следећи начин: резервним 
фондовима je дотирано 39 хиљада динара, члановима оба 
одбора и чиновницима je дато иа име тантијеме 58 хиљада, a 
акционарима на име 5% дивиденде 250 хиљада динара.

У управи се налазе следећа г. г.: Благоје Ј. Антони- 
јевић, претседник; Никола 'Б. Драгојловић, п.претседник; 
Велимир Миловић, Андрија Томић, Димитрије Бирташевић, 
Светислав М. Митић, Милоје С. Марјановић, Гроздан П. Ко- 
стић, Крсман Д. Виторовић, директор банке. У надзорном 
одбору су г. г.: Филип Марковић, Риста Ристовић, Милош 
П. Милорадовић и Константин Стефановић.

INDUSTRIJSKA KREDITNA BANKA, BEOGRAD.

U analizi bilansa Industrijske kreditne banke za 1930. 
godinu, koju smo objavili u dodatku „Narodnog Blagostanja” 
od 21. februara 1931. godine, broj 8, opširno smo izložili n je
zinu bumu i.veom a interesantnu istoriju — koju zbog toga mo
žemo sm atrati kao poznatu. U ovoj analizi ogranieićemo se na 
prikaz kretanja bančinih poslova u kritičnoj 1931. godini.

Ovu godinu možemo zapravo podeliti u dve etape: u 
prvo polugodje, u kome dobrim delom dominira nasleđe obilja 
raspoloživih sretstava iz prošle godine i opadanje kamatne 
stope. Ali se i tu u sve većoj meri oseća, da bivaju sigurni ,i 
unosni plasmani sve redi. U vezi sve osetljivije privredne de
presije i događaja, koji leže izvan granica naše države, nastu
pile su u drugom pohigođu 1931. godine vrlo teške i anormalne 
prilike, koje su karakterizirali sledeći pojavi: pad kurseva efe
kata, naročito državnih hartija od vrednosti, opšte nepoverenje, 
ren ulagača na banke i tezauriranje gotovina.

„Naša banka je u toku cele 1931. godine gotovo bez 
zastoja i primedaba, normalno obavljala svoje poslove i onda, 
kada je psihološko dejstvo nepoverenja bombardovalo kase 
drugih, čak i tako zvanih velikih banaka” — kaže se u izve- 
štaju uprave Industrijske kreditne banke. Ona nije bila prinu
đena da zatvori, pa ni privremeno, svoje šaltere *i sve tražene 
isplate, koje u ostalom nisu n,i bile velike, obavila je redovno 
i bez zadocnenja. To je vrlo povoljan znak.

I ako vrlo dobro i zdravo fundirana, banka se prema 
glavnici i volumenu poslova ubraja međ manje novčane zavode 
Beograda — i bilo bi poželjno, da bi smo imali veći broj ovakih 
„malih” banaka. Kako su postojali izvesni predloži, koji su 
tražili, da se svi manji zavodi fuzionišu, interesantna su izla
ganja bančine uprave po ovome pitanju, koja ovđe reproduci
ramo: „Bilo bi za žaljenje, a štetno još i više, ako bi težnja 
povlašćivanja velikih banaka po svaku cenu ometala dalje po
stojanje manjih zavoda. Utešna je pojava, što je velika većina
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članova Udruženja banaka odlučno stala iia gledište, <1а nov 
zakon o bankama ne treba da nameće obaveze i žrtve manjim 
novčanim zavodima, koje ni oni ni naša privreda ne mogu pod- 
neti, naročito dok traje depresija, kojoj se ne vidi kraj. Sma- 
tramo za potrebno ovde istaći, da bi Narodna banka trebala 
da povede računa o novostvorenim prilikama i izmeni svoj do- 
sadanji način kreditiranja beogradskih novčanih zavoda, jer se 
pokazalo prošle godine najbolje, da i zavodi koji nemaju upla
ćenu glavnicu od pet miliona dinara, pretstavljaju i pružaju u x 
svemu i po svemu bar istu ako ne i veću sigurnost i o tpo rnost! 
kao i veliki” .

Sa ovim izlaganjem m i,se potpuno slažemo. A pri tome 
nesmemo pustiti iz vida, da je prošlogodišnja glavna skupština 
od 14. februara 1931. godine donela odluku, na osnovu odo
brenja Ministra trgovine i industrije, da povisi glavnicu na 5 
miliona dinara. Razumljivo je, da se pod današnjim okolnostima 
na povišenje, bar za sada ne može ni misliti, jer su dugoročni 
plasmani kapitala, kao što to pretstavljaju akcije, u nenormalnim 
prilikama oskudice kapitala teško ostvarljivi.

Pored svih uzuelnih bankarskih operacija kojim se bavi 
Industrijska kreditna banka, ona je preuzela u februaru prošle 
godine, u nameri da pojača i proširi krug svoga poslovanja, na 
dvadesetgodišnju eskploataciju banju „Milan Toplica” u Viči 
kod Prokuplja kao i iskorišćavanje i prodaju odlične mineralne 
kisele vode istog imena, za šta podržava u Beogradu i veliko 
skladište. Taj posao može po banku biti vrlo lukrativan; uprava 
podvlači, da angažman u ovome poslu nije osetno uticao na 
poslovanje bančino, iako od istog očekuje, pored rentabiliteta 
i koristne veze za dalju delatnost.

Kroz 1931. godinu banka je vanredno povoljno prošla. 
To nam u punoj meri potvrđuje već i samo letimičan pogled na
donju tablicu, u kojoj smo uporedili glavne bilansne pozicije
bančine za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 212 161 245 547
Menice 5.922 ’ 5.977 8.627 8.414
Zajmovi na zaloge 190 627 935 529
Po tekućim računima 1.428 3.298 4.413 3.565
Vrednost rezervnog fonda 357 453 799 292
Eksploatacija — — — 688
Nepokretnosti 510 499 701 721
Razlika na kursu drž. hart. — — — 60
Nameštaj — — 10 9

Pasiva
Glavnica 2.000 2.000 3.000 3.000
Rezervni fondovi 813 1.088 1.297 1.327
Ulozi po knjižici i tek. rač. 4.674 7.146 10.460 9.625
Poverioci — — 510 449
Čista dobit 532 511 458 325
Zbir bilansa — — 37.511 35.359

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata — — 853 977
Troškovi — — 584 561
Otpisi — — 192 217
Gubitak na hart, od vred. — — — 155
Dobit 532 511 458 325

Prihodi
Kamata — — 1.445 1.599
Provizije — — 520 505

Öd nepokretnosti - -  i 13 119
Naplaćena, otpisana potraživ. — — 9 12
Zbir prihoda ili rashoda 1.334 1.698 2.088 2.236

I ako je zbir bilansa kod 35.3 miliona smanjen u 1931. 
godini za nešto preko dva miliona — zbog promene u garanci
jam a i ostalim prenosnim pozicijama, ipak je obrtni kapital ban
čin ostao skoro nepromenjen. U 1931. godini manji je za svega 
900 hiljada dinara, kod ukupne cifre od 14.83 miliona.

a rezerve su porasle od 1.29 miliona u 1930. na 1.32 miliona u
1931. godini. Od toga otpada na nove dotacije stalnog rezerv
nog fonda 77 hiljada, koji je time dostigao 677 hiljada a 3 hi
ljade na fond za sumnjiva potraživanja koji je iskazan sa 30 
hiljada, Nepromenjeno je iskazan osobeni rezervni fond i pen- 
sioni fond, dok fonda za razliku na kursu Partija od vrednosti, 
koji je 1930. godine iznosio 50 hiljada dinara, u 1931. godini 
više nema. Upotrebljen je na otpis gubitaka u efektima.

Ulozi po knjižicama i po tekućim računima su bili re
kordni u 1930. godini sa 10.46 miliona (prema 1928. godini po
rasli su za skoro 6 miliona). Njihovo smanjenje u 1931. godini 
je minimalno — za svega 835 hiljada na iznos od 9.62 miliona 
dinara. Tako isto, zabeležena je minimalna promena kod po- 
verioca, koji su za svega 60 hiljada dinara manji. Dok su po
verioci prošle godine iskazani sa 263 hiljade po tekućim raču
nima a 247 hiljada kao reeskont (ukupno 510 hiljada), imamo 
u ovoj godini u toliko povoljniju promenu, što reeskonta više 
nema, a poverioci po tekućim računima porasli su na ukupno 
449 hiljada.

' Ukupna tuđa sretstva, kojima banka upravlja, iznose 
krajem 1931. godine 10.07 miliona, a to pretstavlja prema sop- 
stvenim sretstvima od 3.33 miliona jedan vanredno povoljan 
odnos (3 ka 1) kome treba u velikoj meri i zahvaliti, da je 
banka prilikom navale ulagača tako sjajno prošla. Ona ima 
prema velikim bankama i to preimućstvo, da sa svojim komi- 
tentima, poslovnim prijateljima i ulagačima podržava mnogo 
uži lični kontakt, koji je u prilikama, kakve smo proživeli po
slednjih meseci, svakako od rešavajuće važnosti,

Kod ovakvog stanja stvari bančine aktivne kreditne ope
racije nisu morale biti smanjene u većem obimu, sem možda 
u slučajevima, koji nisu banci potpuno odgovarali. Tako vi
dimo, da su menični krediti prema 1930. godini opali za svega 
200 hiljada na 8.4 miliona, krediti po tekućim računima za 848 
hiljada na 3.56 miliona, a zajmovi na zaloge za 406 hiljada na 
529 hiljada dinara (zbog smanjene vrednosti zaloga). Ali imaju 
i ova smanjenja specijalne razloge: prvo zbog novog angaž
mana u eksploataciji mineralne kisele vode i banje „Milan To
plica", u koji je posao nanovo investirano skoro 700 hiljada di
nara, a drugo zbog podržavanja većih kasenih gotovina. Me
đutim treba naročito podvući, da banka za ove svrhe nije mo
rala tražiti kredit niti nova sretstva, što je svakako vrlo povo
ljan znak. Biće malo banaka, koje su na ovako miran način 
prošle kroz 1931. godinu.

Nepokretnosti su u 1931. godini iskazane sa većom vred- 
nošću (20 hiljada) no lane, a iznose 722 hiljade dinara. Sem 
toga otpada 285 hiljada na bančin dom na Bulevaru Oslobo
đenja, odmah do Slavije, a 437 hiljada na ostale nepokretnosti 
u Beogradu i Skoplju.

Industrijska kreditna banka nema sopstvenih hartija od 
vrednosti, sem onih, u koje su plasirane vrednosti fondova, a 
to su mahom državni papiri. Njihov prošlogodišnji pad, koji je 
bio van domašaja poslovne politike bančine uprave, doneo je 
i Industrijskoj kreditnoj banci prilične štete. Prema bilansu od
1930. godine efekti su smanjeni od 799 hiljada na 292 hiljade, 
odnosno za 507 hiljada dinara. Uprava napominje, da bi mnoge 
nezgode prošle godine bile izbegnute, da su Narodna banka i 
državne novačne ustanove mogle i dalje lombardovati državne

Sopstvena sretstva su pojačana, što potiče od većih do
tacija rezervama. Glavnica je nepromenjena sa 3 miliona di- 

f nara, podeljeno na 15 hiljada komada od nominale 200 dinara,



efekte. Zbog tih poremećaja banka se rešila, da proda deo ban- 
činih efekata i da nastalu štetu u celosti izravna preko postig
nute dobiti u prošloj godini. Razliku na kursu vlastitih hartija j 
od vrednosti rezervnog fonda banka je svela na vrednost sao- 
brazno članu 71. Zakona o neposrednim porezima a otpisuje ih 
u granicama zakona o bilansiranju državnih hartija, kako se to 
vidi iz zaključnih računa.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da su prihodi kao i 
rashodi po kam atama u porastu u 1931. godini; međutim po
voljna je konstatacija, da su troškovi u 1931. godini smanjeni 
za 23 hiljade na 561 hiljadu. Gubitak na efektima, proknjižen 
kroz račun rashoda, iznosi 155 hiljada. Zbog rigorozne procene 
dužnika, otpisi su relativno visoki, 217 hiljada prema 192 hi
ljade u 1930. godini. To je jedna od vrlo značajnih mera predo- 
strožnosti, naročito u ovim prilikama. Prihodi od kam ata veći 
su prema prošlogodišnjim za preko 150 hiljada, oni od provizija 
su ostali nepromenjeni, a prihodi od nepokretnosti čak su veći 
no lane. Oni iznose 119 hiljada dinara, a prem a procenjenoj 
i kursnoj vrednosti nepokretnosti u visini od 721 hiljadu dinara, 
ove nose renditu od 16.5% a to se danas teško može postići pa 
čak i kod najlukrativnijih bankarskih poslova.

Čista dobit iznosi 325 hiljada, prema 458 hiljada u 1930. 
godini. Da nije bilo gubitaka na efektima i rigoroznih otpisa 
bila bi neprimerno veća. Podeljena je -na sledeći način: stalnom 
rezervnom fondu dotirano je 33.5 hiljada dinara, upravnom i 
nadzornom odboru kao i činovnicima dato je na ime dividende 
49 hiljada dinara a akcionarima, na ime dividende dato je 240 
hiljada, odnosno 8%. Ostatak od 2654 dinara dotirano je fondu 
za sumnjiva potraživanja.

U upravi se nalaze sledeća g. g.: Čedo M. Pavlović, pret- 
sednik; Miloš Rafajlović, Miloje Novakovič, Nikola Đorđević, 
Rista Bunuševac,- Milivoje M. Pavlovič i Zdravko Todorovič. 
U nadzornom odboru su g. g.: Drag. Rafajlović, pretsednik; K. 
D. Vitorović i Nikola Stefanovič.

ZELINSKA DIONIČKA ŠTEDIONICA — SV. IVAN ZELINA.

U najbližoj okolini Zagreba novčani zavod koji bi poka
zivao veće uloške, veoma je redak. A to je sasvim i razumljivo. 
Stanovnici tih krajeva dolaze veoma često u Zagreb, da kod 
zagrebačkih novčanih ustanova polažu ušteđenu gotovinu. Na
ročito Gradska štedionica, a  i Prva hrvatska štedionica, kao 
najveći uložni zavodi Zagreba, imaju mnogo uložaka i iz za
grebačke okoline.

Da se u bližoj okolini Zagreba razvije jedan jači zavod 
potrebno je da stanovništvo toga kraja ima u dotični zavod ili 
još bolje u ljude koji su na čelu toga zavoda neograničeno po- 
verenje i uži, lični kontakt.

Zelinska dionička štedionica po visini uložaka najveći je 
novčani zavod bliže okoline Zagreba. Sam Sv. Ivan Zelina manje 
je mesto; privredne prilike okoline nisu baš najpovoljnije, jer 
je kraj donekle prenaseljen, a zemlja siromašnija. Pa ipak je 
Zelinskoj dioničkoj štedionici uspelo da kroz nekoliko posled
njih godina prikupi znatne uloške.

Zelinska dionička štedionica osnovana je 1896. godine. 
Dionička glavnica iznosila je samo 40.000 kruna. Vidi se da su 
prilike bile veoma skučene kad se je pristupalo osnivanju nov
čanog zavoda sa tako malom glavnicom. Godine 1900. sleduje 
povišenje na 80 hiljada kruna, a godine 1908. na 120.000. Go
dine 1920. povećava se na 1 milion kruna, 1922. na 2 miliona 
kruna, a godinu dana kasnije na 4 miliona kruna, dotično na 
1 milion dinara. Poslednjih 10 godina nije sledilo nikakovo novo 
povišenje dioničke glavnice. Ali to je bilo veoma retko i kod 
drugih zavoda.

Poslovanje je neko vreme bilo vanredno povoljno. Od
1906. do 1916. godine, dakle za 10 godina, dividenda je iznosila 
15%. Kasnije je jako oscilirala. Jedne godine iznosila je samo

3 dinara, a  u najnovije vreme 10 dinara na dionicu kojoj je no
minalna vrednost 125 dinara.

Oko zavoda sakupljeni su najjači ljudi mesta što uliva 
i poverenje ulagačima.

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaju:
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 256 133 126 122
Narodna banka 9 7 7 7
Menice 7.333 8.060 9.552 9.732
Efekti 50 188 390 335
Dužnici 566 243 410 47

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 . 1.000 1.000
Rezerve 51 59 75 87
Ulošci 5.912 6.543 8.550 8.306
Reeskont 967 705 503 607
Poverioci 61 86 105 89
Prenosne stavke 56 62 70 70
Dobitak 90 96 102 86
Ukupna bilansa 8.216 8.633 10.488 10.246

Zbir bilansa koncem '1931. godine u glavnome odgovara 
zbiru bilansa koncem 1930. god. To je, s  obzirom na prilike 
novčanog tržišta -u drugoj polovini prošle godine, već jedna po
voljna konstatacija.

Ulošci su pokazivali znatan napredak. U godini 1929. za 
600 hiljada dinara. U godini 1930. čak za 2 miliona ili 33% iz
nosa -koji .je bio koncem 1929. godine. U prošloj godini ulošci 
su pali za 250 hiljada dinara. Tu još možemo biti zadovoljni, 

1 jer je kod većine zavoda pad bio mnogo veći. Sv. Ivan Zelina 
i leži preblizu Zagrebu. Dnevno po nekoliko osoba ide u Zagreb 
1 i to najviše na irg. A tamo su čuli a d videli kako ulagači če

kaju pred bankama na svoje pare. Zar bi onda bilo čudo kad 
bi oni potražili i od svog lokalnog zavoda svoje uloške. Dizanje 
uložaka kod Zelinske štedionice iznosilo je svega 3%. To je 
bagatela.

Preko 90% sretstava sa kojima zavod raspolaže, plasi
rano je u eskont fnenica. Ne samo svi ulošci nego i dio vla
stitih sretstava. To je karakteristika, nekih naših provincijskih 
novčanih zavoda. Na toj grani poslovanja izgleda da se.do sada 
doživelo najmanje razočaranja. Efektni i konto-korentni posao 
skopčan je sa daleko više rizika nego eskont menica. Tu je u 
prvom redu potpis od najmanje dvojice solventnih lica. Pored 
toga te menice redovno glase na manje iznose tako da su even
tualni gubitci minimalni.

Jedan dio menica se rediskontira, kako bi se namaknula 
sretstva za novi eskont. Godine 1930., kad je porast uložaka 
bio znatan, reeskont je bio u opadanju. Prošle godine on je 
opet u porastu, što je i razumljivo s obzirom na opadanje ulo
žaka. Jedan dio uložaka povraćen je rediskontiranjem menica. 
Samo što je pod kraj prošle godine bilo teško naći nekog, osim 
Narodne banke, ko bi rediskontirao menice.

Efekti su iskazani sa 65 hiljada dinara manje. Nije po
znato da li je jedan dio efekata u toku godine prodan ili je to 
resultat nižeg kursa.

Dužnici su u opadanju tako da više ne igraju nikakove 
uloge. Izgleda da je kriza prošle godine dobro došla da se re
duciraju dužnici odnosno- da se prisile da dadu menice i da se 
po tome taj dug pretvori u eskont menica.

Čist dobitak je prošle godine nešto slabiji nego ranijih 
godina. Međutim to dolazi u prvom redu od više plaćenih 10 hi
ljada dinara poreza, što je opet rezultat većeg dobitka 1930. 
godine. Porez redovito tereti društva obvezana na javno pola
ganje računa ne one godine u kojoj je polučen veći dobitak, 
nego iduće koja eventualno može biti nepovoljnija.
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Sv. Ivanska štedionica je bila malo zakačena prošlogo

dišnjom krizom poverenja.
U upravi Zelinske dioničke štedionice se nalaze g. g.: 

Đuro Pucek, pretsednik; Nikola Antolković, potpretsednik; 
Mato Pucek, Josip Ožboldi i Franjo Kos.

г

JLAHEHA ИНДУСТРИЈА Д. Д. ПРИЈЕ ИВАИ ФИДЛЕР —
ОСИЈЕК.

Ланена индустрија д. д. пре Иван Фидлер у Осијеку 
једно je од првих наших индустријских подузећа које je об- 
јавило своју билансу за 1931. годину.

Познато je да je прошле јесени на загребачкој берзи 
било на јавној продаји продано свих 20.000 (a 500 динара 
номинале) акцијд овог подузећа. За 10 милиона динара но- 
минале била je добивена цена од нешто преко 600 хиљада 
динара. По тој цени, могло се очекивати да he идућа биланса 
тог подузећа показати толики губитак да he готово сав ка- 
питал бити отписан. Подузеће je концем 1930 године билан- 
сирало некретнина за скоро 8 милиона динара, сировина и 
материјал износили су 4.5 милиона, a потраживања 7.5 ми- 
лиона динара. Обавезе су томе напротив износиле само 8.5 
милиона динара. Рачунало се je да ће сада доћи до ликви- 
дационе билансе, која ће показати друго стање подузећа и 
која ће омогућити да се радикалном санацијом подузеће 
стави на здраве ноге.

Међутим у биланси за 1931 годину, нема ни говора о 
неком губитку. Ha против, исказан je чист добитак од 80 
хиљада динара. A ca преносом из 1930 године од 251 хи- 
љада стоји на расположењу износ од 330 хиљада динара или 
половина износа за који je био набављен сав деонички ка- 
питал од номинале 10 милиона динара.

Развитак Ланене индустрије типичан je за развитак 
многих индустриских подузећа. Прво га оснива и диже при- 
ватник. Посао се шири бржим темпом него што дозвоља- 
вају сретства. Апелује се на банковни кредит. Долази до про- 
мене коњунктуре, a кредити се не могу повратити. Чак се и 
доспели камати придодају дуговању. Банка ставља контро- 
лора. Приступа се оснивању деоничарског друштва. Банка 
je или јачи деоничар или формира синдикат деоничара код 
кога она има одлучну реч, јер финансира и синдикат. Ако 
банка нађе за згодно, отказује кредит синдикату деоничара. 
Овај не може да плати и деонице преузимљу банка или неки 
нови концерн. Потом се врши избор нове управе. Тако су 
и од ланене индустрије Ивана Фидлера остали још једино 
име и назив подузећа.

Биланси за 4 последње године пружају следећу слику: 
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара 
Инвестиције 7.991 7.896 7.909 7.931
Материјал 1.185 989 805 752

6.138 6.863 4.701 3.282
41 29 30 24

129 346 165 18
480 483 500 113

6.533 8.751 7.447 9.042
35 17 ------ ------

10.000 10.000 10.000 10.000
6.484 7.866
3.981 5.049 8.533 7.489
1.549 2.111 2.675 3.242

112 197 251 331
22.536 25.515 21.634 21.279

минимално порасле. Одбивши Фонд

Сировине и роба
Благајна
Менице
Ефекти
Дужници
Оснивачки трошкови

Пасива:
Г лавница
Повериоци
Акцепти
Фонд амортизације 
Добитак 
Укупна биланса

амортизације оне износе нешто испод 5 милиона динара, a 
главница износи 10 милиона. Ситуација je у том погледу 
повољна.

Сировине и роба опале су за 1.5 милиона динара. To 
je у вези са редукцијом пословања у једном делу творнице. 
A k o  се посвети већа лажња нашој индустрији лана и ко- 
нопља. на чему се сада ради и због пољопривреде, онда he 
осјечка творница моћи опет да ради пуним капацитетом јер 
je код нас број творница за прераду лана минималан.

Дужници су порасли за 1.5 милиона динара што je у 
вези са приликама на тржишту. Индустрија мора велетрго- 
вини да даје све дуже кредите, иначе не може одолети кон- 
куренцији иноземства, ма могла дати и јефтиније цене.

Услед тога што су залихе знатно редуциране, ма да 
су дужници и у порасту, могло се je приступити редук- 
цији обавеза. Од 8.5 на 7.5 милиона динара. T o значи много, 
у првом реду данас кад каматњак поновно показује тенден- 

' цију пораста.
Прошле године получен je чисти добитак од 80 хи- 

љада динара. Са преносом ранијих година имамо већ 330 
хиљада динара. Редовити чисти добитак још не достаје за 
исплату годишње дивиденде.

У управи ланене индустрије у Осијеку, која припада 
индустријском концерну Југословенске банке д. д. Загреб— 
Београд, налазе се следећа г. r. : Др. Никола Костренчић, 
Иван Фидлер, Др. Фрањо Вали, Едо Марковић, Др. Милован 
Пинтеровић, Др. Богдан Гавриловић, Драгутин Водичка, 
Јозеф Фидлер, Еуген Лебл.

ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО A.Д.
БЕОГРАД — ЗАГРЕБ Н Глаеница и резерве 
Фшжиалг MOBU САД |  'Ш "7,ЗООЛШ О  динара

Телефон интерурбан Б еоград: Т © п о гп а а /га «  R A H T ^ -C l)F P A  I H  Телефон интерурбан Загреб.
21-801, 21-802, 21-803, 21-804. * вЛвГраМИ» D i k t l A .  5442, 3443, 5444. 5444 5447.

П о ш а љ Јвгте п р егп л а т у  з а  1 9 3 2  г о д м ш у i



Сжавонска аграрна штедионица д̂ д*. « Осијек
Актмва Рздум изравкаља на даж 3i. децежбра 1931. год, Паеива

Динара

Благајна 1,544.851'96 
Мјенице 14,742,700’45 
Д у ж н ш и :

а) наше потраживање код
других банака 4,455.551 "47

б) остали дужници 3,527,999’37 
Хартије од вриједности 15.002'— 
Вриједности мировинске закладе 561.230'70

Динара
Дионичка главница 5,000.000*— 
Причувна заклада*) 4,043,396*85 
Мировинска заклада 574.677'70 
Улози на штедњу 13,427.984*66 
Вјеровници 1,296.022 87 
Преносни рачун 42.280*83 
Чисти добитак 462.973”04
*) Повисује се овогод. дотац. на Д. 4,089.694” 15-

Укунно 24,847,335'95 

Губмтан Рачун губмтаа и добитка

Укупно 24,847.335*95 

на дан 31» дец„ 1931» год« Дебитак

Дкнара

Трошкови управни, плате и додаци 935.392"66 
Порези 215.439 84 
Камате

ва улоге и no реесконту 782.236"44 
Добитак 462.913’Q4

Динара
Пренос добитка из год. 1930. 8,916*74 
Камате

no мјен , текућимрач. и ефектима 1,503.794*27 
Приходи од осталиж банковних 

послова 883,330'97

Укупно 2,396.04Г98 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р
Укупно 2,396,041*98 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Ланена жшдустри|а д* д* Иваш Фнедлер -  Осш|еж
А ж тава Рачун мзравнаља. s a  д&н 31» децежбра 1931, године П аси ва

Динара

Некретнине и стројеви 7,931.004’52 
Потрепштине a материјалије 752.563'65 
Сировине ш готова роба 3,282,233’43 
Влагајна 24.956'16 
Мјенице 18.051'45 
Вриједносни папири 113.120’— 
Дужници 9,042.715*74 
Преносне ставке 115.134*20

Динара

Дионичка главеица 10,000.000*— 
Прихвати 7,489,994'26 
Амортизације 3,242.293’— 
Преносне ставке 215.818'6! 
Пренос добитка из год, 1930. 251.032*67 
Чисти добитак год, 1931. 80.640'61

Укупно 21,279,77915 

Расходи Рачун губжт&а ж добжтка

Укупно 21,279,779 15 

на дам 31. дец« 1931. год. Прижоди

Динара

Пословни трошкови 6,390.732'86 
Амортизације 566,527'— 
Губитак на вријед. папирима 181.786 — 

. Отпис дубиозних тражбина 24!.324'6? 
Пренос добитка из год, 1930. 251.032’67 
Чисти добитак у год. 1931, 80,640*61

Динара
Пренос добитка из год. 1930. 251.032*67 
Бруто добитак фабри&ације 7,461.011*14

Укупно 7,712'043'8i Укупво 7,712.043*81



Банка Златибор a« д- - Београд

Рачун изравнања на дан 31. децембра 1931. год»

А к т и в a  Шажшва

Динара Динара

Благајна 899.735-22 Главница 5,000.000'—
Менице 7,195.947'— Фондови:
Текући рачуни 1,844.225'— стални резервни 823.768"—
Зајиови на залоге 898 .633 '- особени резервни 7.87667
Непокретности: Фонд за амортизацију банч. зграде 200.000—

нова зграда у Београду 3,365 354 — Пензиони и болеснички фонд 27.35265
кућа у Ариљу и у Шапцу 231.000'— Улози no уложним књижицама 4,972.592-60

Намештај и прибор 108.279"— Улози no тек. рачунима 446.395'-—
Вредност резервног фонда 590.916'— Поштанска штедионица 1,187.838 —
Вредност болесн. и пенз. фонда 24.275'— Реесконт 2,378.8С0'—
Хартије од вредности 97.310 — Полагачи кауција 182.000'—
Кауције 182000 — Остављачи меница на наплату 1,544.545'—
Оставе супергаранција 9,841.953-75 Полагачи остава и супергаранција 9,841.953*75
Наплате меница 1,544.545'— Депо за подлогу банч. кредита 4,323 000 —
Депо за подлогу банч. кредита 4,323 000'— Дужници за издата гарантна писма 25.000"—
Дужници за издата гарантна писма 25.000"— Неисплаћена дивиденда 5.932"—
Разна актива 119.894-70 Тантијема 58.276"—

Пореза на ренте 12.881'—
Дивиденда за 1931. год. 250.000'—
Разаа пасива 3 .8 5 7 '-

Укупно 31,292.067 67 Укупно 31,292'067'67

Рачун гувжтка и добитка на даж 31. дец. 1931» год.
Р асходи Приж©дш

Динара Динара

Порези и таксе 190.94260 Камата в провизије 1,797.108-80
Укупни трошкови и плате 542.905-46 Приходи:
Камата no улозима на штедњу 484.919 — од хартија од вредности 72.97650
Камата no реесконту 272.873'— од нове банчине зграде 529.800 —
Губитак на продатим ефектима 487.380'30 од разних приходи 37.252-60
Отписи:
разлика на курсу харт. од вред. 8.647-30
10% од намештаја и прибора 12.031*—
зајмови на залоге 4.655'—
меница 84.982*60

Добит за поделу : 347,802'64
од тога :

10% сталном резервном фонду 34.280'—
пензионом фоеду 5.000'—
17о/о тантијеми члановима одбора

и чиновнидима 58.276'—
особеном резервном фонду 245*64
дивиденда за поделу 250.000 — ф

Укупно 2,437.137-90 Укупно 2,437.137*90



А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
Додатак „Народном Благостањ|£|

БРОЈ 8 БЕОГРАД, 20. ФЕБРУАР 1932. ГОДИНА IV

Садржај:
Градска штедионица — Загреб 
Фабрика шећера „Бачка” a. д. —  Нови Сад 
Tehnička banka, Beograd 
Centralna banka, a. d. — Beograd 
Banka „Slavija”, Beograd 
Посавска штедионица д» д. у Сиску

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА —  ЗАГРЕБ.
Са нарочитим интересом очекивали смо билансу 

Градске штедионице у Загребу за годину 1931. Kao и увек 
до сада Градска штедионица Загреба пожурила се je да 
са својом билансом изађе пред јавност међу првим.

Интерес je за билансу Градске штедионице био знатан 
због тога што je то једна од наших највећих уложних де- 
позитних установа, после Прве хрватске штедионице и Др- 
жавне хипотекарне банке. Док Прва хрватска штедионица 
и Државна хипотекарна банка имају читав низ филијала, те 
се код њих концентрирају улошци из читаве државе, Градска 
штедионица нема филијале, она има један једини шалтер за 
улоге, те није никако чудо што je јесенас изгледало, да je 
код ње много веће повлачење уложака но код осталих 
завода.

Кад упоредимо висину уложака Градске штедионице 
Загреба 1930. и 1931., са задовољством констатујемо по- 
раст. He додуше у оној висини као ранијих година али je 
пораст ту. A за годину 1931. показати пораст уложака значи 
за један завод много. Више значи један милион године 1931. 
него десет милиона ранијих година.

У току првог семестра прошле године пораст уложака 
код Градске штедионице био je нормалан. Па ако се je у 
септембру—октобру и дигло неколико десетина милиона, 
ипак се није могла сасвим избрисати чињеница пораста у 
првом семестру. Ситуација се већ пред крај 1931. г. норма- 
лизирала. Дизање уложака било je минимално. Много мање 
него што je био прираст нових уложака. Има их који су 
имали повучен новац из других завода и поново га уложили у 
Градску штедионицу. И онај који je у јесени дизао улоге 
од Градске штедионице није их дизао што није имао пове- 
рења у завод, већ делом ради тога што je рачунао са мо- 
гућношћу валутарних пертурбација држећн се оне: кад 
може фунта може и динар, a  делом јер су кружили гласови 
о унутрашњим зајмовима, у којем би се случају у првом 
реду почело са улошцима.

Биланса Градске штедионице за ове 4 последње ro- 
дине овако изгледа:

Пасива
Улошци на књиж. 259.668
Улошци на тек. рач. 63.534
Реесконт 8.805
Ломбард код Нар. Банке ------
Повериоци 4.092
Резерве 11.305
Добитак 2.438

315.785
87.114

7.737
14.644
3.759

375.813
99.425

19.295
5.421

399.241
88.361

999
2.000

24.470
6.236

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Благајна 48.993 68.072 87.177 58.522
Дужници 184.104 238.544 263.459 282.459
Електр. трамвај 10.318 12.310 11.718 15.597
Хип. и аморт. зајмови 19.629 25.638 34.119 37.779
Некретнине 18.239 17.974 20.310 33.369
Ефекти 3.617 5.049 13.523 12.073
Течајна разлика код др-

жавних папира ------ „ — „ ------------- 2.885

Улошци на књижице порасли су за 24 милиона ди- 
нара према 60 милиона динара године 1930. С обзиром на 
прилике пораст je знатан. Улошци на тек. рачунима опали 
су напротив за 11 милиона. Сви улошци укупно порасли су 
за 13 милиона. Интересантна je чињеница, која се опажа и 
код других завода, да су улагачи на књижице, нарочито они 
са мањим износима показали много јаче нерве него улагачи 
no текућем рачуну, односно они са већим улошцима.

У благајни и no жиро рачунима имала je Градска 
штедионица концем године још увек 58.5 милиона динара 
према 87 милиона концем 1930. и 68 милиона концем 1929. 
Расположивих средстава имала je и за још веће потресе. 
Интересантно je, да je концем прошле године Градска ште- 
дионица имала кредита код Народне банке, есконтног и 
ломбардног за мање од 3 милиона динара. Новчани завод 
са скоро 500 милиона динара уложака одолео je  нашој нај- 
већој кризи неповерења, чак могло би се казати рену, са по- 
моћи са стране од само 3 милиона динара. Ту најбоље до- 
лази до изражаја кредит Градске штедионице. Њен ре- 
есконтни кредит много je мањи него што je био пре неко- 
лико година, кад су улошци били само 300 милиона динара. 
Изгледа да je и Градска штедионица страдала због тога што 
реесконтни кредит код Народне банке није редовно искори- 
шћавала na ју  je затекло генерално брисање неискоришће- 
них кредита 8. августа.

Дужници су. порасли за скоро 20 милиона. To je на- 
равно још из првог семестра јер се подељени нови кредити 
више нису давали. Интересантно je, да je и прошле године 
Градска штедионица поделила нових хипотекарних зајмова 
за 65.8 милиона динара од 94.9 колико je било тражено. 
Прошле године Загреб je имао највећу грађевинску делат- 
ност од постанка. За то има на првом месту захвалити хи- 
потекарним кредитима Градске штедионице. И ове године 
зависиће грађевинска делатност у првом реду од тога дали 
he Градска штедионица и колико давати хипотекарних 
кредита.

И менице су порасле за скоро 10 милиона. И то су 
већином послови из првих 9 месеци прошле године.

Трамвај je својина Градске штедионице у који je она 
уложила 15.6 милиона, a његова вредност je много већа.
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Прошле године je трамвај показао чист добитак од 2.4 ми- 
лиона динара, и ако je знатно спустио цене. Најскупља je 
карта 1.50 динара. To' je спуштање чак повољно деловало на 
развитак подузећа, јер je фреквенција била знатно већа. A 
то и јесте циљ комуналне политике. Ефекти су исказани са
1.5 милиона динара. (Међу њима се налазе и 1.5 милиона 
франака 7% стабилизационог зајма од 1931. г.). Рачун раз- 
лике курсева према закону од 30. дедембра износи 3 ми- 
лиона 860 хиљада динара. Резервни.фонд за губитке на курсу 
од 250 хиљада динара отписан je, a на име губитка отпи- 
сано je 725 хиљада динара. A остатак у 1931. г. од 2 милиона 
885 хиљада динара унешен je у активу и no закону имао би 
се отписати у року од 4 године. Градска штедионица могла 
je сав тај губитак да отпише, јер чисти добитак прелази
6 милиона a не дели се никаква дивиденда. Прошле године 
трамвај Градске штедионице r 'еузео je и аутобуске линије 
no граду. Пословни резултат аутобусних линија свршио je 
ca губитком од једног милиона 205 хиљада динара. Због тога 
je извршена реорганизација.

Некретнине су исказане са 13 милиона више. Поред 
градње неких кућа за своје чиновнике и намештенике елек- 
тричног трамваја, прошле je године довршено и друго крило 
палате штедионице.

Резервни фонд износи већ 24 милиона динара и за 
три године он ће потпуно покривати све некретнине тако 
да ту неће бити имобилизирана туђа средства.

Получени чисти добитак и упркос отписа на ефек- 
тима и губитка код аутобуса од 1.2 милиона динара износи
6.2 милиона динара или за 800 хиљада више него год. 1930.

ФАБРИКА ШЕЋЕРА „БАЧКА“ A. Д. НОВИ ВРБАС.
Фабрика шећера „Бачка“ a. д. у Hojšom Врбасу je пре 

две године напустила једну праксу, врло омиљену код наших 
домаћих фабрика шећера, наиме да билансира у разним 
периодима године, и усвојила начин, уобичајен у читавом 
свету, да закључује пословну годину заједно са календарском. 
Раније она je завршавала своју пословну годину са крајем 
маја; друге фабрике билансирају лер ултимо март, април, 
септембар a једине су „Бачка“ и Велико-Бечкеречка фабрика 
шећера, које су нормализирале трајање својих пословних го- 
дина и које билз: лрају на дан 31. децембра. Потпуно je 
разумљиво, да би ј-- :а унификација у томе погледу била врло 
пожељна. Због нарочитих околности, производња шећера je 
сезонски посао, ми не бисмо хтели прејудицирати ни један 
термин — али сматрамо, да не би било тешко, да све фа- 
брике усвоје једнообразне датуме. Ми и тако немамо више од 
осам фабрика — од тога су две државне —  па следствено 
то не би чинило неке нарочите тешкоће. Али би то било по- 
требно, пошто се нити резултати рада нити поједине билансне 
позиције не могу међусобно упоређивати, јер je њихова струк- 
тура различита, већ и према времену билансирања. Ми смо 
једном приликом критиковали све ове недостатке, и истакли 
да je природно, да je слика биланса друга ако су завршни ра- 
чуни састављени у доба кад je  продукција у пуном току од 
оне која показује стање одмах после завршене прераде ше- 
ћерне репе или кратко пре почетка нове кампање кад су ма- 
шине и све справе припремљене и кад су магацини старе робе 
испражњени.

Ове године прво нама je дошао до руку биланс фа- 
брике шећера „Бачка“ и она je од наших фабрика шећера 
прва, која даје слику кампање 1931/32 године. Та je слика не- 
сумњиво интересантна, пошто je опште познато, да je и ше- 
ћерна индустрија била принуђена, да знатно смањи произ- 
водњу и да се ограничи на домаћи конзум. Рестрикција произ- 
водње била je релативно врло јака. Раније, наше су фабрике 
своје вишкове извозиле и то je био посао који je још пре че- 
тири и пет година давао релативно добар резултат и ако je 
конкуренција на светском тржишту била врло оштра.

Последњих година je извоз потпуно стагнирао. Пре 
кратко време, објавиле су новине, да су и наше фабрике при-

ступиле Чедберновом плану, који има за цил, реглементацију 
светске производње, спречаваше хиперпродукције као и спре- 
чавање даљег срозавања цене шећера на светском тржишту, 
које су ових дана опет пале на досада незапамћено ниску 
цену, која са рентабилитетом уолште више нема везе. To су 
цене које диктира очајање. Да смо ми односно наше фабрике 
приступиле Чедбернозом плану, то не може значити више 
него акт међународне куртоазије, којој смо се и ми подвргли. 
Зашто да ке. Друга вест, коју смо такођер прочитали у нашим 
листовима je јављала, да je нашим фабрикама шећера доде- 
љена извозна квота од годишње 15.000 тона шећера. И ова 
квота може бити само платонског карактера, јер ко би био 
луд, да извози, ако му то није безусловно потребно, када но- 
тира шећер на њујоршкој пијаци 0,90 сенти за либру (што 
одговара некако цени од 1,20 динара за кгр.), кад су само 
производни трошкови непримерно већи.

Код оваквог стања ствари je и фабрика шећера „Бачка“ 
у Новом Врбасу, као и остале фабрике радије приступила 
смањењу производње. Њезин пословни резултат нам пока- 
зује наредна таблица.

Билансе за 4 последње године овако изгледају:

Актива: 31.1.29 31.12. 29 31.12.30. 31.12.31

Некретнине 4.291
у хиљадама динара 

4.360 4.360 4.360
Зграде 26..691 26.691 26.691 26.691
Стројеви 23.029 23.029 23.029 23.029
Индустр. пруга 1.058 1.058 1.058 1.058
Залихе 57.777 40.509 23.839 12.875
Дужници 58.185 37.506 36.479 48.979
Ефекти 2.000 2.500 3.521 3.521

Пасива:
Главница 25.000 50.000 50.000 50.000
Резерва 4.168 5.618 6.368 7.368
Резерва валоризације------ 8.789 8.789 8.789
Амортизациони фонд 8.661 11.418 14.175 17.866
ГТовериоци 97.043 42.374 28.580 24.092
Добитак 4.487 8.661 11.309 12.884
Укупна биланса 173.150 125.920 119.224 121.061

Укуггаа сума билансе одговара у главноме укупном 
збир,у билансе за 1930 годину. Од 6 позидија активе пока- 
зују четири исто стање као и године 1930. A три се позиције 
инвестиција већ неколико година уопште не мењају.

Инвестиције су билансиране са око 55 милиона. Фонд 
амортизације износи скоро 18 милиона. Према томе инвести- 
ције су исказане заправо са 37 милиона. Њихова права вред- 
ност je далеко већа. Прошле се je године доделило аморти- 
зационом фонду 3,5 милиона динара. Ако се узме фактична 
и билансна вредност инвестиција онда изгледа квота аморти- 
зације нешто превисока.

Интересантна je позиција залихе: Te су износиле
1928 Дин. 57.8 милиона 1930 Дин. 23.8 милиона
1929 „ 40.5 „ 1931 „ 12.9

Како видимо залихе рапидно падају. Ранијих година 
продукција je била нешто већа него конзум у земљи пак су 
се нагомилале знатне резерве. Уместо да се те залихе из- 
везу са одговарајућим губитком, идућих година редуцирала 
се je продукција на ниво који je нижи од домаћег конзума 
пак су се тако залихе кроз неколико година пласирале у 
самој земљи. Тиме су фабрике биле поштеђене од губитка. 
С обзиром на климатске прилике, тешко je продукцију репе 
тако регулирати да одговара производња шећера тачно и кон- 
суму. A k o  које године, услед ванредно повољних климатских 
прилика жетва репе буде боља или се од репе добива високи 
проценат шећера, идуће се године продукција репе у толико 
смањи да се може пласирати и залиха која настаје.

Дужници су прошле године порасли за 12 милиона. 
Тешке прилике на новчаном тржишту приморале су и фа- 
брике шећера на извесну либералност у погледу кондиција,



макар je до сада индустрија шећера имала најстроже конди- 
1ШЈе и већином радила пер каса.

Повериоци су олали за 4 милиона. Они данас износе 
равно половину онога колико износе дужници. To показује 
ванредно здраву структуру „Бачке“. Ранијих година док су 
залихе биле тако знатне, имала je „Бачка“ обавеза скоро 100 
милиона, Данас су те обавезе пале на четвртину износа који 
je био пре 4 године. Кад би то могла постићи и остала наша 
индустријска подузећа!

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Расходи: 1928. 1929. 1930. 
у хиљадама динара

1931.

Камати 2.169 694 674 _

Отписи 2.757 2.757 2.757 3.690
Порези ------------- _ _ _ 6.567
Чисти добитак 4.487 8.661 11.309 12.884

Приходн:
Фабрикација 9.304 12.112 14.615 23.097

Добитак на фабрикацији je исказан прошле године са 23 
милиона према 14,6 милиона 1930 године. Међутим прошле 
године исказан je као засебан порез са 6.6 милиона што ра- 
није није био случај. Отписи су за један милион динара већи 
него ранијих година. Иначе би чисти добитак био за још ми- 
лион динара већи.

У управи се налазе «следећа господа: Др. Гедеон Дуи- 
ђерски, Филип Ваис, Максо Антић, Др. J. К. Челебоновић, Ед~ 
мунд Холос, Барон Паул Корнфелд, Јосип Најман, Настас Пе- 
тровић, Едмунд Шварц и Едмунд Улман.

TEHNIČKA BANKA, BEOGRAD.

Krajem 1931. godine završila se prva decenija rada Teh
ničke banke, što je za ovu našu prestoničku baraku jedan vrlo 
važan događaj. Uprava bančina, koja u svojim godišnjim izve- 
štajima objavljuje redovno i vrlo interesantne podatke i drago
cene informacije o stanju i razvoju naše građevinske delatnosti, 
koristila je priliku ovog jubileja i u opširnom izveštaju prika
zala kako rad bančin tako i prilike našeg građevinarstva za 
poslednju deceniju. Beogradska Tehnička banka kao i naše 
građevinarstvo tesno su povezani. Treba samo napomenuti da 
je finansirala banka u toku poslednjih deset godina tehničke 
radove u Beogradu i unutrašnjosti — čija vrednost premaša 
nekoliko milijardi dinara. Razume se, da je pri tome stekla sku -| 
pocena iskustva. Prilike građevinarstva vrlo su teške; banka | 
napominje da ima slučajeva u njenom desetgodišnjem ra d u j 
gde su pojedinci otpočeli sa skromnim i malim radovima i 
skromnim kreditima kod banke, postepeno se razvijali i napre
dovali i privredili skromnu imaovinu. Ali je znatno veći broj 
onih, koji su izvršili isti takav broj radova, pogođeni naglim 
nepovoljnim promenama, posle višegodišnjeg rada nisu uspeli ij 
isplatiti ni dugove učinjene za izvršenje tih radova niti obezbe- ii 
diti mogućnosti daljega rada. I ako su skoro sva ta preduzeća jj 
vođena stručnim licima i izvršila u glavnome dobro sve pove-1 
rene poslove ipak su se rasturila i pogasila. Mnogi od članova | 
tih preduzeća su potražili bilo državnu bilo privatnu službu, pa 
često bez uspeha. Ostatak preduzeća je sveo svoj rad na likvi
daciju potraživanja po odavno izvršenim poslovima. Takve su 
prilike vladale kod nas.... Kolika je šteta od propadanja građe
vinskih preduzeća, po tehničke radove, tehničku struku i opšte 
interese, pokazaće dalja budućnost.

Uprava bančina imala je nameru, da prilikom desete 
bančine skupštine priredi izložbu snimaka svih važnijih radova, 
koje su izvršili bančim komitenti u toku poslednje decenije — 
što bi svakako balo vrlo interesantno i informativno. Međutim, 
zbog teških privrednih prilika, od toga se odustalo.

Tehnička banka je tip specijalne banke. Ona je svoje 
poslovanje svela na jednu jedinu granu, naime na finansiranje 
građevinskih radova ili njihovih izvršioca, dok banka sama ni 
na koji način i mi u kome vidu za sopstven račun ne učestvuje

kao izvršilac radova. To je stari princip bančin koji neće me
njati, pošto je dugogodišnje iskustvo pokazalo, da je ovako 
najbolje. Naročito kod naših haotičnih prilika.

Komitenti Tehničke banke, građevinarska preduzeća, 
imali su u 1931. godini naročito teške prilike. U prvom redu 
oni koji rade na državnim, banovinskim ili samoupravnim ra
dovima, pošto se naša država, lišena izvestnih prihoda zbog 
reparacionog moratoriuma, morala odreći većim delom projek- 
tovanih radova pa čak i onih koji su već bili uzeti u izvršenje.

Uprkos svim teškim prilikama — napominje bančina 
uprava, ona je-u  prošloj godini, za sve v ri ue krize, najtačnije 
i u punoj meri odgovarala svojim obavezama i izlazila je svo
jim klijentima za sve vreme na susret u granicama krajne mo
gućnosti. Isplatu uloga izuzev dva dana, vršila je stalno, bez 
otkaza. U toku drugog poiugođa isplaćeno je uloga u iznosu 
od 1.2 miliona dinara, a po tekućim računima 983 hiljade. Za 
dva dana, za vreme kulminacije opšte krize poverenja, kada 
prema nalogu Udruženja banaka nije isplaćivano bez otkaza, 
otkazano je svega 136 hiljada dinara, od čega je podignuto 
samo 25 hiljada dinara. Isplaćeni ulozi podignuti su od ulagača, 
koji su u prvoj polovini godine otpočeli zidanje svojih zgrada 
i koji podizanje nisu mogli prekinuti.

Interesantna je napomena uprave, da su kako Narodna 
banka tako i Poštanska štedionica povećali kredite Tehničkoj 
banci, što Državna hipotekam a banka, usied promenjenih pri
lika u drugoj polovini godine nije mogla učiniti.

Kod specijalnih banaka, koje se bave specijalnim kredit
nim operacijama, kao što je to slučaj kod Tehničke banke, koja 
finansira našu građevnu delatnost, ne mogu se preko noći mo
bilizirati ili smanjiti potraživanja — pa čak ni sa većim gubit
cima. Likvidacije građevinskih kredita traže naročitu obazri- 
vost. Zbog toga je interesantno napomenuti, da je banka ipak 
bila u stanju da svoje aktivne kreditne operacije smanji za 
preko dva miliona dinara.

U narednoj tablici sastavili smo glavne bilansne pozicije 
za poslednje četiri godine, којг daju sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Gotovina 1.946 4.163 2.793 2.041
Hartije od vrednosti 1.642 1.788 1.816 1.279
Menice 16.434 13.559 13.000 12.495
Tekući računi 11.979 11.865 13.264 12.195
Zajmovi na zaloge 60 138 557 114
Nepokretnosti 2.182 2.350 5.030 5.033
Inventar 145 133 213 193
Ostave, garanti j e, depo 70.925 68.653 66.684 64.658

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fondovi 2.124 2.495 2.743 2.417
Penzioni fond činovnika 270 340 370 400
Ulozi po knjižicama 6.675 7.023 6.172 4.240
Ulozi po tek. računima — 6.058 8.181 5.846
Poverioci 13.409 6.427 6.924 3.797
Reeskont — — — 5.183
Dobit 1.742 1.717 1.665 1.394
Zbir bilansa 105.323 102.652 103.361 97.949

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 1.750 1.427 1.534 1.379
Režijski troškovi 1.416 1.420 1.365 1.369
Otpisi 249 118 50 44
Čista dobit 1.742 1.717 1.665 1.394

Prihodi
Kamata 3.342 3.048 3.478 3.221
Provizije 1.482 1.301 425 197
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Prihodi od zgrada 242 231 569 691
Prihodi od hart, od vred. — — — 21
Razni prihodi 71 83 140 53
Prenos dobiti 19 19 1 2
Zbir rashoda ili prihoda 5.157 4.684 4.615 4.186
Dividenda 12% 12% 12%. 10%

Zbir bilanse je u 1931. godini smanjen za svega 5 miliona
— kod 103 miliona u 1930. godini. Međutim je kod obrtnog ka
pitala sm anjenje'još mnogo manje: prema 35.4 miliona u 1930. 
godini iznosi sada 33.3 miliona dinara.

Sopstvena sretstva su 12.82 miliona, od čega je 10 mi
liona glavnica a 2.4 miliona rezervni fondovi i 400 hiljada pen- 
sioni fond. Prema 1930. godini fondovi su nešto smanjeni, pošto 
je gubitak na kursu hartija od vrednosti otpisan upotrebom 
fonda za kursnu razliku hartija od vrednosti.

Tuđa sretstva, koja su u 1930. godini iznosila 21.27 mi
liona, iskazana su u 1931. godini sa  19.06 miliona. Od toga su 
ulozi smanjeni od 6.2 miliona na 4.24 miliona, ulozi po tek. ra
čunima od 8.2 miliona na 5.85 miliona a poverioci i reeskont 
porasli su od 6.92 miliona na 8.98 miliona.

U vezi sa tim promenama došlo je i u aktivi do izvesnih 
smanjenja kreditnog volumena, dok sve ostale pozicije poka
zuju nepromenjeno stanje prema prošloj godini. Eskontni posao 
je sa 12.43 miliona smanjen za 565 hiljada a krediti po tekućim 
računima za jedan milion na 12 miliona. Obim svih ovih kre
dita za poslednje godine ne pokazuje naročitih varijacija. Zaj
movi na zaloge su reducirani na raniji volumen. Kod pozicije 
hartije od vrednosti imamo jednu promenu, koja se zbog pro
šlogodišnjeg srozavanja kursa efekata nije mogla izbeći. Dok su
1931. godine efekti iskazani sa 1.82 miliona, bilansirani su 1931. 
godine sa 1.28 miliona. Uprava bančina napominje, da iznose 
njezini gubitci na efektima (skoro isključivo državne hartije od 
vrednosti) 541.731 dinar. Banka se nije koristila zakonskim 
olakšicama, već je ceo gubitak otpisan od fonda za pokriće kurs- 
nih razlika, koji se time smanjuje od 856 hiljada na 315 hiljada 
dinara. Pošto su iz ovogodišnje čiste dobiti nanovo dotirani 
rezervni fondovi za 139 hiljada dinara, to  smanjenje fondova 
prema prošloj godini ne iznosi 542 hiljade nego samo 326 hi
ljada dinara. Nepokretnosti su iskazane nepromenjeno sa 5.03 
miliona a inventar, posle otpisa, sa 193 hiljade.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da iznosi postignuta 
bruto dobit 4.19 miliona prema 4.61 milion u 1930. godini. Sa 
ovakvim rezultatom banka može biti vrlo zadovoljna, a naro
čito s obzirom na specijalne teške prilike i činjenicu, da se 
moralo držati u drugoj polovini godine znatne sume u blagajni 
neplodno, a na njih plaćati kamate. Ova smanjena bruto-zarada 
potiče otuda, što su podbacili prihodi od kam ata i provizija 
(zbog restrikcije kredita što je bilo neizbežno). Međutim je in
teresantno, da su porasli prihodi od nepokretnosti, koji sa 691 
hiljadu daju ukamaćenje od 13.7% prema bilansnoj vrednosti 
nepokretnosti. Uprava napominje, da su kirije umerene a u po- 
slednjoj godini čak i nešto snižene; svi su stanovi i lokali bili 
izdati u zakup, imanje u Aranđelovcu je u zakupu pošte; je
dino imanje u Golupcu, kupljeno na licitaciji za dug, nije se 
moglo ni izdati ni prodati i stoji besplodno.

U drugoj polovini godine izrađeno je u prostorijama ban- 
činog tresora 70 sefova razne veličine, koji se izdaju klijentima 
po umerenoj ceni.

Iz bančinih rashoda primećujemo, da su relativno snažno 
smanjeni i troškovi kamate, od 1.53 miliona na 1.38 miliona di
nara. Uprkos većih režija, koje je banka imala ove godine, 
troškovi su ostali isti kao i lane, što ukazuje na rigoroznu 
štednju. Otpisi, koji su 1928. i 1929. godine bili prilični, sm a
njeni su u 1930. godini na 50 hiljada a ove na 44 hiljade dinara. 
Od toga otpada na otpis sumnjivih potraživanja samo 22 hi
ljade dinara, što je neverovatno malo za prošlogodišnje prilike. 
1 ovo dokazuje da je banka u svojoj kreditnoj politici veoma 
rigorozna i da svoje dužnike pažljivo triira. Na to ukazuje i

činjenica, da se u računu prihoda, za 1931. godinu, međ raznim, 
prihodima nalazi 53 hiljade dinara, kao čist prihod od u ranijim 
godinama otpisanih sumnjivih potraživanja.

Čista dobit je prema prošloj godini m anja za svega 271 
hiljada dinara a iznosi 1.39 miliona dinara. Podeljena je na sle
deči način: 139 hiljada dotirano je stalnom rezervnom fondu, 
223 hiljade dato je na ime tantijeme, pensionom fondu činov
nika 30 hiljada a na ime dividende isplaćeno je 1 milion dinara 
odnosno 10% — dok je prošle godine dividenda iznosila 12%. 
To je vrlo zadovoljavajući rezultat.

U upravnom odboru Tehničke banke a. d. Beograd na
laze se sledeča gospoda: Arhitekt Milivoje Smiljanič, građe
vinar, pretsednik; Miodrag Obrenović, inženjer-agronom; Anto
nije Sambunjak, inženjer-građevinar; Klementije Bukavac, 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.

CENTRALNA BANKA, A. D. — BEOGRAD

Centralna banka a. d. Beograd osnovana je 1903/4 go
dine — relativno skromnim sretstvima od 500 hiljada dinara; 
na ovoj visini glavnica je ostala sve do 1920. godine kada je 
povišena na 1 milion dinara putem nove emisije od 5000 komada 
akcija od 100 dinara nominale po kursu od 120 dinara. Dve 
godine docnije ona je povišena na 4 miliona a skupština za 
1927. godinu odlučila je povišenje na 6 miliona. Međutim je 
sprovedeno povišenje na 5 miliona podeljeno u 50 hiljada ak
cija. U 1929,. godini je odlučeno povišenje na 10 miliona a izvr
šeno je na taj način, da je iz rezervnog fonda upotrebljen je
dan milion a 4 miliona uplatili su akcionari. Nominala akcije 
tom je prilikom prežigosana od 100 na 200 dinara. U bilansu za 
1930. godinu iskazuje Centralna banka prvi put glavnicu od 10 
miliona dinara, a time je postala, prema veličini sopstvenih sret
stava, srednji beogradski zavod.

Pored svih regularnih bankarskih operacija, kojima se 
banka bavi, ona podržava i naročito založno odelenje, kome je 
poslu naročito ranijih godina poklanjala veliku pažnju, pošto je 
taj posao kod relativno malo rizika bio vrlo lukrativan. U jednom 
od ranijih godišnjih izveštaja se napominje, da radi banka ,sve 
kreditne i ostale bankarske poslove ali da se ne upušta u trgo- 
vačko-dndustrijske ili kakve druge spekulacije, i ako joj to pra
vila dopuštaju. Glavni je posao bančin davanje kratkoročnih 
kredita, bilo na podlozi menica, bilo na zalogu državnih papira 
ili drugih odgovarajućih vrednosti. 1 trgovina hartijama od 
vrednosti je zauzeli veći obim. Ako bacimo samo letimičan po
gled na sastav bilansa (donja tabela) onda vidimo, da su  u 
toku poslednjih godina učinjene u aktivi interesantne struktureine 
promene: dok je eskontni posao, izuzevši 1929. godinu ostao 
tako reći stacionaran, a kredit na osnovu zaloga čak i u opa
danju, dotle se nalazi u znatnom poletu kreditiranje po tekućim 
računima, od 8.8 miliona u 1928. na 29.6 miliona u 1930. godini 
odnosno za 350%. Ali su i ovi krediti odobravani samo uz prvo
klasne garantije i na kratke rokove. Povećanje ovoga posla 
biće u vezi sa znatnim prilivom tuđih sretstava.

Treba napomenuti, da ima Centralna banka jednog vrlo 
moćnog poslovnog prijatelja, naime „Jugoslaviju” opšte osigu
ravajuće društvo, Beograd. Kad je u 1931. godini „Jugoslavija” 
podigla svoju višespratnu palatu na Terazijama uselila se u 
ovu zgradu i Centralna banka.

Imati uske veze sa jakim osiguravajućim društvom je za 
banke vrlo povoljna okolnost, a naročito u prilikama, kao što 
smo ih proživeli u 1831. godini.

Nameće se pitanje, kako je Centralna banka prošla kroz 
prošlu godinu. Na ovo nam pitanje najbolje može odgovoriti 
analiza naredne tablice u kojoj smo uporedili glavne bilansne 
pozicije za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:
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Račun «ravnanja
Aktive 1928. 1929. S930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 1.951 2.576 1.287 850
Eskont 11.132 18.240 10.489 10.795
Zaloge 5.976 4.917 3.283 2.752
Tekući račun 8.807 14.241 29.606 26.341
Hartije od vrednosti 1.733 1.404 2.191 2.533
Vrednosti rezervnog fonda 1.603 1.709 1.276 .1250
Nepokretnosti 1.816 1.902 1.912 1.939
Razlika kursa efekata — _ _ 575
Ostali računi 455 625 1.008
Nameštaj i pribor 130 118 170 150

.Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 10.000 10.000
Rezervni, fond 1.670 2.140 1.167 1.000
Fond za kursnu razlik« efekata — _ 177 —

UlOzš na štednju 9.503 13.004 J 5.095 12.819
Tekući računi 12.404 19.945 17.914 16.727
Reeskont 3.824 5,002 4.956 5.247
Lombard hartija od vrednosti — — ■ _ 917
Ostali računi 58 _ _  ■ 159 133
čista dobit 903 1.248 1.522 1.482
Zbir bilanea 33.368 45.880 50.670 48.043

Račsm gubitka i dobitka.
Rashodi

Kaimata 2.296 2,837 2.912 2.857
Troškovi 986 988 1.220 1.077
Otpisi 113 513 200 400
Dobit 903 1.248 1.522 1.482

Prihodi
Kamata, 3.483 4.823 4.804 4.407
Provizije 176 123 453 616
Prihod hartija 296 233 246 472
Prihod imanja 344 407 350 320
Zbir prihoda ili rashoda 4.299 5.587 5.854 5.816

Obrtni kapital bančin je od 1928. do 1930. g. u snažnom
poletu, od 33.4 na 50.7 miliona dinara — dok je u 1931. godini
neznatno smanjen. Sopstvena sretstva su porasla za četiri mi
liona, od 1929. na 1930. godinu, i akö je glavnica povišena na 
svega 5 miliona; ranije smo napomenuli, da je za povišenje 
glavnice upotrebljen jedan milion iz rezervnog fonda. Dok je u
1929. godini rezerva premašala 40% glavnice, u narednim go
dinama je zbog oduzimanja jednog miliona i zbog veće glav
nice, rezerva opala na 13% odnosno na 10%. U 1930 godinu su 
rezerve , zajedno sa fondom za kursnu razliku efekata iskazane 
sa 1.34 miliona dinara, a u 1931. godini sa svega jednim rnili- 
onom. To dolazi od učinjenih otpisa gubitka na hartijama od 
vrednosti, a ćernu će docnije biti govora. Ulozi na štednju su 
u 1930. godini bili rekordni sa 15.1 milion dinara; u 1931. go
dini smanjeni su za 2.3 miliona na 12.8 miliona odnosno za oko 
15%. Opšta kriza poverenja je i ovde zahtevala svoje žrtve. 
Kod pasivnih tekućih računa je rekord bio zabeležen 1929. go
dine, 'kada su porasli prema 1928. godini za 8 miliona na skoro 
20 miliona dinara. Od toga doba postepeno opadaju: u 1931. 
godini su sa 16.7 miliona prema 1929. godini manji za 3.2 miliona 
a prema 1930. godini za 1.18 miliona ili 7%. Tempo opadanja 
je dakle poslednje godine znatno usporen, što će biti u vezi 
sa kreditima „Jugoslavije". Reeskontni kredit je prema prošloj 
godini povećan za oko 300 hiljada na 5.25 miliona. Nova je po
zicija, „Lombard hartija od vrednosti kod Narodne banke”, koja

krajem 1931. godine iznosi 917 hiljada. Banka sama napominje, 
da je zahvaljujući likvidnosti i rezervama, kao i predusretlji- 
vošću glavnih kreditora bila u stanju da podmiri sve tražene 
isplate uloga. Ukupno ove su godine smanjeni ulozi na štednju 
i po tekućim računima za 3.5 miliona; ali pošto su istovremeno 
povećani reeskont i lombard za 1.2 miiliona, to je smanje
nje tuđih sretstava u 1931. godini iznosilo svega 2.25 miliona. 
Odnos tuđih ka eopsivenim sretstvima je veoma povoljan a iz
nosi 3 prema 1.

Eskont menica je 1929. godine bio najveći sa 18.24 mi? 
iiona; u 1930. godini iznosi svega 10.5 miliona, ali pošto su 
tekući računi iste godine u vrlo velikom porastu, nije isključeno, 
da je izvestan deo meničnih kredita pretvoren u kredite po te
kućim računima. Interesantno je zabeležiti da je krajem 1931. 
godine menični portfelj za 300 hiljada veći no lane. Znači da je 
banka odobravala čak i nove kredite. Zajmovi na zaloge opa
daju sve poslednje četiri godine, a u 1931. godini iznose jedva 
40% od 1928. godine. Ovo je opadanje u vezi sa napuštanjem 
lombardhog posla. U jesen 1931. godine taj je posao bio pri
vremeno obustavljen. Napomenuli srno, da su aktivni tekući 
računi bili rekordni krajem 1930. godine, sa 29.6 miliona; ove 
godine smanjeni su za 3.3 miliona, dakle za onoliko, koliko 
iznosi odliv uloga.

Centralna banka ima relativno vrlo veliki portfelj hartija 
od vrednosti, koji je 1930. godine iskazan sa 3.47 miliona di
nara. U 1931. godini ovi su efekti bilansirani saobrazno zakonu 
od 31. decembra, a iskazani su sa 3 .78-miliona; prema tome je 
banka u toku 1931. godine znatno povećala svoj portfelj. Gu
bitak na efektima nije mogao biti izbegnut, i pretstavlja za 
banku mnogo veću nepriliku, nego što je to bio slučaj sa podi
zanjem uloga. Uprava bančina napominje, đa gubitak iznosi 
na kursnoj razlici državnih hartija od vrednosti 1,076.030 di
nara. Za smanjenje tog gubitka upotrebljeno je 500 hiljada 
dinara i to: raniji rezervni fond za smanjenje kursne razlike u 
iznosu od 177 hiljada, iz ranijeg redovnog rezervnog fonda 
uzeto je 167.7 hiljada a upotrebljena je i ovogodišnja dotacija 
rezervnom fondu u iznosu od 156 hiljada dinara. Ostatak raz
like, naime 575 hiljada dinara stavljeno je u aktivu bilansa radi 
postepenog otpisivanja.

Nepokretnosti bančine, nevalorizirane, bilansirane su sa 
1.94 miliona; prema 1930. godini veće su za 27 hiljada dinara.

kačun gubitka i dobitka nam pokazuje, da su prihodi,od 
kamata smanjeni za .10%, od 4.8 miliona na 4.4 miliona, što je 
razumljivo, pošto je aktivni kreditni volumen znatno smanjen. 
Međutim su povećani prihodi od provizija, od 453 hiljade na
616 hiljada a povećani su također i prihodi od hartija od vred
nosti, od 246 hiljade na 472 hiljade. Prihodi od kirije manji su 
za 30 hiljada a iznose 320 hiljada, što odgovara ukamaćenju 
od 16.5%. Ako uzmemo u obzir vrlo teške prošlogodišnje pri
like, onda su ovi prihodi vrlo veliki. Ali su istovremeno srav
njeni i rashodi bančini. Opšti upravni troškovi i plate smanjeni 
su za 145 hiljada na 1.07 miliona dinara; rashodi po kamatama 
su također reducirani, ali su otpisi povećani za 1С0.%| na 400 
hiljada; od toga otpada na otpis sumnjivih potraživanja 383 
hiljade omara. .

Uprkos tako velikim otpisima i gubitku na efektima is
kazuje banka čistu dobit od 1.48 miliona dinara, koja je  samo 
za 40 hiljada manja od prošlogodišnje. Od ove dobiti odvojeno 
je 156 hiljada kao dotacija rezervnom fondu, ali je odmah upo
trebljena za otpis gubitaka na efektima, 126 hiljada je dato 
članovima oba odbora i činovnicima na ime tantijeme, a akcio- 
narima je isplaćena 12% dividenda odnosno 1.2 miliona dinara
— koliko plaća banka nepromenjeno već 6 godina.

U upravnom odboru su sledeća g. g.: Drag. D. Pećić, 
Tanasije S. Ristič, Dragoslav Vojinović, Dim. J. Mijalkovič, 
Mihajlo Ječmenica, Milorad D. PopovićyBoža H. Popovič, i Mil. 
D. Pećić. U nadzornom g. g.T Milutin M. Savič, Nikola Jovano
vič, Milisav Ristič i dr. Đura Miloševič. Direktor g. Milutin j, 
Stanojlović.
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BANKA „SLAVIJA’’, BEOGRAD.

Iz bilansa beogradske banke „Slavija” za 1931. godinu 
ne bi se moglo zaključiti, da je prošla godina bila za naše ban
karstvo najteža od svih posleratnih godina. Svi mnogobrojni 
potresi iz 1931.'godine prošli su mimo banke, ne ostavljajući 
nikakvih naročitih tragova. Kod analize banči no g bilansa za
1930. godinu imali smo priliku da napomenemo, da razvoj banke 
„Slavija” najbolje demantuje sva tvrđenja o životnoj nesposob
nosti manjih banaka. Za 1931. godinu ovaj je demanti još 
očigledniji.

Banka „Slavija” je osnovana pre 25 godina, u 1906. go
dini, sa glavnicom od 250 hiljada predratnih dinara. Tek posle 
rata, kada je prešla u druge ruke — što smo detaljno prikazali 
u prošlogodišnjoj analizi — u 1921. godini — povišena je glav
nica na 500 hiljada sada inflacioniranih dinara, iste godine na 
1 milion, a 1922. godine na 2 miliona dinara podeljeno u 20 hi
ljada akcija od nominale 100 dinara; poslednjih devet godina 
glavnica je ostala nepromenjena.

Čista dobit banke „Slavija” za 1931. godinu je doduše 
sa 189 hiljada dinara za 95 hiljada dinara manja, no u 1930. go
dini, ali je to svakako posledica predostrožnosti bančine uprave, 
koja je za odgovarajući iznos povećala otpise sumnjivih potra
živanja. Da toga nije bilo, čista bi dobit bila ista kao i 1930. 
godine. U računu gubitka, i . dobitka uzalud bismo tražili otpise 
gubitaka na hartijama od vrednosti, isto tako kao što ni u ak
tivi računa izravnanja nema traga o novom računu petogodi
šnjeg otpisivanja kursne razlike državnih hartija od vrednosti, 
olakšice, koju je zakon odobrio našim novčanim zavodima za 
bilansiranje državnih hartija od vrednosti, koje su u toku 1931. 
godine pretrpele kao i svi privatni efekti, vrlo velike kursne raz
like. A pri tome treba napomenuti, da je portfelj bančinih har
tija od vrednosti pune tri poslednje godine iskazan skoro ne- 
promenjeno sa nešto preko 800 hiljada dinara. O tome biće još 
i docnije govora.

U narednoj tablici mi smo uporedili glavne bilansne po
zicije za poslednje četiri godine, koje dozvoljavaju vrlo intere
santne refleksije. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 330 113 316 485
Menice 4.402 4.540 5.737 5.285
Tekući računi 1.773 2.594 2.142 1.687
Zajmovi na zaloge 595 266 155 138
Dužnici za prodate placeve — 146 59 55
Nam eš taj 16 14 13 12
Nepokretnosti 1.094 1.094 1.094 1.145
Vrednost rezervnog; fonda 736 800 823 812
Kaucije, ostave, garantije it.d. 3.349 5.023 6.492 7.019
Hartije od vrednosti • 18 20 2

Pasiva

Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fond 894 978 1.062 1.069
Pensioni fond 32 34 36 38
Fond za otpis kuće 22 56 87 121
Ulozi na štednju 3.317 3.476 4.303 3.598
Tekući računi 1.525 1.706 1.774 1.924
Državna hipotekama bamka 307 277 243 206
Reeskont 415 482 479 394
Dobit 328 331 284 189
Zbir. bilansa 12.296 14.591 16.852 16,641

Račan gubitka i döbitka.

451 459 436
334 318 ? : ':333

22 23 117
331 284 '1 8 0

493 . . 509 , 564
242 176 : 163
104 . 105 . 84
299 294 255

1.139 1.084 , 1.075
Zbir bilanse je u 1930. godini' sa 16.6 miliona jednak 

onome iz 1930. godine, a  prema 1928. godini porastao 'је za 
preko 4 miliona. Od toga otpada na obrtni kapital banke ,,SIa- 
vija” u 1930. godini 9.98 miliona, a u 1931. godini 9.35 miliona. 
Sopstvena sretstva iznose krajem. 193L-, godine 3.2ј3 ,mffiopa 
(2 miliona glavnica i 1.23 miliona rezerve), a tuđa sretstva
6.12 miliona. To je jedan idealan odnos, koji 'je" sve svoje po
voljne strane pokazao u jesen 1931. godine, kad j e ’došlo đfo 
rena ulagača na šaltere banaka. Za poverenje i sigurnost?Ula
gača vrlo je važna činjenica,, da su .syaka BjegOfva'idva^. djnara 
pokrivena, sa  više no jednim, dinarom sopstvenih bančinih e ^ tr  
stava. O pšta psihoza podizanja uloga u drugoj polovini 1931. 
godine nije poštedila ni banku „Slavija” : prema 1930. godini, 
u kojoj su ulozi sa 4.3 miliona dostigli rekordnu višiftu, sitia- 
njeni su krajem 1931. godine na 3-6 miliona odnosno za svega 
700 hiljada. Ali su za to pasivni tekući računi porasli prema
1930. godini za 250 hiljada $m ara na 1.92 miliona; pod pretpo
stavkom, da su izvesni ulozi na štednju pretvoreni u öbavcze 
po tekućim računima, iznosi onda odliv uloga svega 450 hiljada 
dinara, a to je neznatna cifra. Kao vrlo povoljnu okolnost treba 
istaći i okolnost, da je banka uprkos zategmitosti i teških .pri
lika u 1931. godini smanjila svoj dug kod Državne hipotekarne 
banke, od 243 hiljade na 206 hiljada a reeskontne kredite od 
480 hiljada na 390 hiljada, dakle itkupno za skoro 130 hiljada 
dinara.

Oko 55% obrtnog kapitala je plasirano u menične kre
dite, koji su krajem 1931. godine smanjeni za 450 hiljada (dakle 
toliko koliko iznosi smanjenje uloga) na 5.28 miliona dinara. 
Kod pozicije tekući računi je  smanjenje procentualno nešto veće, 
za 455 hiljada na 1.69 miliona, što će biti üsloyljeno poveća
njem bančinih nepokretnosti,. otplatom obaveza po žiro-računu
i kod Državne hipotekarne banke kao i potrebom podržavanja 
većih kasenih gotovina. , , ’ .J. ”

Nepokretnosti su povećane za 51 hiljadu dinara, sa ko
liko je bilansirana bančina kuća u Tikveškoj ulici broj 1.9,, a 
dom bančin iskazan je sa 1.09 miliona d in .. nepromenjeno, kao
i svih poslednjih godina. Obe ove .nepokretnosti pretstavljaju 
prema, iskazanoj bilansnoj, vrednosti znatne rezerve bančine. 
Pozicija „dužmci za prodate placeve”, kojoj smo prošle godine 
posvetili naročitu pažnju, pošto je preko ovoga posla izvršena 
reorganizacija banke a ona postavljena, na zdrave noge, poka
zuje minimalno smanjenje od 59 . hiljada na .55 hiljada dinara. 
Kako se banka prodajom placeva već nekoliko godina više ne 
bavi, to će ova pozicija pretstavljati ostatak još nenaplaćenih 
potraživanja ranijih prodaja. Bančine hartije. od vrednosti iska
zane su 1930. godine sa svega 20 hiljada dinara; u ovoj godini 
je i taj paket akcija bio prodat, do ostatka od 1.8 hiljada di
nara. Efekti rezervnog fonda iskazani sa sa svega 11 hiljada 
dinara manje no u ranijim dvema godinama a  iznose 812 hi
ljada dinara. * ' . . . . ...........•

j Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da je bruto-do^it
i poslednje tri godine u opadanju a s njome paralelno, i. čista 
, dobit. Troškovi, koji su u ,1929. i 1930. godini sa 430 hiljada 

bili stacionarni smanjeni su u 1931. godini za 23 hiljade dinara.

Rashodi
Troškovi 409
Kamata 331
Otpisi 22
Dobit 328

Prihodi
Kamata po menicama 668
Kamata po tek. računima 115
Prihodi od nepokretnosti —
Provizija i razni prihodi 283
Zbir prihoda ili rashoda 1.090
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Rashodi po kam atam a' su sa malom razlikom u 1930. godini 
sve četiri poslednje godine nepromenjeni sa 333 hiljade dinara; 
pošto su tuđa sretstva za poslednje četiri godine porasla za 
oko 20%  a rashodi po kamatama ostali nepromenjeni, to uka
zuje na znatno smanjenje kamatne stöpe. Otpisi, koji sU ra
nijih' godina iškazani' nepromenjeno sa 22 hiljade dinara (re
dovni rotpisinepokretnosti) povećani su u 1931. godini na 117 
liiljada dinara —  a to je znak vrlo velike predostrožnosti. Pri- 
ijiođl.od kam ata su kod tekućih računa manji no prošle godine, 
a vfe'zi sk $maft|šffjem kreditnog volumena, dok šii kod'm enica 
v eć fn b  ü  1930; godini, pošto je banka u drugom pblugođu
1931. godine bila prinuđena naplaćivati veću kam atu. Kod ne- 
jjokrethošti- je zbog spuštenih kirfja prihod opao ža 20* hiljada 
џа 84 hiljade dinara, odnosno 'ža 2Q%: Nešto sli sriiänjeHi"ta
kođer l . f a z ^  kao i oni od provizija.
I Čista dobit je iskazana, sa 189 hiljada; mi smo napome
nuli da to dolazi od velikih’ otpisa sumnjivih potraživanja koji 
su povećani za isti iznos za koliko je manja dobit od prošle 
gopine.^Podela dobiti je sledeča: 10% rezervnom fondu (19 hi
ljada), 2 $  vl^^^ d inara dato je upravnom i nadzornom odr 
boru kao i činovnicima' na ime tantijeme, 140 hiljada odnosno 
7% dividenda podeljena je akcionarima, a 2 hiljade dinara je 
preneto na fond za otpis kuće.

U ranijim godinama je Banka „Šlavija”. delila dividendu
od 12%, u 1930. godini je spustila na 10%, a u 1931. godini na
7% .чВаика bi doduše-m ogla svojhji akcionarima podeljivati i 
veću dividendu, ali ona tome pretpostavlja snaženje sopstvenih 
sretstava: poslednje četiri godine rezerve su povećane za preko
300 hiljada dinara odnosno za preko dva puta veći iznos od 
poslednje dividende; To je u današnje doba svakako celishodno 
kao i pohvalno. ’5 '

U upravi Banke „Slavija” se nalaze sledeča g. g.: Milan
Dobrović pretsednik, B.' Vučkovič, Vule Premovič, Borivoje
Vučkovič, Miloš Kovačevič. U nadzornom odboru su g. g.: Mi
lan Parivodić pretsednik, Milorad Miloševič i Milivoje Pavlovič.

ПОСАВСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. У СИСКУ.
, Анализирајући билансу Посавске штедионице за 1930. 

годину ми смо казали „оно што смо рекли за годину 1929. 
да вреди и за годину 1930.“ A за 1929. били смо рекли. да 
ј5,држимо да ни -један : наш средњи новчани завод није у
1929.-s гад^ни могао. забележити толико знатан пораст 
уложака.“ : •
; * Удркос лањској кризи поверења Посавска штедио- 

нида показује и у 1931. години пораст уложака. Додуше за 
прошлу годину пораст уложака не креће се око 10 милиона 
дтјара* А јјји /кад уочимо прилике које су у нашем новчар- 
ству, нарочито у западним деловима државе, владале у 
другој половини 1931 a нарочито последња 2—3 месеца, по- 
раст уложака за 5 милиона динара значи много. Многи за- 
води биће сретни ако у биланси за 1931 покажу исти износ 
уложака као и године 1930. A они који као Посавска ште- 
дионица могу чак показати и знатан пораст, могу бити и 
te  како поносни.

У другој половини прошле године наше je новчарство 
проживљавало једну типичну кризу поверења. Наравно, 
да није захватила у толикој мери оне заводе, на челу којих 
су стајале личности које у свом крају уживају велико по- 
верење. Да Посавска штедионица није запала у кризу по- 
верења поред опрезног вођења мора у првом реду захва- 
лити чињеници да joj je претседник г. Петар Теслић, по- 
знати индустријалац. Њ егова се предузећа налазе у пуном 
просперитету ; он je прошле године подигао у Сиску једну

нову фабрику и уредио јодно купатило, то je природно да 
je иог.ереше, које у и>ега има Сисак и околина, прешло и 
на новчани завод, коме je он на челу и код кога je у знатној 
мери интересиран. Ми ћемо и касније видети да су најбоље 
прошли они заводи, који су у својој управи имали људе, 
који су и у моралном a и у материјалном ш гледу давали 
пуну гаранцију. ј

Међутим, изгледа да je у Посавини криза неповерењ.а ; 
нрема новчаним заводима оставила много маље траГова.; 
него у другим деловима земље. Јер и филијале великих з а - ! 
воХа у TöM‘крају прошле су доста добро. ' i

Биланса за 4 последње године овако изгледа :

' А ктива: 1928. 1929. 1930J 1931.,

Благајна 498 638 .5 3 4 724 t
Новчани заводи 29 186 492 155'
Менице 10.004 15.546 20.441 20.128:
Дужници 5.884 7.991 13.188 18.023
Некретнине 180 180 180 180 1
Ефекти 99 25 50 69

П аси ва: - ’ ' ’ i
Главнида 2ЛОО 2.000 2.000 -■ 2.000!
Резерве, 730 760 790 900
Улошци 10.921 15.049 28.446 33.213:
Разно , - 395 332 109 ‘ '■Г; 178
Текући рачуни 1.136 2.314 372 ' ■ 576
PeeckoHt ■ 928 3.475 2.363 V 1.549
Добитак 298 297 410 , 402 ;
Укупна; биланса 16.996 24.567 34.886 : 39.282

Укупна je биланса порасла за 4,5 милиона динара.
Пораст долази од уложака. Улошци на ^њижице порасли
су од 19.5 милиона концем 1930 на 24.9 милиона концем
1931. Дакле за 5.4 милиона. или преко 25%. Улошци у те-
кућем рачуну опали су од 8.9 милиона концем 1930 на 8.3 
милиона концем 1931. Веровници у текућем рачуну нешто 
су порасли.

Нарочито je карактеристично да je реесконт опао од 
2.4 милиона концем 1930 на 1.5 милиона концем 1931. To 
значи да за одржавање свог ликвидитета завод прошле го- 
диае није требао никакве туђе помоћиј У порасту портфеља 
Народне Банке за 700 милиона динара у току прошле го- 
дине није учествлвала Посавска штедионица. Опадање ре- 
есконта за скоро милион динара нема никаквог значаја као 
ни опадања потраживања код новчаних завода од 492 хи- 
!даље на 155 хиљада. Међутим, готовина je порасла за скоро 
200 хиљада динара. Есконт меница опао je за 300 хиљада 
динара. Сељак све више губи кредитну способност, Падање ' 
цена аграрних продуката a услед тога и цене земље имају 
за последицу да се сериозни новчани заводи све i више по- 
влаче од кредитирања сељака. И ако овако потраје, нарочито ; 
ако се буду јаче ширили гласови о присилном раздужешу ; 
сељака, наша пољопри^реда изгубиће сасвим кредит. ; .. i

Дужници су прошле године порасли за 5 милиона ди- 
нара. Значи, да су сва нова средства била пласирана у 
конто-корент. Средњи провинцијски заводи, кредитирајући ■ 
трговину и обрт своје околине могу много да допринесу на ; 
привредном процвату свога краја.

Получени чисти добитак прелази 400 хиљада динара 
или 20% деоничке главнице. Он у главноме одговара чистом 
добитку године 1930.

П о ш а љ и т е  п р е т п л а т у  з а 1 9 3 2  г о д ш н у !



Градска штедионица - Загреб
Актива . Рачун мзравнања на дан 31» децембра 1931. год. Паеивв

Динара
Готовина у благ. и на ж-шро рач, 58,522.277'34 
Дужници 282,459.962 62 
Загребачки електрични трамвај 15,597.579*77 
Вриједносни папири 12,073.253'98 
Рачув:разлике течаја држ, паоира 

од вриједности темељем закова о 
бил&нцирању држ. пагара.од вриј.

' од 30.-XII.-1931 Дин. 3,860.090-05 
Огпис теч. причуве „ 250.000'—

Дин. 3,610.090-05 
Отпис у  смислу зак. о 
■ биланц; држ» папвра од 
■- вршедности ОД-30.-ХЦ.

1931. год. Дган. 725.018-01 2,885 072'04
Девизе и валуте ■ 2!4.019"58 

.•Мјеии^е 79,438 527*99 
Хипотекарни зајмови 20,167.339'-- 
Амортизац. зајмови 17,611.866*73 
Разна активш. 1,302.944*67 
•Некретниие Дан, 35,125.722,32 
- Отпис „ 1,756.286'12 33s369.436”20
Нашастар Дин, 1,264.953*1!

Отаис „ 126Л95'31 1,138.457'80

Дивар®
Улошци.:
на књижицама 3998241.907.‘27 
на тек» рачуну 88,361.412 72 

Реескомпт код Народне банке 
Краљевине Југославије 999.035"—  

Ломбард код Народве оанке 
Краљевиие Југославије 2В000.00§-— 

*) Причувна заклада I7,945.550"37 
} Посебна причувва заклада 1,100 ©CO’— 

Прелазии рачуви 2,255.679‘21 
Мировинска заклада 4,54©.919*4l 
Разаа пасива 2,093.333*68 
Чшсти добитак Дон. 5,006.322*09 

чистн добитак 
од Загребач. 
елек.трамв» 2,436.148"84 
одбивдббитак *
Загреб. Аут.
промета 1,205.550-87 1,230.597*97 6,236.920 С6

Укупне прич-увне закладе са озогодиш- 
Н.ОМ дотацијом нз чистог добитка взвадаају 
Дииара 24,470.6 4̂ 43.

Укупно 524,780.757-72 

;Раеж©д® Р а ч у ж  г у б и т к а  и  д о б и т к а

Укупно 524,780.757-72 

HS д а ж  3 L  д@ц. 1931» г о д .  Пржзднш

Динара
Камати од уложака нажњмжицама 22,252.17!'87 
Камати од уложака на тек. рачуну 4,5b 1.722 37 
Остали камати 274,3 Г52 
-Беоива : 2,323. \ 88*24 
Управни трошкови:
. станарина за штед. прост., уредске 

потреп., поштан,, брзојаввга и телеф. 
трошк., тисканице, кшиге и бнљег. 
истиж, ложење, расвјета н чишћење,

; огласи, часописи и извјешћа, оси- 
гурање проти пожару и т. д. 1,158.636 08 

■Порез 708.078*49 
Порез од промета вриједносним 

папирижа и бвљезн. 120.441*12 
Одштета члав. уаравног одбора, 

послов, вијећа и надз. одбора 149.961*— 
Доиринос мир, закл, намј. Град. штед. : 56.772‘25 
Отпие нашастара !26.495“31 
Отпис некретнина 1,756.286*12 
Отпнс рач. разлике течаја. држав. 

папира од вриједности 725.018*01 
^Чисти -добитак Дин. 5,006,322*09 
• чисти- добитак 

од Загребач. 
елек. трамв. 2,436.148"84

■■ no одб. губ. -:/л-v-?-:.-.;-■■■■ • ...  i i  i
Запр. Ауто-
буе-прожета 1,205.550*87 1,230.597’97 6,236 920*06

Дивара
Камати од иословниж пријатеља, мјег 

ница, хипотекарвих зајмова, аморти- 
зациових зајмова т вријед. иапира 32,925.586*46 

Провидба и разни добици 4,913.368 63 
Доходак властитих некретнина 1,380.529*38- 
Добатак од Загреб. електр. трамваја 

no одбитеу губитка загреб. аутобас. 
промета 1„230.597"97- 

*

Укупно 40,450,082*44 Укупцр 40,450*082*44



Ш®штатека штедионеца д, д,, у Сиску
Рачун изравнааа на дан 31. децембра 1931. год.

АктИва ........ . Пасива

! Динара
Готовина:

у благајни 724.803’42 
полог код Народне банке 135.12786 
полог код Поштанске штед. 20.199'68 

Вриједносда паггари 69.592'— 
Мјенице 20,128 60264  
Дужници у тек. рачунима 18,023.993—  
Властита кућа 180,000— 
Нашастар 1’—

Дивара
Дионичка главница 2,000.000'— 
Причувна заклада 900.000*—- 
Мировинска заклада 300.000*— 
Укошци: ?.■■■■ - 

на уложне књижице - - 24,933.052'— 
у текућим рачунима 8,280.937 50 

Вјеровници у тек. рачунима 576.228'56 
Разно 177.681'40 
Реесконт 1,549 372’78 
Неоодигнута дивиденда 1.835'— 
6 /о каматовни порез 51.705*29 
Прелазне ставке 107.590'—  
Превое добитка из год. 1930. 7.100'41 
Чисти добитак 395.816'66

, i .... Укупно 39„282.319’60 

У П Р А В Н И  О Д Б О Р

Укупно 39,282.319 60 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р

Ф абрика ш ећера a «  д .  п

Актива Рачуж изравнања на дан

В ачкаеб' у Ношом Врбасу
pjt:';. - •• V . i-

31. децембра 1931. године Пасива

Диаара
Фабричко земљиште и некретнине 4,360.920'— 
Фабричке зграде и инвестиције 26,691.380'— 
Фабрички стројеви и уређаји 23,029.841'— 
Индустријска пруга 1,058.044’69 
Фабричке опреме и прибори l ' — 
Залихе 12,875.287'75 
Дужници и улози 48,979.984*68 
Влагајна 544.32909 
Хартије од вредности 3,521.425'—

Динара
Деоничка главница 50,000.000*— 
Причувеи фонд 6,000.000'—  
Причува од валоризације 8,789.514”29 
Причува за повећање капитала 1,368.542’89 
Причува за смашивање вредности 17,866,143 96 
Веровници 24,092,257*75 
ITpeaoc добити из • 1930, год, - 60.462'27 
Добитак 12,884,292'05

Укупно 121,061.213 '21 

Рачун губитка s  добитка
Расходи

Укупно 121,061.213*21 

на дан 31. дец. 1931. год.
Приходи

Динара
Порези и пристојбе 6,567.602*83 
Отписи 3,690.455 33 
Пренос добити из год. 1930. 60,462 27 
Добитак 12,884.292’05

■ Динара
Д оходак: Хартије од вредности 45.252'04 
Пренос добити из 1930, год. 60.462‘27 
Добит на рачун фабриката 23,097.098 17

Укупно 23,202.81248 

У U Р A  В Н И О Д  Б 0  Р

Укупно 23,202.812*48 

Н А Д З О Р Н И  О Д Б О Р



Техничка башка a, д« - Веоград

-  ' Рачуи изравнања на дан 31. децембра 1931. годкне.
Актива Паежв®

Динара

Готовина:
у благајни 1,101.399.75
жиро код Нар. банке и Пошт. штед. 921.675.67
код разних банака 18.110.—

Вредности резервног фонда. 1,047.325.—
Хартије од вредности 232.200.—
Менице 12,435.094.85
Текући рачуни 12,195.080.—
Зајмови на залоге 114.145.—
Непокретности 5,033.479.10
Инвентар после отписа 10% 192.680.25

Укупно 33,291.189.62

Приноеи гарантија 15,302.145.18
Депо 49,356.304.—

Укупно 97,949.638.80 

Рачун губитка и добитка
Г у б и т а К

Динара

Главница 10,000.000.—

Резервни фондови: 
стални резервни фонд 
за покриће курсне разлике 

Пенсиони фонд банчиних чиновника

2,102.319.33
314.828.50
400.000.—

Улози:
'по књижицам!а 
;по жиро рачунима 

Разни повериоци 
Реесконт
Преносна камата и провизија 
Тантијеме
Преносна добит у 1932. години 
Дивиденда за 1931. годину

4,240.520.10 
5,846.295.—  
3,796.991.34 
5,183.500.— 

181.730.— 
223.112.—  

1.893.35 
1,000.000.—

Укупно 33,291.189.62

Гарантије
Пошиљаоци иаплата 
Полагачи кауција 
Полагачи покрића 
Полагачи остава 
Фондови Михајла Јевтовића

15,302.145.18
9.300,—

358.000.—  
47,843.100.—

566.904,—
579.000.—

Укупно 97,949.638.80

на дан 31. дец. 1931. год.
Добитак

Динара Динара

Камата: Камате:
■no текућим рачунима 662.431.02 no меницама и залогама 1,813.074,—
no улозима на штедњу 393.192.45 no текућим рачунима 1,407.891.—
no реесконту 323.327,— Провизија no свим банкар. пословима 196.754.08

Режијски трошкови: Приход од банчиних зграда 691.203.—
плата и награде 566.250,— Приход од хартија од вредности 21.409.50
општи трошкови 427.684.99 Наплаћена отписана потраживања 53.498.77
редовни порези и прирези 374.867.54 Пренос добити из 1930. године 2.096,—

Отписи:
10% од вредности инвентара 21.400.—
пропала потраживања 22.323.—

Чиста добит: 1,394.450.35 дин.

од тога:
10% сталном рез. .фонду 139.445.—
тантијеме 223.112.—
пенсионом фонду 30.000.—
пренос добити 1.893.35
10% дивиденде 1,000.000.—

Укупно 4,185.926.35 Укупно 4,185.926.35



Банка „Славнја*6 a* д . 9 - Београд
Рачун изравнања на дан 31. 'децембра 1931» год.

А кТ О В а ...............................  П а е т а » .

Дижара Динара
Благајжа 485.475-92 Главница 2,000.000'—

Дужжици no меницама 5,285,398*50 Резервни фонд 1,069.054-93

no тек. рачунима . 1,687.031*74 Пензиони фонд банч. чиновника. 38.390-30

„ no залогама 137.981'— Фонд за отпис Еуће 121,352*42

„ no продатим плацевима 55.350'— Улоза на штедњу 3,598.216-87

Иамештај И .610’30 Пасжвнш тек. рачунш ' 1,924.543-24

Непокретности 1,144.975*50 Држ&вна Хипотехарка базт 205Ж>6‘ЗС ј

Вредност резервног фонда 811.780-— Реесконт 394.000'—

Харгије од вредности 1.800-— Преносна камата 80.539-—

Оставе ш гарантије 6,485.440*— Неисплаћена дивиденда 7.294 —

Дати акцепти 500,000’— Порез на камату улога 11.046*27

Кауције 34,000’— Полагачи остава и гараншја 6,485,440*-=

Менични пријеми 500.000 —

Полагичи кауција 34.000'--

Тантијјема 28.393-26

Акционарима на расположењу 141.966*37

Укупно 16,640.842 96 Укупно 16,640.842-96

Рачун губжтка ж

ЈГубштак

довитка на дам 3 1 . децежбра 1931 . т д .

Добитак

Динара Динара
Трошкови 436.003-76 Камата no межжцама 563.776-22

Кашата улога на штедњу 332,756*90 Камата no тек, рачунима 162.788*70

Отпие куће (2»/e) 21.875'— Пржход од банчине жуће 93.840*—

„ вамештаја (10%) 1.293*— Провизије и разни пршходи 2S5.033-22

„ сумњивих потраживаља 94.221'—

Чжста добнт 189,288*48

Укупжо 1,075,438,14' Укупно 1,075.43814



Цештрална бамма a, д.у - Б еоград

' ‘ Рачун изравнања на дан 31. децембра 1931. године.

Актива Пасива

Динара Динара

Готовина у банчиној каси 355.885-31 Главница 10,000.000-—

Готовина no жиро рачувима 494,08!’2В. Резервни фонд 1,000 000'—

Есконт 10,795.084 '- Улози на штедњу 12,818.94203

Залоге 2,751.74995 Текућн рачуни 16,727.394-41

T%x, рачуни 26,340.646*48 Реесконт 5,246.850 -

Хартије од вред н ос«  рез„ фонда 1,250.000’— Ломбардоване хартије 917.000 —

Слободн® и држ. хартије Ненодигнута дившденда 7.140'—

и акције Нар. бан&е 2,533.082-- Тантијеме 125.965-84

Разлика на курсу државн® Добит на раеположење авд. 1,200.000 —

хартије од вредности 575.196-27

Н егкжретна имаша !,939.407-91

Разни рачуни 858.159-08

Намештај ш ирибор 150.000'—

Укунно 48,043.292"28 Укупно 48,043.292*28

Р а ч у н  г у б и т к а  и д о б и т к а  н а  д а н  3 1  дец» 1931. год.

Раежода Прижодм

Динара Динара

Камата 2,857.249'85 К аиата 4,407.474 81

Трошкови 1,077.05674 Приход хартија од вредности 472.379-19

Отписи сумљивих потраживања 383.014*50 Приход непокретног имања 320.130*—

Отписж намештаја и прибора 17.085-50 Разни прикоди 916.373-69

Постигнута добит Дин. 1,481.951*10

Од тога:

резервнож фонду 155.985-26

тантијеме 125.965*84

на расположењу збору акд. 1,200.000 —

Укупно 5,816.351'69 Укупно 5,816.357*69
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Prva hrvatska štedionica — Zagreb
Beogradska založna banka — Beogard
Чшовничка банка, Београд
Хрватски опћи вјересијски завод д. д. —  Загреб
Чаковачка-међимурска штедиошца д. д. — Чаковац
Dunavski kreditni zavod, Beograd

PRVA HRVATSKA ŠTEDIONICA — ZAGREB.

U periodi teške privredne krize jasno je da bilansi veli
kih novčanih zavoda pokazuju duboke promene. Naročito ako 
se može govoriti o izrazito financijskoj krizi. A najnovija faza 
privredne krize pokazuje sve znakove financijske krize. Možda 
još nikada kao do sada, valovi nepoverenja zapljuskuju novčane 
zavode gotovo u čitavom svetu. Pojedine države primorane su 
da poduzimaju naročite mere, osnivaju naročite institute kako 
bi suzbili krizu poverenja, dotično kako bi novčanim zavo
dima olakšali situaciju i osposobili ih da udovoljavaju zahte- 
vima svojih ulagača. U Francuskoj sama država sa milijardnim 
iznosima omogućava pojedinim zavodima da plivaju. U Ne- 
mačkoj i Austriji država preuzima garanciju za obaveze nov
čanih zavoda dotično preuzima znatne količine novih akcija. 
A Sjedinjene države Severne Amerike čak su eto spremne i na 
inflaciju, samo da novčanim zavodima olakšaju situaciju i omo
guće im normalno delovanje. Italija stvara naročiti državni in
stitut koji će novčanim zavodima preuzeti sve zamrzle indu
strijske angažmane i tako poboljšati njihov likviditet, koji je 
već bio došao u pitanje.

Kriza poverenja koja je izbila u leto prošle godine, a po
tencirala se pod jesen i u zimu, pogodila je i morala je pogo
diti naše novčane zavode. Drugo je pitanje dali je bilo potrebno 
da ona nastupi tolikom žestinom, dotično da ona tako dugo traje.

Potres kojem je prošle godine bilo izvrgnuto naše nov
čarstvo došao je sa strane. Još u maju, naročito posle zaklju
čenog stabilizacionog zajma kod našeg novčarstva prilike su 
normalne. Dapače, opažao se je znatan porast uložaka. Mnogo 
veći nego što je odgovaralo stanju i razvitku naše privrede. 
Prva hrvatska štedionica, kao naša najveća depozitna ustanova, 
imala je u prvom semestru prošle godine porast uložaka za
219.9 miliona dinara. Moglo se pretpostaviti da će se 1931. g. 
završiti rekordnim porastom uložaka.

Naše novčarstvo nije moglo odoleti udarcu kojim je bilo 
pogođeno nastupom krize nepoverenja. Naročito iza pada funte. 
Karakteristično je da je prvom jačem udarcu bila izložena jedna 
velika javno-pravna novčana ustanova. Dakle, nepoverenje 
prema pojedinim zavodima nije bio momenat koji je delovao 
na dizanje uložaka.

Mnogi se danas pitaju koje su poslove morali raditi naši 
veliki novčani zavodi kako bi mogli bolje i lakše udovoljiti1 
renu ulagača i konto^korentista. To je pitanje od vitalne važ
nosti za budući razvitak našeg novčarstva.

U knjigama o likviditetu novčanih zavoda stoji kao neka

vrsta dogme da novčani zavodi, naročito oni sa znatnim depo
zitima u cilju održavanja svog likviditeta, moraju znatne iz
nose plasirati u kratkoročne angažmane. Naravno, samo deli- 
mično u svojim blagajnama i po žiro računima, jer moraju gle
dati da poverena sredstva plasiraju plodonosno, jer svi ulagači 
traže i odgovarajuće ukamaćenje.

Kao likvidni angažman preporučuje se u prvom redu 
menica. Naravno, one koje se mogu eskontirati kod novča- 
nične banke. Zatim se preporučuje i plasiranje u državne pa
pire, koji se mogu lako prodati, a u najgorem slučaju, povoljno 
lombardifati. Zatim se preporučuje držanje znatnih iznosa kod 
drugih banaka — kod kuće i na strani. Upogled menica kod 
nas, s obzirom na politiku kontingentiranja kredita sa strane 
Narodne banke, dolaze u obzir kao likvidni angažmani menice 
samo do visine odobrenog a ne iskorišćenog kredita.

Praksa je pokazala da sva ta pravila kod nas ne vrede. 
Narodna banka fatalnog 8. avgusta jednim potezom pera briše 
sve neiskorišćene eskontne kredite. Novčani zavodi koji eskontni 
kredit kod Narodne banke nisu iskorišćivali, nego su ga sma
trali rezervom likviditeta, bili su grdno prevareni, jer su jednog 
dana, i to baš kad im je taj kredit trebao, uvideli da on za njih 
ništa ne znači. Prva hrvatska štedionica sa svojim konsernim 
preduzećima imala je 8. avgusta neiskorišćenih i po tome bri
sanih kredita kod Narodne banke za oko 100 miliona dinara. 
Naravno da je time zavod došao i morao doći u neugodan po
ložaj, jer se je pokazalo da kalkulacije upogled likviditeta treba 
bitno izmeniti. Samo što je razmak vremena bio prekratak da 
se nešto drugo učini.

Sa državnim papirima stvar je bila ista. Još pre nego 
što je izbila bankarska kriza, Ratna šteta notira 250 a 7% Blair 
50. Realizacija bila je nemoguća bez znatnih gubitaka. A o lom- 
bardu nije već davno bilo govora. Državni papiri pokazali su 
se kod nas kao u svakom pogledu nelikvidan i nezgodan an
gažman.

Pa ni Sa potraživanjima kod novčanih zavoda nije bilo 
bolje. Ta potraživanja vrede dok se radi o poteškoćama samo
o par zavoda. Nu čim je kriza opšta, onda se ta potraživanja 
ne dadu realizirati. A potraživanja kod stranih zavoda dolazila 
su pod udarac deviznih odredaba, zabrana i ugovora o prolon- 
gaciji dotičnih država.

Narodna je banka, kad je izbila kriza poverenja, doduše 
pomagala pojedine novčane zavode. Ali u nedovoljnoj meri. 
Mi ovde ne ulazimo u razloge zašto Narodna banka nije to uči
nila. To su u prvom redu nezgodni propisi o pokriću, koji su 
kočili svaku njenu delatnost. Da je Narodna banka onaj iznos,
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Aktiva 1928. 1929. 1930.

Kasa i banke 179.668
u hiljadama dinara 
166.580 208.886

Efekti 230.506 267.524 307.249
Razl. u kursu drž. pap. — — —
Vlastite založnice 9.563 11.380 7.119
Menice 274.490 409.824 457.248
Lombard 43.192 57.385 218.795
Dužnici 1,451.568 1,532.831 1,492.943 I
Opštinski zajmovi — — 78.691
Hipoteke 24.620 37.125 47.513
Nekretnine 148.181 177.207 177.739
Konsorcijalni poslovi — — —
Jamčevine — . — - —

Pasiva 
Akcijski kapital 75.000 75.000 75.000
Rezerve 78.661 80.077 81.684
Ulošci na knjižice 1,332.697 1,482.742 1,658.327
Ulošci u tek. računu 191.522 255.696 296.347
Verovnici 610.729 674.581 802.243
Založnice 23.066 32.781 37.876
Jamčevine - — —
Dobitak 16.324 16.476 16.609
Zbir bilansa 2,371.819 2,662.035 3,013.589:

za koji je ona do konca godine sukcesivno dala novčanim za
vodima nove kredite, mogla da im stavi na raspoloženje od
jednom, verovatno da u danima pada funte, novčana kriza kod 
nas ne bi uzela takove dimenzije.

Znatno dizanje uložaka, koje je u septembarskim danima 
pa i kasnije, pogodilo naše novčarstvo, naravno da se je moralo 
najviše odraziti na našoj najvećoj depozitnoj ustanovi, na Prvoj 
hrvatskaj štedionici. Imati preko 50 filijala u danima d izan ja . 
uložaka i navale ulagača jedna je nadasve teška zadaća.

BiSansi za 4 poslednje godine pružaju sledeću sliku:

1933.

63.778 
321.308 

12.597 
80.347 

241.208 
38.400 

,282.685 
87.395 
80.115 

175.772 
91.486

157.807

75.000 
67.091 

,574.988 
199.701 
418.434 
118.401
157.807 

9.805
»,653.273

Naravno prvo je što nas interesira kako je sa ulošcima. 
Oni su opali za 180 miliona dinara. Međutim ako imamo u vidu 
da su ulošci u prvom semestru prošle godine porasli za 219.9 
miliona onda je u drugom semestru ukupno isplaćeno uložaka 
za 399.9 miliona dinara. Svakako znatan iznos i nije 'bilo lako 
smognuti toliko sredstava kad je kriza poverenja bila opšta 
i kad nije bilo moguće, osim Narodne banke, mi nakoga se oslo
niti. Kod raznih verovnika, ako imamo u vidu i jamčevinu, kon
cem 1931. godine stanje je prema 1930. godini za circa 120 mi
liona manje. Prema tome Prva hrvatska štedionica u 1931. g. 
računajući i porast uložaka prvog semestra, isplatila je svojim 
ulagačima i verovnicima iznos od 624 miliona dinara. To je za 
naše prilike jedan golemi iznos. Nije lako u periodi opšte krize 
poverenja i bez ikakova oslona na inozemstvo isplatiti za par 
meseci preko 600 miliona dinara. To najbolje pokazuje da je 
Prva hrvatska štedionica za normalne prilike imala jedan od
ličan likviditet. Naravno niko mije mogao predvideti da će 
izbiti jedna svetska -kriza poverenja i da će novčani zavodi či
tavog sveta doći u poteškoće.

Ukupni je bilans smanjen za 400 miliona dinara. Ako 
pogledamo bilanse vodećih novčanih zavoda inozemstva uko
liko su već objavljene, vidimo da je zbir bilansa opao daleko 
više nego što je to  slučaj kod Praštedionice. A tamo je ipak 
novčanična banka, država ili neko treći u daleko većoj meri pot- 
pomagao novčarstvo nego što je to kod nas bio slučaj.

U aktivi vidimo da je pozicija „kasa i banke” pala od
208.9 miliona na 63.4 miliona. Godine 1930. situacija je bila nor
malna pa je i rezerva likviditeta bila intaktna. Godine 1931. bi- 
lansira se upravo u jednom periodu krize i otkaza te dizanja 
uložaka, pa naravno da je ta rezerva znatno iscrpljena. Među

tim i na strani vidimo da su raspoloživa sredstva novčanih za
voda mnogo manja nego inače, jer je tesauriranje novčanica 
jedna opšta pojava .

Efekti su čak porasli za 7 miliona dinara. To je naravno 
još i iz prvog semestra prošle godine kad se je moralo gledati 
kako plasirati višak uložaka od preko 200 miliona. Vlastite za
ložnice se nalaze u lisnici za 80 miliona prema 7 miliona godine
1930. Međutim i suma izdanih založnica porasla je od 37.8 mi
liona koncem 1930. na 118.4 miliona koncem 1931. god. Pra- 
štedionica je u prvom semestru dala i nove dugoročne kredite 
i izdala obveznice. Međutim sa plasiranjem usled krize pove
renja stvar nije bila tako jednostavna i preostala je znatna za
liha. Po tome te hipotekarne kredite nije uspelo mobilizirati.

Menice su iskazane u bilansi sa 241 miliona dinara prema 
457 mil. godine 3930. Međutim lisnica iznosi zapravo 566.9 mi
liona dinara, jer je odbijen iznos koji je dan u reeskont. Lom
bard je reduciran od 218 miliona na 38 miliona, dakle za 180 
miliona dinara. To su po svoj prilici bili zajmovi na državne 
bonove. Konsordjalni poslovi sa 91.5 miliona izdvojeni su iz 
pozicije dužnici i zasebno bilansirani.

Angažman u efektima, komunalnim zajmovima i obvez
nicama ako uzmemo i posed raznih zaklada iznosi oko 500 mi
liona dinara. Kad bi kod nas postojala mogućnost lombarda 
kao što je to u drugim državama ili kad bi se i kod nas osno
vala jedna ustanova koja bi preuzela angažmane u efektima 
novčanih zavoda, problem likviditeta bio bi odmah rešen. Bilo 
bi moguće odmah preuzeti punu isplatu uložaka, što bi na jav
nost tako delovalo da bi onu milijardu i po što drži tesaurirano 
ponovo donelo u banke. Možda da se kod nas radi 0 iznosu od 
samo par stotina miliona dinara, koji bi bio dovoljan da čitavu 
mašineriju bankarstva ponovno stavi u pokret.

Na državnim hartijama iskazan je gubitak od 12.6 miliona 
dinara. Gubitak je na državnim hartijama bio zapravo još veći 
jer je i od rezerve otpisano u svrhu pokrića tog gubitka 16.2 
miliona dinara. A jednoj depozitnoj ustanovi ne može se valjda 
zameriti što je imala koncem 1930. godine državnih papira za 
52.8 miliona i što je na tome izgubila 30 miliona dinara. T a 
nije ona kriva da su državni papiri u tolikoj meri popustili do
tično da se nije mogla poduzeti nikakova intervencija.

U izveštaju se nagoveštava likvidacija izvesnih industrijskih 
angažmana. Dionice „Slavonije” koje su vlasništvo banke već 
su potpuno otpisane.

Glavna je skupština prihvatila da se iz rezerve uzme iz
nos od 25 miliona da se time pokriju gubitci koji će nastati pri
godom odmotavanja izvesnih angažmana. Rezervni će fond po 
tome iznositi 42 miliona dinara.

Račun gubitka i dobitka izgleda ovako:

Prihodi 1928. 1929. 1930. 1931.
u milionima dinara

Kamate 27.4 48.1 47.9 41.4
Dobitak filijala i providba 45.6 32.5 35.5 24.5
Prihod od kuća 4.8 5.7 6.5 8.7

Rashodi
Kamati 30.2 36.4 42.6 44.7
Porezi i prirezi 5.0 6.1 5.2 3.9
Plate 16.5 16.9 16.4 14.0
Upravni troškovi 5.4 5.2 6.3 3.7
Otpisi 4.4 5.3 2.9 —
Čisti dobitak 16.3 16.4 16.6 8.4

Račun dobitka i gubitka iskazuje se samo za centralu, 
dok se od filijala unosi samo resultat. Naravno da je onda teško 
usporediti pojedine godine, jer obim poslova nije uvek jednak 
u centrali i filijalama.

Čisti dobitak je prepolovljen što je i naravno s obzirom



57
na činjenicu da poslednjih nekoliko meseci godine banke za
pravo nisu ni radile nego likvidirale aktivne angažmane da is
plaćuju uloške d kontokorente. Odluka o isplati dividende od
ložena je dok se situacija novčanog tržišta potpuno ne razbistri.

U upravi Prve hrvatske štedionice nalaze se sledeča gg .:, 
Pretsednik Miroslav grof Kulmer, I. potpretsednik Dr. Ljudevit 
Josipović, H. potpretsednik Milivoj Crnadak, generalni direktor 
Dr. Branko Pliverrč, članovi ravnateljstva Cezar Akačić, Stanko 
Andrijević, Dr. Josip pl. Antolkovič, Dr. Oton Frangeš, Matija 
Freund, Vladimir Halper, Dr. HaMdbeg Hrasnica, Franjo Hribar, 
Milan grof Kulmer, Robert L'eibenfrost, Oton Lehner, Mihovil 
Nikolič, Dr. barun Vladimir Nikolič, Franjo Pećak, Martin Pelar, 
Dr. Stjepan Posilovič, Dr. Robert Siebenschein, Oton Stern, 
ing. Josip Silović, Dragan vitez Trnski. U nadzornom odboru 
su gg.: ing. Milan Calogović, Ljudevit Gerersdorfer, Dr. Filip 
Jučić, Svet. Milinov, Vladimir Trešćec Brainski i Dragutin Vasić.

BEOGRADSKA ZALOŽNA BANKA — BEOGRAD

U 1932. godini navršava Beogradska založna banka tri
desetu godinu svoga rada. Osnovana 1902. godine, sa glavni
com od 600 hiljada predratnih dinara, koja je povišena tek posle 
rata, u 1920. godini na jedan milion dinara, banka je inten
zivnim radom uspela, da u relativno kratko vreme, u posled- 
njoj dekadi, poveća sopstvena sretstva, glavnicu i rezerve, na 
24 miliona dinara.

Prilikom ranijih analiza. Beogradske založne banke mi smo 
konstatirali, da pružaju njezini bilansi za poslednje godine vernu 
sliku našeg opšteg privrednog stanja: volumen poslova je veći 
ali je čista zarada manja. U 1931. godini smanjena je kako 
zarada tako i poslovni volumen. Uzroke smanjenja dobiti u ra
nijim godinama objašnjava uprava činjenicom, 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 pasivne kam ate bila je dovoljna, da se smanji dobit. U 1931. 
godini svi su nepovoljni uslovi rada potencirani. Što se tiče po
dizanja uloga, banka napominje, da je ono bilo veće nego u 
normalnim prilikama „no mi smo ga blagodareći sigurnom i lik
vidnom plasmanu mogli vraćati, nevršeći pritisak na naše duž
nike, koje bi u ovako teškim prilikama mogli ne samo ošte
titi, nego i upropastiti”. Banka je sa svoje strane učinila sve, 
da ulagačima kojima je novac bio potreban što više izađe na 
susret. Uprava dalje uverava akcionare da banka ne participira 
ni u jednom industrijskom preduzeću — kod kojeg posla je ve- 
rovatno postigla rđava iskustva. Ona obavlja isključivo poslove 
kredita po menicama, tekućim računima uz razne supergaran
cije, davanjem zajmova na dragocenosti, koje pretstavljaju ne 
samo relativno vrlo likvidan posao, nego i zlatnu podlogu. Pored 
ovih zaloga banka je odobravala i lombardne kredite. Ovaj pla
sman je iznosio krajem 1931. godine 2.64 miliona dinara. Zbog 
opreznog rukovanja je razlika na kursu pretrpljena, usled pada 
hartija od vrednosti iznosila svega 178.7 hiljada dinara. Za 
pokriće ove razlike osnovan je dz ovogodišnje čiste dobiti je
dan naročiti fond od 189 hiljada dinara, koji će služiti kao po
kriće ove razlike sve dok se ovi lombardni zajmovi definitivno 
ne likvidiraju. Kod efekata rezervnog fonda kursna razlika iz
nosi 835 hiljada dinara. Banka bi ovaj iznos lako mogla otpi
sati upotrebom vrlo velikih fondova, ili iz čiste ovogodišnje do
biti. Međutim uprava je odlučila, da se koristi Zakonom o bi- 
lansiranju državnih hartija od vrednosti i da prenese ovaj gubi
tak u naročiti fond na bilansnu aktivu, kome služe rezervni fon
dovi kao pokriće.

Pregledajući bilans za 1931. godinu naišli smo na jednu 
odluku, koja predstavlja novinu za naše banke pa i za Beo
gradsku založnu banku. Ona iskazuje za 1931. godinu čistu za
radu od 2.21 miliona dinara, od koje ima da se isplati na ime 
dividende 30 dinara po akciji odnosno 1.2 miliona dinara. To

je dividenda od 10%. Uprava bančina predložila je glavnoj skup
štini, da se ova dividenda ne isplaćuje, već dotira fondu za po
višenje glavnice, koji se na taj način povećava na 5.82 milioiia 
dinara. Ovo je učinjeno u nameri, da se bančina glavnica povisi 
na 20 miliona iz rezervi d da se nominala akcije prežigoše od 
300 na 500 dinara. Ranijih godina je donesena odluka, da se 
glavnica povisi od 12 na 16 mil. upotrebom iz u to određenog 
fonda, što dosada još nije sprovedeno. Tome na suprot pak je 
đonešena odluka, da se glavnica povisi na 20 miliona. Za banku 
je ova solucija vrlo povoljna, pošto se neisplaćenom dividendom 
znatno pojačavaju sopstvena sretstva, što je u sadašnjim prili
kama vrlo poželjno, ali je povoljna i po akcionare kojima se u 
mesto dividende povećava interna vrednost akcije.

Račun izravnanja.

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna i žiro 3.609 4.055 3.546 1.053
Menice 37.033 34.625 32.997 28.603
Tekući računi 27.171 23.592 33.259 25.880
Privremeni dužnici — — —- 2.810
Zajmovi na zaloge 9.062 8.079 7.458 6.020
Nepokretnosti 8.663 10.082 10.115 10.358
Vrednosti rez. fonda 2.381 3.395 3.560 3.178
Hartije od vrednosti — — — 1.109
Vrednost pens. fonda 486 486 466 598
Fond za razliku na kursu 
Nameštaj i pribor

—
1 dinar

835

Kaucije, naplate, ostave i t. d. 100.639 89.834 122.024 112.821
Državna likvidaciona banka 127 — — —

Pasiva
Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Rezervni fond 4.000 4.418 4.825 5.248
Fond za povećanje glavnice 1.740 4.434 4.621 5.821
Fond za pokriće kurs. razlike 314 551 568 189
Pensioni fond činovnika 655 781 816 850
Ulozi n a  štednju 46.566 45.720 48.929 40.203
Tekući računi 18.629 12.480 17.407 3.348
Reeskont — —■ — 11.021
Državna hipotekarna banka 1.365. 1.591 — 1.199
Viškovi od prodatih zaloga — . — 127 91
Dobit 4.659 2.959 2.300 2.210
Fond za amort. nepokret. 2.694 — — —

Zbir bilansa 179.171 

Račun gubitka i

174.149

dobitka.

213.428 193.277

Rashodi
Porezi 879 1.165 885 384
Plate i dodatci 2.013 869 848 939
Kirije a administrativni troškovi — 1.087 1.004 719
Kamata 4.207 4.259 4.039 4.015
Otpisi 308 46 51 28
Otpisana potraživanja 1.652 1.558 1.019 910
Dobit 4.659 2.959 2.300 2.210

Prihodi
Kamata 8.480 7.654 7.958 6.936
Kirije 1.826 1.659 1.739 1.216
Prihod od efekata 149 68 187 203
Razni prihodi 3.055 2.562 439 849
Prenos dobiti 908 — 130 —

Sumnjiva potraživanja 210 — — —

Zbir prihoda ili rashoda 14.629 11.943 10.454 9.206

Uprkos tome, što je u poslednjoj godini smanjen zbir bi
lansa za 20 miliona dinara na 193 miliona, smanjen je ban- 
čin obrtni kapital za svega 9 miliona dinara na 80 miliona di
nara. Bančina sopstvena sretstva su prema 1928 godini porasla 
za 5 .5 -miliona na 24.1 miliona. Kako je glavnica sa 12 miliona



ostala neprofflenjena potiče povečanje od rezervnih fondova, 
koji su u poslednjoj godini povećani za 1.3 miliona radi prenosa 
dividende u rezervni fond. Tuđa sretstva znatno variraju: u 1928. 
i  1930. godini dostižu 66 miliona dinara, u 1929. godini 59 mi
liona a u 1931. godini 55.8 miliona. Od toga otpada na sma
njenje uloga na štednju u poslednjoj godini 8.73 miliona; oni su 
u 1930. godini bili rekordni sa 49 miliona a krajem 1931. go
dine su iskazani sa 40.2 miliona. Smanjeni su takođe pasivni te
kući računi kao i reeskont, koji su u ranijim godinama iskazani 
u zbirnoj poziciji. Najviše ih je banka koristila u 1928. godini

- sa 18.63 miliona; a u narednoj oni su smanjeni na 12.5 miliona. 
U' 1930. godini ponovno su povećani na 17.4 miliona zbog po
većanja kreditnih transakcija a u 1931. godini iznose opet manje, 
14.37 miliona d'.mara. Od toga otpada na tekuće račune 3.35 mi
liona a na reeskont 11 miliona dinara. Kredit kod Državne h i
potekarne banke iz ranijih godina koji je u 1930. godini bio lik
vidiran, nanovo je iskorišćen u 1931. godini u iznosu od 1.2 
miiiona dinara. Odnos tuđih prema sopstvenim sretsvima je 
kao 2.5 prema 1.

Ovakvo kretanje bančine pasive moralo je smanjiti i aktiv
ne pozicije. Eskontni krediti, koji opadaju kroz sve poslednje 
četiri godine, od 37 miliona na 28.6 miliona, smanjeni su u 
1931. godini za 4.3 miliona dok su krediti po tekućim računima 
reducirani od 33.2 miliona na 25.9 miliona dinara. Nova je u 
1931. godini pozicija privremeni dužnici, koji dostižu 2.8 mi
liona dinara. Zajmovi na zaloge pokazuju poslednjih četiri go
dina sistematsko smanjenje, što je razumljivo kad imamo u vidu 
smanjenje dragocenosti; u 1931. godini dolazi smanjenje i zbog 
manjih lombardnih kredita, koji su u toku druge polovine godine 
prolazno čak i obustavljeni. Vrlo veliku vrednost reprezentuju 
bančine nepokretnosti koje su bilansirane sa 10.36 miliona di
nara. To je zbirna vrednost bančine palate u Kolarčevoj ulici 
koja se sastoji od pet međusobno povezanih višespratnih kuća 
i 6 drugih imanja međ kojima se nalazi i hotel Sarajevo na uglu 
Višegradske i Sarajevske ulice. Sva ova imanja donela su prošle 
godine ukupnu kiriju od 1.22 miliona dinara, što čini po odbiti 
ku troškova uzdržavanja i opravki svega 14.5% godišnje. Ovaj 
povoljan rentabilitet dolazi otuda, što je imanje u Kolarčevoj 
ulici svedeno na vrednost ispod koštanja. U jednom od ranijih 
izveštaja se napominje, da je cena koštanja iznosila oko 15 mili
ona dinara dok je njezina sadašnja bilansna vrednost procenjena 
sa oko 8 miliona dinara. Od ostalih šest imanja, koja su kup
ljena za naplatu potraživanja, prodata su u ovoj godini dva 
Objekta, što će doći do izražaja tek u bilansu za 1932. godini, 
u kojoj će se ova prodaja i likvidirati. Bančine hartije od vred
nosti iskazane su u 1931. godini sa  ukupno 4.88 miliona dinara, 
prema 4 miliona u 1930. godini. Osim toga pripada rezervnim 
fondovima 3.17 miliona odnosno 400 hiljada manje no lane, pen- 
sionom fondu 600 hiljada ili 130 hiljada više a slobodnih hartija 
ima 1.1 milion, što ranije nije bilo iskazano. Iz ovog upoređenja 
izlazi, a u vezi sa znatnim padom vrednosti efekata, da je banka 
u toku godine povećala svoj portfelj. Pohvalno je, što se u izve- 
štaju bančinom sastav portfelja detaljno nabraja.

Bruto dobit je poslednjih četiri godine smanjena za 4.4 
miliona na 9.2 miliona dinara. Prihodi od kam ata smanjeni su 
za preko milion dinara na 6.9 miliona, a prihodi od nepokretno
sti, zbog spuštenih kirija, na 1.2 miliona prema 1.8 miliona u
1928. godini. Glavni razlog sa smanjenje bruto prihoda leži 
ц smanjenju pozicije razni prihodi, koja iznosi u 1931. godini 
849 hiljada prema 3.05 miliona u 1928. godini.

Kod bančinih rashoda je kam ata ostala skoro neprome- 
njena sa 4.01 milion dinara; porezi su za 500 hiljada dinara ma
nji a  iznose 384 hiljade. Plate i dodatci su povećani za 90 hi
ljada na 939 hiljada dinara dok su administrativni troškovi i 
kirije smanjeni za 300 hiljada na 789 hiljada dinara. Smatramo, 
da su ovi rashodi relativno vrlo visoki. Otpisana potraživanja 
su ove godine sa 910 hiljada dinara manja no u i jednoj od 
ranijih Četiri godina. Kao posledica svih ovih promena manja 
je i postignuta čista dobit, za 100 hiljada prema 1930. godini

i 2.46 miliona prema 1928. godini; ona je iskazana sa  2.21 mi
lion dinara. Od toga je dodeljeno rezervnom fondu 221 hiljada, 
pensionom fondu 22 hiljade, kao tantijema upravnom i nad- 

j zornom odboru i činovnicima 376 hiljada, rezervnom fondu od 
• prihoda efekata 202 hiljade i fondu za pokriće razlike lombard- 
J nih zajmova 189 hiljada dinara. Kao što smo već napomenuli, 
i dividenda od 30 dinara odnosno 1.2 miliona dotirana je fondu 
' za povećanje glavnice. Tako je Beogradska založna banka, koja 

je 1928. godine i ranije plaćala 60 dinara, 1929. godine 50 di
nara, 1030. godine 40 dinara a 1931 .godine predvidela divi
dendu od 30 dinara ili 10%, u 1931. godini prva banka, koja 
ne daje dividende.Ipak je razlog odlučujuće važnosti: ne zbog 
pretrpljenih gubitaka već zbog jačanja sopstvenih sretstava.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Panta Tadić, pret
sednik; Ljubomir P. Tadić, potpretsednik; Milija R. Jovanovič, 
Dragutin Stefanovič, Božidar N. Milosavljevič, Nikola B. Nesto- 
rović, Mihajlo L. Gjurić, Dr. Milan Radosavljevič, Gjorđe Mi- 
jović. Direktor g. Božidar N. Milosavljevič. U nadzornom odboru 
su: pretsednik Stevan V. Gajić, Milosav Radosavljevič, Dragu
tin Đorđević, Blagoje Antonijević i Jovan Petrovič.

ЧИНОВНИЧКА БАНКА, БЕОГРАД.
Чиновничка банка, Београд, основана je управо кра- 

јем 1898. г. стварањем „Чиновничке задруге за узајамно no- 
.магање и штедњу“, a тек у почетку 1922. године фирма je 
претворена у данашњу, a из задруге je настала акционарска 
банка. Kao што није свако лице могло постати задругар ове 
установе тако je и акционарство принципијелно ограничено 
iia. чиновнике и слободне професије; тек као наследници 
ових акционара могу то бити и трговци, индустријалци и 
т. д. Банка je дакле замишљена као чиновнички новчаш за- 
вод. Главница банчина, која je све од 1902. године варирала 
око 700 хиљада динара, достиже тек у 1920. години, распро- 
дајом 3000 комада заосталих акција, висину од једиог ми- 
лиона динара. Када je у 1922. години промењена фирма, 
банка развија врло велику активност. Преко пута Двора, ка 
плацу који je купљен 1910. године no цени од 100 хиљада 
динара, отпочела je подизање сопствене палате. Како je тај 
посао тражио велика сретства и како су сви извори, које je 
пронашао тадашњи управни одбор били недовољни, пуипн-о 
je на упис ново коло акција, од једног милиона дш тра, ^ако 
да je крајем 1922. године главница износила B eli 2 милиона 
динара. У 1923. години, пред сам завршетак радоиа, уирави 
je понуђен откуп зграде за Министарство спољних послова 
и Претседништво владе. Продајном сумом, добивцн јм  за 
зграду, банка je волумен својих послова знатно проширила; 
сем тога она je помоћу овог износа повећала основну глав- 
ницу банчину без уплате акционара, на 5 милиона динара 
и сем повећања других фондова унела je 3.5 милиона у нови 
фонд за повећање главнице. Том трансакцијом ступила je 
и Чиновничка банка у ред већих новчаних завода у Београду. 
Крајем 1924. године износила je банчина имаовина: главница 
5 милиона, резервни фонд 711 хиљада, фонд за повећање 
главнице 3.5 милиона, особени резервни фонд 252 хиљаде, 
фонд за подизање дома 1.25 милиона, пенсиони фонд банчи- 
них чиновника 50 хиљада и непокретно имање 1.4 милиона, 
укупно дакле 12.16 милиона динара.

Правилима Чиновничке задруге било je предвиђено и 
оделење за дечје осигурање, које je основано 1902. године, 
али je због слабог одзива (пријављно je свега 73 осигурања) 
са тим послом прекинуто a оделење постепено ликвидирано. 
У 1923. години, у доба инфлационистичког полета, основано 
je и оделеше за осигурање живота и зграда, али пошто ни 
тај посао није показао жељене успехе ликвидирано je 1924,-5. 
године. У 1926. години пренето je из фонда за амортизацију 
банчиних непокретности 1.25 милиона a из специјалног ре- 
зервног фонда 250 хиљада динара у фонд за уплату глав- 
ница, који достиже суму од 5 милиона динара; у наредној
1927, години овај ее фонд употребио за повећан>е главнице,
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која тиме достиже 10 милиона динара, без нове уплате, a 
акције, које су досада гласиле на 250 динара, прежигосане 
еу на 500 динара.

- Наредна таблица показује како су се развијали по- 
слови у току последњих четири године. Нас ипак у 
највећој мери интересује, како je Чиновничка банка прошла 
кроз прошлу, за сада најтежу послератну годину no наше 
банке. Разумљиво je да најважнији догађаји, наиме подизање 
улога на штедњу и пад курсева хартија од вредности са 
својим последцама нису могли мимоићи Чиновничку банку; 
управа подвлачи, да се je код њене банке подизање улога 

. мање осећало него код других завода, али да je банка ипак 
вратила преко 4 милиона улога. Због пада вредности ефе- 
ката наетале су следеће промене : од приватних хартија од 
вредности, који се налазе у својини банчиној отписано je 
преко рачуна губитка и добитка 233 хиљаде динара; код 
акција Народне банке показује се 31. децембра 1931. године 
курсна разлика од 620 хиљада динара; сав тај губитак от- 
писан je од особеног резервног фонда, —- пошто je преко овог 
рачуна прокњижено у своје време и повећање вредности. Ha 
обвезницама 7 од сто Инвестиционог зајма и 2 и no од сто 
Ратне штете показује се курсна разлика од 468.378 хиљада 
динара; за овај губитак банка je користила законску олак- 
шицу и књижила разлику преко новог рачуна отвореног на 
страни активе биланса.

Поред свих редовних банкарских операција бавила се 
Чиновничка банка у прошлој години и експолоатацијом Бу- 
ковичке киселе воде, која je код нас заједно са Рогашком 
водом најпопуларнија минерална вода. Управа банчина на- 
помиње, да je поред многих инвестиција и организовања по- 
сла ипак постигла извесну зараду, 172 хиљаде динара, и да 
се нада, да ће у 1932. години ефекат бити још много по- 
вољнији.

Рачун изравнања.
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г.

у хиљадама динара
1931. г.

Готовина 1.568 1.017 919 481
Есконт 22.751 21.769 22.178 19.638
Зајмови на залоге 4.370 3.625 2.967 2.485
Текући рачуни 
Буковичка кисела вода

8.060 7.180 6.650 5.883
138

Хартије од вредности 240 584 863 893
Вредности рез. фонда 1.745 2.147 2.304 1.935
Вепокретна имања 3.347 3.359 4.744 4.760
Намештај
Инвентар за Буковичку

динар 1 динар 1 динар 1 динар

киселу воду ------ --- 233
Разлика курса држ. х а р т .------
Дате обавезе, оставе,

--- 468

жиро 28.953 31.698 19.054 18.401

Пасива
Г лавница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 1.709 2.047 2.500 2.547
Особени резервни 868 869 1.144 524
Фонд за дечије осиг. 2 2 2 2
Пенсиони фонд чиновника 140 160 180 200
Улози на штедњу 17.143 15.198 14.972 12.306
Текући рачуни 5.198 4.157 4.200 3.438
Реесконт 4.620 5.156 6.074 5.885
Неисплаћена дивиденда 135 149 146 135
Разна пасива 364 36 456
Д обит. за поделу 2.016 2.033 1.558 1.214
Зб и р б и л ан са 71.036 71.380 59.681 55.316

Рачун губитка »  добитка. ’
Расхсда.

Камата no улозима , 1.181 1.327 1.160 1.049
По меницама --- --- ----- 437
Трошкови и плате 885 . 925 956 910
Порези и прирези 946 540 552 279
Отписи 126 82 122 739
Добит 2.016 2.033 1.558 1.214

Приходи
Камата 3.526 3.601 3.240 3.058
Провизије 970 678 534 587
Приходи од ефеката 3 16 27 149

„ „ имања 564 508 483 498
„ „ Буков. воде --- 172

Наплаћени отписи ------- ------ .— . 111
Разни приходи 92 105 64 54
Збир биланса 5.155 4.907 4.348 4.629

Збир билансе последње две године рапидно опада, што 
je у главноме у вези еа смањењем преносних позиција, као 
што су то оставе, дате обавезе, супергарантије и т. д., које 
су од 31.7 милиона крајем 1929. године смањене на 18.4 ми- 
лиона у 1931. години. Код обртног капитала (сопствена и 
страна сретства) слика je много повољнија: највећи je био 
у 1928. и 1930. години, са 39 милиона динара; крајем 1931. 
године смањен je ca укупно 4 милиона на 34.9 милиона ди- 
нара. Главница износи последње четири године непроме- 
њено 10 милиона динара; напоменули смо, да су акционари 
уплатили од тога 2 милиоиа и да je 8 милиона добивено од 
зараде на продаји куће и фондова, што je no акционаре, у 
вези са релативно високом дивидендом, коју плаћа банка, 
једна врло повољна околност. Резерве се богато дотирају: 
од 2.72 милиона у 1928. години порасле су крајем 1930. на 
3.83 милиона; у 1931. години смањене су на 3.27 милиона, 
због отписа курсне разлике на вредности акција Народне 
банке у износу од 620 хиљада динара и новом дотацијом 
од око 70 хиљада динара.

Улози на штедњу опадају све од 1928. године, у којој 
су у осталом достигли рекордну висину у историји Чинов- 
ничке банке са 17.14 милиона динара. У наредним годинама 
постепено опадају, у последњој години за 2.67 милиона на
12.3 милиона динара. Пасивни текући рачуни, који су у 1928; 
години такође били највећи, са 5.2 милиона, смањени су у
1929. и 1930. години на 4.2 милиона; у 1931. години њихов 
одлив износи Т62 хиљаде на 3.4 милиоиа динара. Томе на 
супрот повећава се све од 1928. године реесконт, a највећи 
je у 1930. години, са 6,07 милиона; у 1931. години смањен je 
за 190 хиљада динара. Код нешто преко 13 милиона сопстве- 
них сретстава имамо 21 милион туђих сретстава.

Аналогно са смањеном пасивом je смањена и актива: 
есконтни кредити су редуцирани са 2.54 милиона на 19,64 
милиона; ранијих година били су стабилизирани на неш^о 
преко 22 милиона. Кредити no текућим рачунима, такођер 
краткорочии и покривени краткорочним меничним гаранци- 
јама смањују се већ од 1928. гоДине, од 8.06 милиона на 
5.88 милиона у 1931. години. Исту слику дају и зајмови на 
залоге: од 4.4 милиона у 1928. години они су смањени на
2.48 милиона крајем 1931. године. У извештају за 1931. 
годину се напомиње, да се због погоршаних прилика 
и смањења пасиве није могло издавати позајмице у оној 
мери како je то у нормалним приликама учињено. Према 
билансу инвестирано je у експлоатацију Буковичке киселе 
воде за инвентар 233 хиљада, a вредност лагера износи 
138 хиљада динара; укупно дакле 371 хиљаде динара. Како 
су то релативно минимални износи, претпостављамо, Да je 
експлоатација Буковичке воде књижена и преко текућих ра- 
чуна. Банчине хартије од вредности исказане су са 893 хи-
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љаде динара; према ранијим годинама ова je позиција нешто 
већа, док су ефекти резервног фонда смањени за око 400 
хиљаде на 1.94 милиона. динара.

Бруто приходи. су у 1931. годин већи но у 1930., али 
ипак мањи но у ранијим годинама; то долази пре свега 
због смањених прихода од камата и провизија, који су због 
обарања каматне стопе и укоченог пословног волумена мо- 
рали бити смањени. Томе на супрот пак су повећани при- 
ходи од хартија од вредности; од непокретног такођер су 
већи но лане a достижу 498 хиљада, што одговара 10% ука- 
маћењу биланоне вредности непокретности. Приходи од про- 
даје Буковичке киселе воде дали су 172 хиљаде динара a 
од отписаних сумњивих потраживања je ушло 111 хиљада 
динара, што указује на врло ригорозно отписивање пошто 
премаша 50% од отписа учињених у току 1929. и 1930. год.

Расходи no каматама су за преко 300 хкљада већи но 
у 1930. години што указује ва  то, да je банка нарочито у 
другој половини прошле године била принуђена да плаћа 
већу камату за повучене кредите. Повољно je констатовати, 
да су управни трошкови и плате према прошлој години за 
46 хиљада динара смањени, a мањи су такођер и порези, од 
552 хиљаде у 1930. на 279 хиљада у 1931. години. Отписи 
износе 739 хиљаде, док су ранијих година износили свега 
120 хиљада односно 80 хиљада. Од тога отпада на отпис 
меничних кредита 258 хиљада, no текућим рачунима 207 хи- 
љада, губитка на хартијама -од вредности 23 хиљада a на 
амортизацију непокретноста 41 хиљада.

Да није било овако знатних отписа, могла би чиста 
зарада бити чак и већа но лане; због њих она je за 300 хи- 
л ад а  мања a износи 1.21 милион динара.

Подељена je на следећи начин: 194 хиљада je дато 
управном и надзорном одбору и чиновницима на име танти- 
јеме^ 20 хиљада je дотирано пензионом фонду банчиних чи- 
новника. Акционарима je дато на име 8% дивиденде 40 ди- 
нара no акцији односно 800 хиљада динара, a за пренос на 
нови рачун одређено je 200 хиљада динара. Управа би сво- 
јим акционарима могла код ове добити исплатити и 10% 
дивиденду, али je она у место тога водила рачуна, да појача 
сопствену имаовину што je свакако врло правилно.

У управи се налазе следећа г. г.: Baca Т. Димитри- 
јевић, претседник; Михајло Цоцић, потпретседник; Пера Пе- 
тровић, Петар Младеновић, Никола Петровић, Драгић Сол- 
датовић; у Надзорном одбору се налазе: Никола Лазић, Ми- 
лан Ристић, Светислав 'Борђевић, 'Борђе Мијовић и Петар 
Младеновић.

ХРВАТСКИ ОПЂИ ВјЕРЕСИЈСКИ ЗАВОД Д. Д.
ЗАГРЕБ.

И ове године Хрватски општи вересијски завод био 
je први приватни новчани завод Загреба који je објавио 
своју билансу и одржао редовну главну скупштину.

Биланса Хрватског општег вересијског завода je у 
години 1930 порасла за 7 милиона динара. У прошлој години 
она се je спустила за 7 милиона, тако да укупна сума би- 
лансе концем 1931 одговара укупној суми билансе 1929. 
Број новчаних завода који je и у прошлој години забележио 
пораст укупне билансе, дотично појединих позиција те би- 
лансе, може се на прсте набројати.

У извештају равнатељства главној скупштини наводи 
се да су извесном нервозом уплашенц улагачи. повлачили 
своје улоге али не у толикој мери, да се њиховим захте- 
вима без потешкоћа не би могло удовољити. Потешкоће 
нашег банкарства у јесен прошле године јасно су показале, 
да je упоглед удовољавања захтевима улагача код мањих 
Н средњих завода ситуација била далеко повољнија него 
Код великих. Тенденција, која се и код нас провађала упоглед 
концентрације новчарства код неколико јаких завода и ели- 
минирања мањих завода, прошле године добила je зната« 
ударац.

Хрватски општи вересијсм! завод није улагачима на 
књижице никада посвећивао нарочиту лажњу и плаћао je у 
главном онај каматњак, који плаћају велики новчани заводи. 
Улошци на књижице ради тога нису прелазили сопствена 
средства, тако да je размера између уложака и сопствених 
средстава био ванредно повољан. Том конзерватизму у- 
поглед прикупљања уложака има се захвалити што сма- 
њење уложака на књижице у прошлој години износи само 2 
милиона.

Биланса за последње 4 године овако изгледа:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
Благајна 1.618 1.245 1.657 1.425
Народна Банка и
Поштанска штедионица 537 389 230 1.390
Валуте и девизе 88 37 343 36
Менице 19.645 21.155 30.386 29.867
Дужници 20.645 18.710 16.157 11.001
Ефекти 1.953 1.789 1.745 1.092
Непокретности 2.178 2.178 1.778 366
Разлика курса држ папира —— --- 112

П аси ва:
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 2.516 2.704 2.780 2.858
Улошци : 21.202

књижице 12.067 13.085 11.099
тек. рачун 7.877 11.827 5.844

Веровниди и реесконт 10.933 10.935 ------
Веровници 3.897 3.930
Реесконт 8.673 9.424
Добитак 791 780 800 752

Укупна биланса 56.562 45.596 52.346 45.330

Улошци на књижице опали су како рекосмо за 2 ми-
лиона динара. Они на текућим рачунима за 6 милиона ди- 
нара. Међутим, међу улошцима у тек. рачуну, који су концем
1930 показивали 11.8 милиона динара, налазио се je и износ 
од преко 3 милиона који je био уплаћен a конто продате 
зграде. Кад je концем 1931 та продаја и проведена у грун- 
товници отписан je и тај уложак. Према томе стварно 
улошци на тек. рачуну опали су за много мањи износ него 
што то изгледа у биланси.

У активи су дужници смањени за 5 милиона динара. 
Повољна je констатација да су дужници могли бити реду- 
цирани за тако кратко време и под таквим приликама. To 
показује која се селекција проводи при подели кредита. И 
од менида инкасирано je око 3 милиона. Ако се то не види 
у биланси то je због тога што je у првом семестру портфељ 
меница био међутим порасао за 3 милиона. У Д1енице je пла- 
сирано око 20 милиона. До 90% тих меница хипотекарно je 
осигурано, тако да су та потраживања у сваком погледу си- 
гурна. A хипотекарно осигурање je на зграде a не на земљу, 
која у својој вредности стално пада.

Нехретнине су исказане са 366 хиљада према 1 ми- 
лион 778 хиљада концем 1930. У међувремену продана je 
кућа у Николићевој улици. Вишак који je постигнут преко 
износа, са којим je та кућа фигурирала у биланси, износи 
око 2 мил. динара. Taj износ je употребљен за отпис губита- 
ка код неких веровника, тако нпр. код Копривничког млина 
око 2 милиона, к-оји je ликвидирао и чији су стројеви преузети 
од Новог паромлина у Беловару, који je у уској пословној 
вези са Вересијским заводом. Заправо отписи износе 2 ми- 
лиона 883 хиљада, ,па je повољна чињеница да je успркос то- 
ликог отписа, чисти добитак у главноме исти. A био би чак 
и већи да није било отписа на државним папирима.

Губитак курса на државним папирима износио je
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прошле године 285 хиљада динара. По закону о билаисирању 
државних папира, Вересијски завод могао je од тог -губитка 
отписати у прошлој години само једну петину, која износи 
57 хиљада динара. Отписано je међутим 173 хиљаде или 
три пута више. Остао je износ од 112.500 динара. Управо, 
толико износи резерва курсне разлике. Према томе, сав гу- 
битак на државним хартијама заправо je елиминиран и неће 
тангирати билансу идућих година.

Чисти je добитак само за 50 хиљада динара мањи 
него године 1930 иако су се извршили отписи за 3 милиона 
динара. A да се je код државних папира поступало, како то 
закон дозвољава, могао се je чак исказати и чисти добитак 
који би за преко 50 хиљада био већи него ранијих година.

За прошлу годину исплаћиваће се дивиденда од 6%.
У управном одбору Хрватског опћег Вјересијског За- 

вода налазе се следећа г. г.: Претседник Миливој Црнадак, 
потпретседник Роберт Лаибенфрост, ген. директор Јурај 
Етингер, чланови Никола Антолковић, Људевит Браун, Д-р 
Живко Петричић, Д-р Бранко Пливерић, Јосип Смољан, 
Драган витез Трнски ; a у Надзорном одбору г. r. Лука 
Жупчић, O t o  Лехнер и  Мирко Етингер.

ЧАКОВАЧКА-МЕЂИМУРСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д.
ЧАКОВАЦ.

Улошци су Чаковачке-међимурске штедионице од 26 
милиона 555 хиљада динара концем 1930 пали на 25 милиона 
663 хиљада динара концем 1931. Смањење уложака за 900 
хиљада динара, ни за 4%  у једној години, која je била 
тешка проба за банкарство уопште, a нарочито код 
нас, није ништа. Чаковачка-међимурска штедионица спада 
у ред наших новчаних завода, који су прошлогодишњу кризу 
веома добро прошли и презентира се данас као једна од нај-

Веровници 1.115 869 1.040 34
Добитак 471 500 470 397

Укупна сума билансе, која je од 1929 до 1930 била по- 
расла од 28.9 милиона на 32.6 милиона спустила се je концем 
1931 na 29.6 милиона динара.

Улошци су опали од 26.6 на 25.7 милиона динара. Ме- 
ђутим je интересантно да су улошци на књижице и прошле 
године у порасту. Од 21.6 милиона концем 1930 на 22 милиона 
концем 1931. Значи, да су широки народни слојеви Међи- 
мурја, који своју уштеду улажу на уложне књижице нов. 
'чаних завода и даље сачували поверење у Чаковачку-међи- 
мурску штедионицу. Улошци на текућем рачуну напротив 
опали су од 4.9 милиона концем 1930 на 3.6 милиона концем 
1931. A веровници у исто време од 1 милиона 40 хиљада ди- 
нара на само 34 хиљаде. И овде се потврђује већ постав- 
љена теза, да су поводом септембарске кризе поверења, 
повериоци no текућем рачуну показали далеко већу мало- 
душност него што je то случај улагача.

У активи видиМо да je готовина порасла од 650 хи- 
љада динара на 1 милион 143 хиљаде. Нервоза на новчаном 
тржишту концем прошле године силила je све 'заводе ко- 
јима je то било могуће да држе веће залихе готовине, како 
би могли одољевати свим захтевима. Потраживања код нов- 
чаних завода опала су према 1930 за 1 милион 200 хиљада 
динара. Међутим она су године 1930 била абнормално bIi-  
сока, наиме преко 5 милиона динара. Од 3.9 милиона динара 
потраживања код банака отпада на Народну Банку 1.8 ми- 
лиона a на Поштанску штедионицу 0.6 мшшона. По томе je 
концем прошле године завод инао сасвим ликвидних сред- 
става за преко 3.5 милиона динара. Свакако je значајно да 
један мањи завод у периоди највеће кредитне кризе потра- 
жује толики износ на жиро рачуну Народне Банке.

Ангажман у меницама je за скоро 700 хиљада динара 
већи него године 1930. To je сигурно резултат пословањабољих провиндијских банака савске бановине.

Ha улошке Чаковачке-међимурске штедионице, поред i " “^ “g ^ ‘седи“ 1931,“lep тешко“ д Г с у  с 7 у  четвртом' ш р ^  
кризе поверења деловале су можда у још већој мери с п е - |талу давали већи менични кредити. Дужници су опали за
цијалне привредне прилике њенога краја. Прошле године, 
анализирајући билансу овог завода ми смо нагласили да je у 
овом крају најважнија привредна грана сточарство као и да 
емиграција, нарочито у Француску и Белгију, игра важну 
улогу. Међутим je једна од карактеристика прошле године, 
да je криза погодила и сточарство. Опадање емиграције у 
Француску и потпуни престанак оне у Белгији наравно да je 
опет погодио у првом реду Међимурје.

Да се je такова промена у привредној структури Ме- 
ђимурја морала одразити и на највећем новчаном заводу тога 
краја разуме се no себи. Сва je још срећа да je Загреб 
прошле године имао једну рекордну грађевинску делатност 
и да су хиљаде међимураца ту нашле упослење. Поред тога 
електрификацијом Чаковца од стране Електране у Фали до- 
била je индустрија новог пОлета. Највећа творница трико- 
таже наше државе налази се у Чаковцу. A и у текстилној 
индустрији Вараждина која се рапидно развија, Међимурје 
долази до посла.

Биланса за годину 1931 упоређена са билансама за 
1928-30 показује следећу слику:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
У хиљадама динара

Благајна 691 659 650 1.143
Валуте 15 53 78 34
Новчани заводи 1.040 2.306 5.167 3.908
Ефекти 676 712 1.236 1.140
Менице 10.571 11.712 13.785 14.430
Дужници 12.192 11.799 10.256 8.231
Некретнине 500 500 500 741

Пасива:
Главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Резерва 1.555 1.625 1.705 1.765
Улошци 30.592 22.881 26.555 25.663

равно 2 милиона. A упоглед ликвидитета конто-коренти су 
редовно бољи него менице. Осим ако нису индустријскИ ан- 
гажмани.

Ефекти су исказани са 100 хиљада динара мањим из- 
носом него године 1930. To je у вези са отписом губитка 
код државних папира.

Некретнине су порасле за 240 хиљада динара. Није 
познато да ли се ради о новим некретнинама или су можда 
некретнине уврштене са већим износом.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

1928. 1929. 1930. 1931.
1.697 1.601 1.818 2.178

830 1.021 1.018 1.072
56 77 77 77

Приходи:
Камате 
Провизија 
Некретнине

Расходи:
Плате и трошкови 518
Порези 383
Камате на улошке 1.219
О тш си ------
Губитак прод. држ, папира — — 
Губитак на курс. разлици------

562
381

1.211

621
196

1.492
129

673
285

1.602
108
126
118

Приходи од камата и провизије били су за око 350 
хиљада Динара већи него године 1930. Ад.министративни 
трошкови су били само 50 хиљада динара већи a издатци на 
камате 100 хиљада. По томе чисти добитак морао би бити 
за 200 хиљада динара већи него године 1930. Међутим на 
порезима je издано 90 хиљада више.

Међутим губитак на државним папирима износи 244 
хиљада динара. Од тога je 126 хиљада на папирима који су 
већ продани a 118 je разлика на папирима ко]и су још код 
завода. Банка je могла овај последњи губитак да отпише 
кроз 5 година. Услед тога губитак би био исказан са 95 хн-
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љада динара мање јер би билансу за 1931 тангирала само 
јед.ча петина. Завод je међутим претпоставио да одмах от- 
'пише сав губитак. To показује и његову снагу.

Услед знатног губитка код државиих палира, ради чега 
се најмање може кривити завод, чиети je добитак за скоро 
100 хиљада дииара мањи него године 1930.

Račun gubitka i dobitka.

DUNAVSKI KREDITNI ZAVOD, BEOGRAD.
Završni računi Dunavskog kreditnog zavoda za 1931. go

dinu pokazuju neobično povoljnu sliku. I ako je čista dobit u 
1931. godini za 160 hiljada dinara manja od one iskazane u 
bilansu za 1930. godinu, ipak treba podvući da je napredak ove 
banke i prema prošloj godini bio vrlo povoljan. Ako bismo 
uzeli kretanje poslovnog volumena Dunavskog kreditnog za
voda za bazu posmatranja naših privrednih prilika za vreme po
slednjih godina, onda bismo došli do sasvim pogrešnog za
ključka da se nalazi u vanrednoj konjunkturi. Međutim, danas 
je već svakome detetu poznato, da se privredna depresija po
slednjih godina neverovatno i u do sada .nepoznatoj meri po
goršala. Sem toga donela nam je 1931. godina događaje, koji 
su baš našem bankarstvu ostavili teške rane: pored opšteg sma
njenja poslovnog volumena, imali smo krizu poverenja, run 
ulagača na šaltere banaka i katastrofalan pad kurseva hartija 
od vrednosti. Za Dunavski kreditni zavod ovi događaji kao da 
nisu postojali. U bilansu se doduše pokazuje na aktivnoj strani 
jedna nova pozicija, naime „gubitak na državnim hartijama od 
vrednosti”, ali je taj gubitak sa 92 hiljade dinara toliko minima
lan i beznačajan da bi ga banka lako i bez štete mogla otpisati 
od iskazane čiste dobiti. Ona to nije uradila nego se koristila 
zakonskom povlasticom — više zbog evidencije.

D unavski. kreditni zavod . spada međ male beogradske 
kreditne zavode. Osnovan je 1908. godine sa glavnicom od 500 
hiljada predratnih dinara. Tek posle rata u 1920. godini ova je j 
glavnica povišena na 2 miliona, a godinu dana docnije na 5 ! 
miliona, koliko i danas iznosi. Glavna skupština akcionara do
nela je 1923. godine odluku da se glavnica povisi na 10 miliona. 
Međutim, ostvarenje ove odluke ostavljeno je za docnija vre
mena, kad prilike budu bolje na našim efektnim tržištima. 
Kako su se one u međuvremenu samo još pogoršale, to Du
navski kreditni zavod, ako ne pođe drugim putem, još nekoliko 
godina neće povisiti glavnicu. Zato u ostalom nema ni bitnih 
potreba.

Polet, koji je Dunavski kreditni zavod pokazao poslednjih 
godina i koji je u 1931. godini intenziviran, najbolje nam po
kazuje naredna tablica u kojoj smo uporedili kretanje važnih 
bilansnih pozicija za poslednjih pet godina. Dobijamo sledeću 
sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 11927. 1928. 1929. 1930. 

u hiljadama dinara
1931.

Blagajna 395 526 234 402 355
Nepokretnosti 31 31 31 31 —
Nameštaj 223 243 233 247 242
Dužnici 8.530 9.345 13.183 19.411 23.352
Hartije od vrednosti 65 959 1.017 1.074 995
Gub. na drž. hart, od vred. — — — 92

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
Stalni rezervni fond 161 175 227 286 330
Specijalni rezervni fond 22 22 22 22 22
Ulozi, reesk. i tek. rač. 3.646 5.398 8.981 15.324 19.295
Čista dobit 327 240 520 592 432
Zbir bilansa 33.058 27.491 34.314 50.628 53.686

Rashodi
Opšti troškovi 
Dobit

480
327

1.146
240

1.014
520

1.138
592

2.116 
435

Prihodi
Kamate, provizije i t. d. 814 1.386 1.534 1.731 2.548

Kod svih do sada objavljenih bilansa novčanih zavoda 
za 1931. godinu konstatovano je smanjenje zbira bilansa. To 
kod Dunavskog kreditnog zavoda nije slučaj. Kod njega je bi- 
lans krajem 1931. godine za preko 3 miliona veći no u 1930. 
godini, a iznosi 53.7 miliona dinara. Prema 1927. god. veći je za 
ravno 20 -miliona dinara, odnosno za 70%. Obrtni kapital bančin 
daje nam još povoljniju sliku, pošto je porastao od 21 milion u 
1930. na 25 miliona u 1931. godini. Kako su bančina sopstvena 
sretstva, izuzev malo povećanje rezervi, ostala nepromenjena sa 
5.35 miliona, povećanje obrtnog kapitala dolazi isključivo od 
povećanih stranih sretstava, koja iznose 19.3 miliona prema 
15.3 miliona u 1930. godini. U pogledu ove pozicije moramo da 
učinimo banci jedan tehnički prigovor: bilo bi poželjno da 
banka zasebno iskazuje uloge na štednju, one po tekućim ra
čunima, iskorišćen reeekont i poverioce, a ne u jednoj zbirnoj 
poziciji. Porast ovih računa upravo iznenađuje. Od 3.6 miliona 
krajem 1927. godine povećana su strana sretstva na 19.3 mi
liona, odnosno za 400%. Iz sam oga bilansa ne možemo proči
tati kakova je strukturelna promena učinjena kod sastava ove 
pozicije; ne možemo znati dali dolazi porast od uloga, poveri- 
laca ili reeskonta, ali smo skloni’ verovati, da ova banka nije do
živela panično podizanje uloga i da povećanje pasive dolazi od 
priticanja svih pomenutih oblika stranih sretstava.

Banka pripada onim retkim novčanim zavodima, koji su 
povećali u 1931. godini svoj plasman. Povećanje pozicije duž
nika po eskontu, zalogama i tekućim računima iznosi 4 miliona 
dinara, odnosno toliko za koliko je porasla bančina pasiva. Pri
likom ranijih analiza Dunavske kreditne banke podvukli smo 
jedan njezin specijalitet, koga se ona striktno pridržava: rako 
ne može dobiti zajmove po eskontu, koji prelaze maksimalnu 
granicu od 10 hiljada dinara. Praksa je potvrdila pravilnost 
ovoga principa, koji svaki riziko svodi na najmanju meru. I ove 
godine banka se pridržavala toga principa. Ona ima još jedan 
specijalitet, a to je finansiranje nekoliko industrijskih preduzeća, 
međ kojim zauzima „Raonik” trgovačko industrijsko a. d. Beo
grad najvažnije mesto. Ovakvi poslovi mogu po male banke 
biti sudbonosni, pošto im često nedostaju elementi procene kre
ditne granice. Kod Dunavskog kreditnog zavoda je i ova even
tualnost isključenja, pošto njime upravlja g. Vasa U. Jovanovič, 
poznati finansijski stručnjak, koji je banku preuzeo u svoje ruke 
1927. godine i sproveo njenu reorganizaciju. Nepokretnosti ban
čine, koje su ranije iskazane sa 31 hiljadu, u bilansu se više ne 
pojavljuju. Bančine hartije od vrednosti, koje su u 1930. godini 
bilansirane sa 1.07 miliona, iskazane su krajem 1931. godine sa 
995 hiljada, što dokazuje da je banka u toku 1931. godine po
većala svoj portfelj efekata.

Bruto dobit, koja je pretprošle godine iskazana sa 1.73 
miliona porasla je ove godine na 2.5 miliona. Ako od ovoga od
bijemo bančine troškove i rashode u iznosu od 2.1 milion (pre
ma prošloj godini veći su za milion dinara) onda dobijemo čistu 
zaradu od 435 hiljada dinara. I kod sastava računa, gubitka i 
dobitka bilo bi u interesu bolje preglednosti da su i ovi računi 
detaljiraniji. Od čiste dobiti dodeljeno je 43 hiljade stalnom re
zervnom fondu, 8% (34 hiljade) kao tantijema upravnom od
boru, 8 hiljada kao tantijema činovništvu, a 345 hiljada stav
ljeno je na raspoloženje zboru akcionara. Dunavski kreditni za
vod poslednje četiri godine nije plaćao dividende.

U njegovoj upravi se nalaze gg.: Vasa U. Jovanovič, pret- 
sednik, Dragiša Matejić, potpretsednik, članovi: Milan K. To
dorovič, Mihajlo Marinkovič, Milan V. Jovanovič i Miloš V. Jo
vanovič. U nadzornom odboru su gg.: Đorđe Popovič, Dušan 
Hope, Đorđe Đorđević i Nikola Pavlovič.
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Садржај:

„Union” pivara d. d, —  Ljubljana.
Грађанска штедионица —  Веоград*
Fabrika sapuna „Merima” a. d. — Kraševac. 
Лудбрешка деоничка штедиокмца — Лудбрег.

„UNION” PIVARA D. D. — LJUBLJANA

Ekspanzija naših pivara, koje su u ranijim godinama na 
skoro idealan način izvršile teritorialnu podelu svojih interesnih j 
područja, imala je u 1931. godini zbog opadanja konzuma za i 
posledicu pojačanu međusobnu konkurenciju, zbog koje pri
like i rentabilitet pivara ni iz daleka više ne odgovara onima iz 
ranijih godina. Pored posledica opšte krize počinju naše pi
vare u sve težoj meri osečati i specijalne teškoće, zbog kojih na
stoje, da poprave kvalitet proizvodnje i da smanje troškove. O 
sniženju prodajnih cena za sada još ne može biti govora, pošto 
su uprkos pada cena sirovina povišene javne dažbine, čiji su ’ 
znatan deo preuzele pivare na svoj teret pošto je konzum 
već i inače u opadanju.

Ljubljanska pivara „Union” je prema svojoj glavnici 
druga najveća pivara u našoj zemlji (najveća je Vajfertova u 
Beogradu sa glavnicom od 30 miliona dinara) a zajedno sa iska
zanim, rezervama ona je naša najjača fabrika. Ova pivara je jedan 
veliki konsern, pošto je u toku godina preuzela ceo niz slo-j 
venačkih pivara, čiju proizvodnju je iiz razloga racionalizacije od
mah obustavila, izuzevši pivaru u Mariboru, 'koja radi kao fili- 
jalno preduzeće. „Union” je zapravo i više od konserna; ono 
bi se moglo nazvati i^restom , pošto se bavi pored proizvodnje! 
piva još i moderno organizovanom proizvodnjom špirita i fab- j  
rikacijom kvasca. U pogledu proizvodnje piva, „Union” je ta- 1 
kođer najveća pivara. Prema dobivenim podacima naša ukup- \ 
na proizvodnja piva iznosila je poslednjih godina: jj

godine hektolitara
1928 727.300
1929 674.760
1930 ’ 653.270
1931 540.250

Sama pivara „Union” proizvodila je u 1923/24. za vre
me povoljne konjukture 155 hiljada hektolitara; u 1927/28 go
dini 100 hiljada a 1929/30 godini 115 hiljada hektolitara. Za ovu 
poslednju godinu podatci nisu objavljeni; napominje se, da je 
proizvodnja zbog opadanja kosuma smanjena; zbog toga pret
postavljamo, da se kreće na granici od 100 hiljada hektolitara. 
Kako imamo u našoj zemlji 8 velikih pivara i oko 25 manjih, 
to je proizvodnja pivare „Union” sa oko 1/5 ukupne proizvod
nje nesumnjivo najveća.

Prodajne prilike u našoj industriji piva postale su posled
njih godina upravo očajne. Pivare moraju da prodaju pivo svo
jim mušterijama na duže rokove, moraju nositi del kredere 
snabdevaju gostioničara sa ledom, kafaničkim inventarom, pum
pama, tekama, čašama pa i obrtnim kapitalom ako ne i ostalim

kafanskim inventarom. Ako se jedna pivara susteže da svome 
komitentu odobri sve ove olakšice, onaj dobro zna, da će sve 
to dobiti od druge pivare.

Pivara „Union” ima za sada samo jednog konkurenta iz 
branše pivara, a to je zagrebačka pivara. Drugi su konkurenti 
bezalkoholna pića i suviše niske cene vina, koji se zbog jefti
noće u slovenačkim selima u mnogo većoj meri troši no što je 
to bio slučaj ranijih godina. Sem toga ima -nekako dve godine 
od kako se sprema nov konkurent. Nekoliko gostioničara imalo je 
nameru osloboditi se od uticaja pivare „Union” i pokrenuta je 
je akcija osnivanja nove fabrike, sa glavnicom od 15 miliona 
dinara.

Na osnivanju ove gostioničarske pivare u Laškome iz
gleda da se počelo ozbiljno raditi. Kapital koji je potreban za po
dizanje velikom je mukom upisan; još nije sigurno da li je pot
puno osiguran i ako izgleda da postoji naročiti aranžman sa ne
kom čehoslov. grupom i da će se u proleće otpočeti sa tehni
čkim radovima. Ako je akcioni odbor uspeo da kod sadašnjih 
prilika sakupi od gostioničara i hoteljera dravske banovine sve 
upisane iznose koji su potrebni za podizanje veće pivare, onda 
mu svakako treba čestitati. Tu ne dolaze u obzir svi gostioničari i 
hoteljeri Slovenačke, pošto je jedan deo vezan raznim ugovo
rima, kreditima i instalacijama na ostale pivare, u prvom redu 
na pivaru „Union”, koja je na teritoriji Dravske banovine sva
kako dominirajuća.

Kako će ova gostioničarska pivara da radi drugo je pi
tanje. Izgledi baš nikako nisu povoljni. Već i u izveštaju „Union” 
se napominje da je konzum piva u opadanju. A teška privredna 
depresija koja u najnovije vreme naročito pogađa Sloveniju — 
broj nezaposlenih radnika već iznosi nekoliko desetina hiljada — 
imaće za posledicu da će se konzum još više smanjiti. Kod 
ovakvih prilika doći sa novom pivarom prilično je riskantno, 
je r jasno je da pivara „Union” neće tako lako napuštati teren. 
Ona će pokušavati da čak i one gostioničare koji su akcionari 
nove pivare zadrži za sebe nudeći im razne koncesije. Ne samo 
u pogledu cene piva nego i u pogledu kreditnih kondicija. A to 
će u buduće, s obzirom na prilike igrati mnogo veću ulogu nego 
danas. Nova pivara mogla bi računati na izvestan uspeh, pret
postavljajući da će njeno pivo odgovarati kvalitetu ranijem 
laskom pivu, jedino onda ako iza nje stoji jedna jaka finansijska 
grupa odnosno novčani zavod koji bi bio voljan da dade 
potrebni obrtni kapital. A taj bi imao da iznosi oko 30—40 mi
liona dinara. Teško je pretpostaviti da će jedan novčani zavod 
u današnjim prilikama biti voljan da podeli ovakav kredit no
vom industrijskom poduzeću, koje tek ima da dokaže svoju ži
votnu sposobnost i to u konkurenciji sa jednom od naših naj
jačih pivara. Pogotovo ako zavod na poduzeću nije zaintere-
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siran. A iskustvo, uči, da će , samostalnost doći u pitanje ako se 
akcionari Gostkmičarske pivare suviše angažiraju kod banaka. 
Malo po malo, ljudi koji su danas na čelu pokreta bili bi izba
čeni i akcije bi preuzela jedna nova grupa. Možda i sam a banka. 
A najverovatnije pivara Union. Dapače je lako mogućno, da 
će i tu novu pivaru kasnije preuzeti pivara Union, kao što je to 
uradila sa ostalim pivarama Slovenije.

Ranijih godina bili su objavljeni i podaci o produkciji 
piva u Sloveniji. Ove godine u izveštaju koji je vanredno kra
tak stoji samo da je prodaja pive nazadovala. O prodaji spiri- 
tusa također nema podataka. Nazadovala je i prodaja kvasca.

Bilansi za 4 poslednje godine zaključeni 31. avgusta 
svake godine ovako izgledaju:

Aktiva

Zgrade 
Strojevi 
Posuđe 
Inventar 
Zalihe 
Dužnici 
Efekti 
Blagajna 
Kola i stoka
Flaše i podrumski inventar

Pasiva 
Glavnica 
Fondovi 
Poverioci 
Akcepti
Dobitak 1.995
Ukupno 77.583

Zgrade su poslednjih godina bile iskazane sa sve manjim 
iznosom i to radi amortizacije koja je bila izdašna. Prošle go
dine vidimo da su zgrade bilansirane za milion dinara više. To 
znači da su vršene nove investicije za oko 2 miliona, jer mo
ramo uzeti u račun i iznos uobičajene amortizacije koji je bio 
uzet u obzir kod iskazivanja vrednosti zgrada za 1931. godinu. 
Kod strojeva nema novih investicija i otpis iznosi kao i ranijih 
godina. Izgleda da se nove investicije odnose na nova postro
jenja za čišćenje, sortiranje i punjenje flaša kao i za obnovljen 
podrumski inventar, pošto je za to u ovom bilansu otvorena 
nova pozicija od 2.53 miliona dinara.

Zalihe su u opadanju. To je i naravno kad uprava vodi
računa o smanjenom konzumu pak po tome regulira i produk
ciju odnosno zalihu. Kod pivara, s obzirom na fermentaciju, 
moraju zalihe biti znatne. Nu smanjenje konzuma odnosno pro
dukcije deluje i na smanjenje zalihe piva koje mora da odleži 
izvesno vreme.

Dužnici su nešto malo porasli. S obzirom na smanjenu 
prodaju to će biti znak da su prilike plaćanja bile lošije nego 
ranije. To nije baš najbolji izgled za novoosnovanu pivaru u 
Laškom, jer ona neće imati raspoloživih sretstava da će u do
voljnoj meri moći kreditirati svoje komitente.

Efekti koji su poslednje dve godine bilansirani sa 1 mi
lion 109 hiljada dinara porasli su za 2 miliona 800 hiljada na 
3 miliona 906 hiljada dinara. Ništa nije poznato o tome da bii 
se pivara Union prošle godine angažirala kod kakve druge pi
vare ili sličnog poduzeća, što bi opravdalo tako znatan porast 
efekata. A vrlo je verovatno, da nije kupovala državne papire. 
Po svoj prilici je i pivara Union sudelovala kod tako zvane 
nacionalizacije Kreditnog zavoda u Ljubljani i verovatno pre
uzela veći paket njegovih akcija. A poznati su raniji uski od
nosi između pivare Union i Kreditnog zavoda.

Poverioci su porasli za 3 miliona dinara. To je u vezi sa 
novim investicijama i sporijim likvidiranjem prodate robe. 

Račun gubitka i dobitka pruža sledeću sliku:

Prihodi 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Račun produkcije 54.534 56.506 57.322 52.649
Prenos dobiti 71 71 75 79

Rashodi
Sirovine 14.360 15.582 15.427 10.435
Plate i troškovi 23.175 23.545 22.269 20.936
Dažbine 12,568 12.661 14.942 16.891
Otpisi 2.504 2.222 1.969 1.725
Dobitak 1.995 2.286 2.788 2.740
Zbir prihoda ili rashoda 54.534 56.506 57.322 52.729

Račun produkcije pokazuje smanjenje za skoro 5 miliona
dinara. To je u vezi sa smanjenom prodajom piva i (kvasca. 
Kod rashoda nalazimo bitne promene kod nekih pozicija. Na 
sirovine je izdano 5 miliona manje ili oko dve trećine rani
jeg iznosa. Ovde dolaze u obzir, pored manje nabavke sirovina, 
u prvom redu ječma i hmelja i znatno spuštene cene. Jer pro
dukcija ipak nije pala u tom obimu da bi se na kupovini siro
vina izdalo samo dve trećine ranijeg iznosa. Na plate, nad
nice i ostale redovne troškove izdano je 1.5 miliona manje. To 
dolazi đelomično od reducirane delatnosti a. delomično i od po
litike štednje koja se rigorozno sprovodi. Dažbine su u nepre
stanom porastu. Gotovo bismo rekli da kako produkcija pada 
tako rastu dažbine. Znači da se na industriju piva prebacuju 
sve veći tereti. Za nekoliko godina, ma da je produkcija manja, 
dažbine su gotovo podvostručene. To naravno sprečava da se 
snize cene -piva. Dapače je potrebno, da se radi dažbina pri
stupi povišenju cena.

Čisti dobitak u glavnom je jednak dobitku 1929/30. go
dine, a iznosi 2.66 miliona dinara. Od toga je podeljeno 133 
hiljade rezervnom fondu, 133 hiljade kao tantijema članovima 
upravnog odbora, 35 hiljada potpornom fondu činovnika i rad
nika, 2.4 miliona podeljeno je kao 10% dividenda, a ostatak od
39.5 hiljada prenet je na novi račun.

U upravi pivare „Union” nalaze se sleđeća g. g.: J. Po
gačnik, J. Luckmann, Dr. Mirko Grasselli, Karel Kaušek, J. 
Kosler, Peter Kosler, J. Lavrenčič, G. Mautner, K. Neustadt, 
C. Neveklovsky, Anton Niklas, Alojzij Pavlin, Andrej Šarabon, 
August Tosti, Dr. Fran Windischer.

ГРАЂАНСКА ШТЕДИОНИЦА — БЕОГРАД.

Грађанска штедионица y Београду припада међ ста- 
рије београдске новчане заводе, пошто je осиована још 1905. 
године. Њезина почетна главница je износила 300 хиљада 
предратних динара, колико je износила и после свршетка 
светскога рата, када je у октобру 1920. године повишена 
на 1 милион послератних динара; у мају 1922. године по- 
висује се на 2 милиона a 1923. године на 3 милиона динара. 
Главна скупштина акционара донела je 1924. год. одлуку, да 
се повиси главница на 4 милиона, издавањем 2000 комада 
гратис-акција, дакле употребом резервних фондова. У мају
1928. године спроведено je повшиење главнице на 5 мили- 
она, путем нове емисије од 2000 акција и то на еледећи на- 
чин: 1000 комада je подељено старим акционарима бес- 
платно, a друга хиљада понуђена je акционарима no 500 ди- 
tiapa, колико износи номинална вредно-ст акција. Последње 
повишење глвнице свршено je у 1930. години, на 6 милиона 
динара, опет употребом резервних фондова, којом приликом 
су прежигосане акције од 500 на 600 динара номинале.

Грађанека: штедионица посвећује главну бригу е о  
конту, ломбарду, зајмовима no текућим рачунима, давању

1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

22.844 21.192 20.359 21.386
12.600 11.338 10.203 9.183

2.466 2.164 1.760 1.471
645 693 487 75

14.642 10.745 8.745 7.161
22.923 18.126 18.772 18.918

1.122 1.109 1.109 3.906
82 175 164 328

207 181 191 131
___ _ ------- 2.533

12.000 12.000 24.000 24.000
34.078 34.177 22.276 22.412
28.757 16.783 12.529 15.927

741 211 — —
2.286 2.788 2.740

65.546 61.602 65.082
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храткорочних хипотекарних зајмова. и т. д. Beh из ранијих 
извештаја примећујемо да банка не воли да мења муште- 
рије1 и да строго води рачуна о својим старим комитентима. 
Банка даје сваке године податке о висини каматне стопе 
за подељене кредите; према 1929. години, када се кретала 
од 12% до 16%, постепно je смањивана, a у првој половини 
1931. тодине изноеи 10 и no од сто до 12 од сто, што je 
свакако врло велика редукција, нарочито ако имамо у вкду, 
да камата на улоге није смањена у одговарајућој мери. Овв 
смањење каматне стопе у првој половини 1931. године об- 
Јашшава банчина управа обиљем новца и тешкоћама из- 
налажења нових и добрих пласмана. Пошто су Народна 
банка и Државна хипотекарна банка половином 1931. го- 
дине повећале каматну стопу no есконту и ломбарду, банка 
напомиње, да je и она била принуђена повећати каматне 
стопе, a нарочито крајем августа и септембра. Што се тиче 
повлачења улога, у извештају читамо следеће: „У том вре- 
мену нисмо ни ми били поштеђени, али можемо отворено 
рећи, да наши улагачи нису показивали велику узнемире- 
ност, na се нису ни обраћали у већој мери за своје улоге“. 
Овакво стање има банка да благодари својим старим ула- 
гачима, који већ годинама раде са Грађанском штедиони- 
цом. Ш то . Се тиче кретања улога на штедњу, треба наро- 
чито истаћи да су од 1929. године у постепеном, али стал- 
ном порасту. У 1931. години, на дан 31. децембра, они су 
већи за 60 хиљада динара, него у 1930. години, што je сва- 
како врло повољан знак. Али су упркос томе у другој по- 
ловини 1931. години послови знатно ограничени, пошто je 
банка из разлога предострожности била принуђена да подр- 
жава веће резерве.

Иако je дакле Грађанска штедионица била поштеђена 
навалом улагача, није се могла спасти и губитка на харти- 
јама: од вредности. Пад курсева дошао je и сувише нагло. 
Због тога je управни одбор банчин, саобразно члану 71. За- 
иона о акционарским друштвима извршио отпис државних и 
приватних хартија од вредноети, према курсу од 31. децел1- 
бра 1931. године и то иа следећи начин 1) из „фонда за 
разлику на курсу“ отписано je на 2172 комада РаТне штете 
347 хиљада динара, на 201 комад акција Народне банке 450 
хиљада, иа 704 комада акција Врачарске штедионице 35 хи- 
љада, на- 200 акција Врачарске задруге 30 хиљада, на 106 
акција Српског бродарског друштва 23 хиљада и на 5 ко- 
мада 7% Инвестиционог зајма 300 динара, укупно дакле 
882.55 хиљада динара. Овим губитком смањен je „фонд за 
разлику на курсу тако, да на дан 1. јануара 1932. године 
рзноси 1497 динара. 2) За губитак хартија од вредности 
„Фонда за пожриће штете од промене вредности валоризаг 
ције на 265 комада Ратне штете отписује се из добити за 
1931. годину 44.612 динара, чиме je укупан губитак на ефек- 
тима од 927 хиљада потпуно отписан и ликвидирак. За др- 
жавне хартије од вредности банка се могла користити олак- 
шицама новог Закона о билансирању“ што међутим није 
учињено. Управа je показала сву потребну храброст и јед- 
H ta радикалним потезом ликвидирала све ове губитке.

Упоређење биланса за последње четири године пружа 
следећу слику:
I .C I

Рачун азравнаља.
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

Готовина 1.459
у хиљадама динара

804 952 899
Мвнице . 14.370 12.533 15.600 12.946
ј^ђкући рачуии 2.709 2.033 1.293 1.469
Ломбард 492 473 720 682
Дужници за продате

плацеве 453 295 258 236
Непокретна имања 3.165 5.108 ; 4.770 4.770
Хартије од вредиости 1.611 2.759 3.092 2.799
Намештај 70 64 ... 57 59
ЈКауције, гараии.ије нтд. 16.701 16.102 21.186 21.222

Паотве
Г лавница 5.000 5.000 6.000 6.000:
Ф ор д̂ о в и 2.086 3.470 2.589 1.824
Пензиони фонд 136 143 167 184
Улози на штедњу 9.523 8.150 9.078 9.136
Текући рачуни 1.982 1.856 2.432 1.222
Реесконт 4.054 4.109 6.000 4.586
Преносна пасива 16.701 16.102 21.186 21.222
Порез камате улога 19 18 19
Разна пасива 573 129 --- 140
Чиста добит 1.321 1.149 991 1.062
Збир билакса 41.175 39.986 48.001 45.083

Рачун губитма
Расходи 

Камата 1.038

и добитка.

944 980 1.007
Т рошкови 1.130 617 638 648
Пореза --- 619 446 335
Отписи 88 131 94 . 132
Добит 1.321 1.149 991 1.062

Приходк
Камата 2.005 1.882 1.834 1.879
Провизије 677 518 374 213
Приходи хартија од 

вредности 82 70 185-
Од непокретиог имања --- 615 833 812
Разни приходи 895 980 39 <15
Збир прихода или расхода 3.577 3.563 3.149 3.184

Збир биланса je v 1931. години исказан са 45.08 м и- 
лиона, према 48 лшлиона у 1930. години; пошто су преносне 
позиције (кауције, тарантије и т. д.) према претпрошлој ro- 
дини остале непромењене, са 21.2 милиона динара, смањек 
je обртни капитал банчин за око 3 милиона динара на 2 3  

милиона. Од тога отпада 8 милиона на сопствена сретстЕа 
a 14.9 милиона на туђа. У 1929. години износиле су банчине 
резерве 3.47 милиона; од тог доба стално се смањују: прво 
због тога. што je у Г930. години употребљен један милион 
на повишење главнице (од 5 на 6 милиона) a друго, што je 
у 1931. години отписано 882 хиљаде губитака на хартијама 
од вредносги. Ha тај начин резервни су фондови до краја.
1931. године смањени, за скоро 2 милиона на 1.8 милиона 
динара; заједно са банчиним пензионим фондом резерве из- 
носе крајем 1931. године ипак још преко 30% од главнице. 
Напоменули см о,. да су улози на штедњу чак и повећани 
према прошлој и претпрошлој години, што je у 1931. години 
врло регка појава. Томе на супрот пак су исказани мањи« 
износима реесконт као и повериоци no текућим рачунима; 
peecKO'HT je смањен за 1.4 милиона на 4.58 милиона a пове- 
риоци управо за 50%. односно за 1.2 милиона на 1.2 мили- 
она динара.' Ово смањење туђих сретстава није примарно^. 
већ последица смањења активних послова. Како je банка у 
другој половини године обуставила нове кредите и пови- 
сила каматае стопе, аутоматично се смањио есконтни ма~ 
теријал, приликом доспелости меница, за 2.7 милиона које je 
банка употребила за смањење својих обавеза. У овом слу- 
чају процес je дакле обрнут. Док у 1931. години код наших. 
банака преовлађује смањење активе као последица одлива. 
улога, код Грађанске штедионице je дошло до смањења 
пасиве ради притицања датих кредита. Пошто се нови кре- 
дити нису одобравали, банка je ове вишкове употребила за 
смањење својих повериоца. Ова структурелна промеиа ука- 
зује на врло повољно стање Грађанске штедионице.

Банчини зајмови no текућим рачунима нешто мало су' 
порасли, од 1.29 милиоиа у 1930. година на 1.47 милиона у
1931. години. Разумљиво je, да je ломбарднн посао смањец^
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пошто je и он у другој половини године пролазно потпуно 
обустављен.

Хартије од вредноети смањене су према прошлој го- 
дини за евега 300 хиљада динара; пошто су ефекти билан- 
сирани no курсној вредиости 31. децембра 1931. године, 
a курсна разлика отписана, онда то еамо доказује да je 
банка у току године куповала нове ефекте и у знатној мери 
појачала свој ефектии портфељ.

Непокретности су последње две године билансиране 
непромењено са 4.77 милиона динара. Од тога отпада 2.2 
милиона на имање на углу Краља Милана и Гарашанинове 
улице, 470 на зграду Краља Милана улице 54, a 2.1 милион 
на зграду у Гарашаниновој улици број 3.

Рачун губитка и добитка не пожазује нарочитих про- 
мена у току последње две године: бруто добит je остала 
тако рећи непромењена са 3.18 милиона динара; у 1928. и
1929. години била je већа за којих 300 до 400 хиљада ди- 
нара. Приходи од камата већ три године не показују вари- 
јације, и ако je кредитни волумен последњих година био по- 
већан, приходи нису могли порасти пошто je камата сни- 
жена; a у колико je у овој години кредит постао скупљи, 
смањен je његов волумен, тако да крајем године нема скоро. 
никаквих промена.

Приходи од провизија су према прошлој години сма- 
њени, али како су порасли приходи од хартија од вредно- 
сти и разни приходи, то je и овде попуњен мањак. Приходи 
од непокретности износе 812 хиљада, према 833 хиљада у
1930. и 615 хиљада. у 1929. години; у 1931. години износи 
рендита непокретноети 17% што je у данашњим приликама 
ванредан принос за непокретности.

Расходи no каматама нешто су мало већи но у 1930. 
години, као последица повећања есконтне стопе од стране 
Народне банке. Због тога je и разумљиво, да je банка сма- 
н>ила своје обавезе. Трошкови су остали непромењени са 
648 хиљада динара што je упоређено са обимом банкарсжих 
операција невероватно мало; отписи су нешто мало већи 
но лане, за 38 хиљада; смањење јавних терета било je од- 
лучујуће no висини чисте зараде; пошто су оне за преко 
100 хиљада смањене, могла je банка исказати и већу чиету 
аараду, Док je у 1930. години исказана са 991 хиљада ди- 
нара, износи у 1931. години 1.06 милиона динара или 71 
зшљаду више.

Добит je подељена на следећи начин: фонду особене 
резерве je дотирано 46.6 хиљада динара, фонду за амор- 
тизадију зграда 71 хиљаду, пензионом фонду чиновника 5 
хиљаде, 15%, односно 159 хиљада динара дато je управи на 
»ше таитијеме a 780 хиљада акција je подељено акционарима 
ко 13% дивиденда, док je у 1930. години износила 13.5%, 
наиме 80 динара на номиналу од 600 динара од чега je упла- 
ћено 350 динара, (3.5 милиона на главницу, док je остатак 
повишен из резервних фондова).

У управи Грађанске штедионице се налазе следећа 
г. г.: Љуб. М. Трандафиловић, претседник; Вук М. Стефа- 
новић, Милја Р. Јоваиовић, Љуба Хаџк-Ђорђевић; у Над- 
зорном одбору су Јован Д. Јовановић, Благоје Тргжовић и 
Миодраг To Перишић.

FABRIKA SAPUNA „MERIMA” A. D., KRUŠEVAC.

Prošla, 1931, godina je i za našu hemijsku industriju bila 
vrlo teška, a od opšte krize nije mogla biti pošteđena ni indu
strija sapuna; kod nje je opadanje kupovne snage širih slojeva 
Imalo porazno dejstvo, mnogo osetljivije no u 1930. godini1, 
kada su postojali svi znaci opadanja poslovanja. Sapun je kao 
što je poznato predestiniran artikal potrošnje u masama, pa i 
kod najsiromašnijih slojeva. Ako pak opadne kupovna sposob
nost ovih masa, onda se odmah smanji i kupovina sapuna, na
ročito u seljačkim gazdinstvima, koji pristupaju domaćoj pro

izvodnji i ako je ona kvalitativno mnogo slabija. Pored sa
puna, proizvedenog u domaćoj proizvodnji, povećava se upo
treba pepela i ceđa a sve to ide n a  uštrb proizvodnje naših do
maćih fabrika. „Merima” u Kruševcu, najveća fabrika sapuna ц 
Srbiji i najveća i najmodernije uređena na čitavom Balkanu 
veoma pesimistički izlaže prilike u 1931. g. U njezinom izve- 
štajoi o radu u 1931. godini napominje se, da je u toku cele 
godine vladala stagnacija, kojoj se kraj nije m ogao dogledati. 
„Spuštajući i dalje cene našim fabrikatima i zadovoljavajući se 
sa minimalnom zaradom, nismo na žalost uspeli da dostignemo 
ni prom et iz 1930. godine”. Pesimistično je bio sastavljen i iz- 
veštaj za 1930. godinu, što ove izveštaje za poslednje dve go
dine u mnogome odvaja od onih objavljenih za ranije godine. 
To je svakako dokaz, da uprava vodi računa o teškim prili
kama u kojima se nalazimo. Zbog toga je fabrika „Merima” i 
bila u stanju, da se blagovremeno prilagodi novo nastalim pri
likama. Za nju kriza iz 1931. godine nije došla neočekivano i 
fabrika se za nju dobro pripremila. Kriza nije mogla doneti ni
kakvih iznenađenja. Ako bacimo i samo letimičan pogled na 
donju tablicu, u kojoj su upoređeni bilansi za poslednje četiri 
godine, onda pada u oči velika finansijska pripravnost i mobil
nost fabrike o čemu će malo docnije još -biti govora.

Račan izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 

u hiljadama dinara
1931.

Gotovina 237 234 145 568
Hartije od vrednosti 245 167 190 175
Dužnici 4.962 6.010 6.291 5.904
Nepokretnosti 3.400 3.277 2.500 2.375
Mašine 2.165 1.975 1.777 1.600
Nameštaj, alat i pribor 
Fabiikacija:

574 609 498 495

sirovina 1.962 1.653 1.356 708
materijal 277 300 330 262

Polufabrikati 2.249 2.018 2.223 1.732
Laboratorium 464 281 289 203
Kartonaža 686 625 543 517
Gotova roba 
Kozmetičko odetenje:

1.082 702 1.081 945

materijal 330 1.112 1.485 1.601
gotova roba — 141 128 140

Obaveze u stranoj moneti 193 124 — —
Razne osobe — 6 1 —
Ostave

Pasiva
Menice:

3.281

domaće 2.000 3.000 4.000 4.000
u stranoj moneti 2.220 2.159 1.763 556

Tekući računi 4.214 3.013 1.775 1.33!
Obaveze u stranoj moneti — — 294 191
Rezervni fondovi 
Dubioza:

44 114 209 299

otpisana 317 379 662 707
naplaćena 37 116 80 117

Zbir računa izravnanja 25.596 21.980 23.184 20.366

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi-

Režijski troškovi i porez 1.962 2.780 2.298 2.395
Amortizacija 1.678 459 1.146 358
Gubitak na efektima — — — . '8
Čista dobit 120 ■670 895 790
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Prihodi
Dobit na robi 2.372 2.616 2.906 2.795
Kursna razlika i razni prihodi 1.761 1.299 2.023 1.346
Zbir prihoda 4.148 4.290 5.010 4.259
Dividenda — 6% 8% 7%

Fabrika sapuna „Merima” je osnovana u formi akcionar
skog društva tek 1927. godine, kada je pretvorena privatna 
firma Đurković, Ristić i Kompanija u Kraševe« u preduzeće 
akcionarskog tipa, sa glavnicom od 10 miliona dinara podeljeno 
u 100.000 akcija od 100 dinara nominalne vrednosti, od čega je 
uneseno u akcionarsko društvo 95.000 akcija kao apor, dakle 
u vrednostima nepokretnosti, mašina, alata, materijala i t. d., a 
samo je 5 hiljada komada akcija uplaćeno u gotovom. Prilikom 
pretvaranja u akcionarsku formu izvršena je potpuna reorga
nizacija i modernizacija fabrike, tako da raspolaže sada najmo
dernijim uređajem, koji omogućava proizvodnju od običnog 
sapuna do najrafiniranijih toaletnih sapuna i t. d. Fabrika ima 
speeialni laboratorium za fabrikaciju raznovrstnih luksuznih 
parfema, kolonjskih voda, pudera, krema, medicinskih sapuna 
i t. d. U kozmetičkom odelenju, koje pretstavlja zasebnu fa
briku proizvode se svi ovi artikli. Proizvodi „Merirne” ne kon- 
kurišu sa inostranim specijalitetima samo po svome prvoklas
nom kvalitetu, već i po načinu pakovanja i spoljnjem izgledu
— a nesravnjeno su jeftiniji. Fabrika ima čak i sopstvenu karto- 
nažu i štampariju.

Uprkos tome, što smo mi poljoprivredna i stočarska 
zemlja, moraju naše fabrike sapuna dobavljati potrebne siro
vine, najme loj, vegetabilni zejtin, boje i t. d. iz inostranstva. 
To dolazi velikim delom otuda, što se kod nas u pretežnoj meri 
izvozi živa stoka u Beč i Peštu, odakle mi uglavnome uvažamo 
loj — naše stoke. Loj i loj nije jedno te isto; mora da bude na 
naročiti način prepariran i čist — a ovakve robe ima za sada 
kod nas još vrlo malo. Ulja od kokosovih oraha, potrebna za 
bolje vrste sapuna uvoze se direktno iz Indije ili Indokine. Pri 
tome treba napomenuti i to, da fabrika proizvodi i veće količine 
sirovog glicerina, koji se izvozi u Nemačku i Francusku, u ko
liko ga ne troše naše vojne vlasti. Fabrika se rasprostire na ze
mljištu od 17 hiljada kvadratnih metara, a zgrade zapremaju 
4000 kvadratnih metara. Interesantni su kotlovi, koji mogu od
jednom primiti do 100 tona sirovine.

Zbir bilanse stvarno je manji no u jednoj od ranijih go
dina; ali to ;oš i ne znači, da je poslovni volumen mnogo sma
njen. T reba imati u vidu, da je fabrika poslednje dve godine u 
nekoliko mahova snizila cene svojih proizvoda, ali je bruto do
bit uprkos teških prilika koje su postojale u 1931. godini manja 
samo prema 1930. godini. Upoređena sa ranijim godinama ona 
je jednaka bruto dobiti u 1929. godini a veća od one, postignute 
u 1927. i 1928. godini, kada su se svi artikli skuplje prodavali. 
Smanjenje zbira bilansa dolazi od smanjene pasive. Pasivni te
kući računi smanjeni su od 5.33 miliona u 1928. godini -na 1.33 
miliona krajem 1931. godine, menične obaveze u stranoj valuti
— što će verovatno pretstavljati poverioce za povučene siro
vine opale su od 2.22 miliona u 1928. godini na svega 556 hi
ljada, dok su još prošle godine iskazane sa 1.76 miliona dinara. 
Ove promene imaju nekoliko razloga: one dolaze pre svega od 
pada cena sirovina, kupovine manjih količina, pošto se cene 
naglo, menjaju a i zbog toga, što fabrika nije htela, da u ovim 
prilikama ostaje dužnik prema inostranstvu. Menice u domaćoj 
valuti ostale su nepromenjene sa 4 miliona, kao i krajem 1930. 
godine, ali su smanjene i obaveze u stranoj moneti po tekućim 
računima od 294 hiljade na 191 hiljadu. Ukupna strana sretstva 
iznose krajem 1931. godine 6.1 rnilion prema 7.8 miliona u 1930. 
i 8.2 miliona u 1929. godini; iz ovoga rezultira, da je fabrika 
iz sopstvene snage za poslednje dve godine smanjila svoje 
obaveze za preko 2 miliona dinara, a da pri tome nije bila 
prinuđena smanjiti proizvodnju; naprotiv, kako su dužnici fab
rike iskazani sa skoro istim iznosom kao pretprošle godine, a 
ako neuzimamo u obzir i otpis dubioza, onda čak i sa više, 
pored istovremeno spuštenih cena, onda dolazimo do zaključka,

da je volumen proizvodnje morao biti čak i veći. Kako su u 
toku poslednjih pet godina rezervni fondovi porasli od 20 hi
ljada na 300 hiljada dinara, a glavnica ostala nepromenjena, 
to dostižu sopstvena sretstva 10.3 miliona dinara. Obaveze 
fabrike, pokrivene su dužnicima, i to posle vrlo rigoroznog otpi
sa sumnjivih dužnika; da je otpisivanje stvarno rigorozno, do
kazuje činjenica, da je od prošlogodišnjeg otpisa u ovoj godini 
ušlo kao čist prihod 117 hiljada dinara odnosno 20%. Celokup
na ostala aktiva fabrike, naime roba, alat, mašine, nepokretnosti 
i ’t. d. pokrivene su sopstvenim sretsvima. Ako imamo u vidu, 
da se nepokretnosti u 1931. godini posle redovnog godišnjeg 
otpisa bilansirane sa 2.37 mil. din. i da obuhvata ova pozicija 
stvarne vrednosti od preko 4.000 kvadratnih metara zgrada i 17 
hiljada kvadratnih metara terena, onda izlazi, da je vrednost 
jednog prosečnog metra fabričnog imanja bilansirana sa 139 
dinara, i  ako je njegova stvarna vrednost danas najmanje če
tiri puta veća. U toj se razlici nalazi i rezervna snaga „Merime’’. 
Kao što je to slučaj kod nepokretnosti, znatno se svake godi
ne otpisuju i investicije. Smanjenje vrednosti investiranog ma
terijala, bilo sirovina, polufabrikata ili gotove robe, u vezi je sa 
vrlo opreznim procenama i stvarnom smanjenju vrednosti prema 
ranijim godinama. Razlike nisu tolike, da bi se prema bilansnim 
vrednostima moglo naslućivati da su lageri sirovina prema ra
nijoj godini kvantitativno smanjeni. Kriza potrošnje mogla bi se 
naslućivati jedino kod pozicije gotove robe kozmetičnog ode- 
lenja, koja je sa 140 hiljada dinara za nekih, 12 hiljada dinara 
veća no lane. A ni to ne mora biti slučaj, pošto je lako mogućno, 
da je proizvodnja tog odelenja do kraja godine bila veća, a roba 
na dan 31. decembra još nije bila ekspedovana. U proces pro
izvodnje investirano je prema bilansu 1931. godine (u sirovine, 
polufabrikate i materijal) 4.3 miliona, u gotovu robu 1.08 mili
ona prema 5.4 miliona i 1.3 miliona dinara u 1930. godini.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da je dobit na robi 
sa 2.8 miliona samo za 100 hiljada dinara manje od one u
1930. godini; prema ovome mi bismo bili skloni postaviti tezu, 
da je fabrika „Merima”, uzimajući pri tome u obzir i smanjenje 
cena, u 1931. godini relativno vrlo dobro prošla. Podbacili su 
prihodi od kursnih razlika i raznih prihoda, za oko 700 hiljada 
prema prošloj godini. Kako u ovoj godini nije učinjeno većih 
novih intvesticija, to su redovni otpisi manji no ranijih godina, 
a iznose svega 358 hiljada prema 1.15 miliona u 1930. godini. 
Uprava fabrike napominje, da je u 1931. godini teško prodavala, 
ali još teže naplaćivala, zbog čega je morala povećati otpis 
sumnjivih dužnika na 707 hiljada dinara. To je kod artikala, 
koji se prodaju hiljadama mušterija jedna neizbežna pojava. 
Fabrika „Merima” morala je u toku poslednjih pet godina otpi
sati na sumnjiva potraživanja 2.63 miliona dinara, a to je više 
od iskazane opšte dobiti. Od toga je ipak još povoljno likvi
dirala 350 hiljada odnosno 17%.

Čista dobit „Merime” iznosi u 1931. godini 790 hiljada 
dinara — ili za 100 hiljada manje no u 1930. godini; ipak su 
dobitt u obema poslednjim godinama rekordne. Od ove dobiti 
dodeljeno je 79 rezervnom fondu, 11 hiljada pensionom fondu 
a 700 hiljada podeljeno je akcionarima na ime 7% dividende, 
što je prema prošloj godini za svega 1% manja dividenda.

U upravi se nalaze gospoda: Ilija Mihajlovie, pretsedmk; 
Rista Pantić, Lub. M. Mihajlovie, Stevan Mihajlović, Vaclav 
Kuželj, Ilija Rankić, Aleks. S. Martić.

ЛУДБРЕШКА ДЕОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА _ _  ЛУДБРЕГ
У извештају Лудбрешке деоничке штедионице у Луд- 

брегу за 1931. годину наилазимо na два ванредна каракте- 
ристична пасуса. Први гласи „Теком задње четврти минуле 
године стали су улагачи у неким градовима наше државе 
дизати своје уложене главнице код новчаних завода, но наш 
je завод остао од трга поштеђен. Напротив стање се наших 
уложака напрама претпрошлој години знатно повисило, што 
нам служи као најбољи доказ неограниченог поверења наше
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клиентеле у наш завод.“ A други карактеристични пасус 
гласи „Наша сељачка клиентела удовољавала je својим оба- 
везама тачно и уредно.“ И ако су дене аграрним продук- 
тима пале на најнижи ниво ваља уважити, да je у овоме 
крају веома развијено сточарство, које сељаку пружа већи 
приход, услед чега му je омогућено, да своје обавезе уредно 
испуњује.

Ретки су данас новчани заводи који могу казати да 
су били потпуно поштеђени кризом поверења, која je нашем 
новчарству у другом семестру прошле године дигла уло- 
жака за око две милијарде динара. A још ређи су они који 
могу тврдити да сељак удовољава својим обавезама тачно и 
уредно. У најновије време наш сељак као да очекује да ће 
неко, у првом реду држава да преузме његове дугове, na 
мало или ништа не плаћа. A у неким крајевима није уопште 
у стању да удовољава својим обавезама и кад би то и хтео. 
Хрватско Загорје, где ради Лудбрешка штедионица, специ- 
јалан je крај. Нигде густоћа становништва није таква као у 
Загорју. Нигде таква глад за земљ-ом као у Загорју.. И j^a 
да су предуслови доста лоши ипак сељак у тим крајевима 
готово да боље пролази него у богатим крајевима Војводине 
и Срема. И кроз прошлогодишњу депресију Загорац je да- 
леко боље прошао него сељак у богатијим крајевима. Прво 
што му je и стандард жирота нижи a друго што у рударекој 
и текстилној индустрији ближе околине може увек да дође 
до посла, уколико не иде у Загреб као радник или надничар 
грађевинске струке.

Ma да je Загорје тако близу Загреба интересантно je 
да je остало поштеђено од психозе дизања уложака. На- 
против, Загорац je према банкама остао у истим пословним 
односима у којима je био и раније.

Лудбрешка деоничка штедионица основана je још 1892 
године дакле равно пре 40 година. Почела je сасвим из ма- 
лена. Деоничка je главница износила 40 хиљада круна. Кас- 
није je следило повишење из резервног фонда. Године 1919 
повисује се главница на милион круна. Године 1921 следи 
емисија на 2 милиона круна a годину дана доцније следи 
претварање главнице од 2 милиона круна на пола милиона 
динара. Године 1925 следи повишење на 1 милион динара. 
Пре рата Лудбрешка деоничка штедионица плаћала je ре- 
довно дивиденду од 20%. Затим су следиле знатне осцила- 
ције, нарочито после рата. Последњих неколико година плаћа 
дивиденду од 10%.

Биланси за 4 последње године овахо изгледају:
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Благајна 227 778 140 135
Банке 602 598
Менице 6.554 6.619 8.179 7.355
Дужници 2.001 1.942 1.578 4.482
Ефекти 54 64 187 379
Непокретности 400 400 400 380
Инвентар отш сан

Пасива:
Деоничка главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резерва 140 150 165 165
Улошци 6.555 7.989 8.938 10.974
Повериоци 488 198 130 953
Реесконт 950 350 750 135
Добитак 113 116 103 103
Укупна биланса 9.247 9.804 11.088 13.331

Улошци већ неколико година расту годишње за око 
милион динара. To je било и прошле године. Према томе 
je и у 1931. години забележен нормални развитак, односно 
нормална година. Да се овде није осећала криза најбоље се

види no повериоцима. Док готово све банке, показују сма- 
њење повериоца, Лудбрешка штедионица показује нарочити 
пораст управо код ове позиције.

У менице, макар je било на расположењу више срет- 
става, било je прошле године пласирано свега три четвр- 
тике милиона динара мање. Ну за то су дужници утростру- 
чени и бележе пораст од 3 милиона динара. Значи да завод 
не води рачуна само о покрићу потреба за сељачким кре- 
дитом него да je у прошлој години кредитирао нешто и тр- 
говину и обрт које се привредне гране више кредитирају 
no текућем рачуну него у есконту меница, макар они и за 
конто корентне кредите дају бианко менице.

Ефекти су удвостручени. Ну како у активи не нала- 
зимо позицију „разлика у курсу“ то значи или да то нису 
државни папири или пак je разлика курса одмах елимини- 
рана.

Најинтересантнија je позиција реескоит. Он износи 
концем прошле године 135 хиљада динара према 750 хи- 
љада концем 1930 године. Тих 135 хиљада je реесконт код 
филиале Народне банке у Вараждину. Код нас има још 
доста завода који и прошле године бележе пораст уло- 
жака. Али ће сигурно бити ретки они који су код Народне 
банке требали много мање кредита него 1930 године. На- 
родна банка концем 1931 године есконтирала je менице нов- 
чаним заводима за неколико стотина милиона динара више 
него 1930. године ria je збиља реткост ако je један завод 
требао мање него иначе. Онда je истина да Лудбрег није 
ни издалека осетио банкарску кризу и Лудбрешка деоничка 
штедионица показује ванредне резерве ликвидитета.

Чисти добитак износи 100 хиљада динара као и го-
дине 1930.

Рачун прихода и расхода овако изгледа:

Приходи: 1928. 1929. 1930. 1931.
У хиљадама динара

Камати 648 534 76 765
Провидба 227 260 221 198

' Расходи:

Камати 571 471 607
Трошкови 95 98 123 137
Отписи куће — — ------ 20
Порези 95 111 71 100

Прошле године нето приход камата био je већи него
1930 године, али je зато провизија мања. Трошкови су по- 
расли, порез тако исто. И ако je од куће отписано 20 хи- 
љада, добитак je једнак ономе из претпрошле године.

Свакако je интересантна биланса, која сасвим дивер- 
гира од просека биланса осталих наших новчаних завода. 
Бар што се тиче прилика у прошлој години.

Интересантно би било истраживати како то да сеп- 
тембарска криза нашег банкарства није никако деловала на 
Лудбрешку штедионицу. Или je тамошњи свет некако одрезан 
од других прилика пак не зна шта се догађа у другим кра- 
јевима или има неограничено поверење.у људе који стоје на 
челу завода. Тешко je веровати у ери тако савршеног сао- 
браћаја да се у Лудбрегу не би дознало шта се догађа у 
другим местима нарочито у Загребу. Остаје no томе да свет 
у Лудбрегу и око Лудбрега има неограниЧено поверење у 
своју штедионицу и у људе који joj стоје на челу. A ако ви- 
димо ко je све у управи онда ова последња претпоставка 
постаје вероватнија.

У управи Лудбрешке штедионице се налазе следећа 
господа: Равнатељство: Артур Шајер, равнатељ; Вјеко-
слав Боршић, Иван Кестнер, Људевит Лауш, Максо Шајер, 
Д-р Леон Шлезингер. У надзорном одбору: Јаков Штерн, про- 
челник; Милан Шајер, Самуел Bajc.
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Садржај:
Gradska štedionica — Novi Sad 
„Драва” д. д. за ироизродњу шибица 
Beogradski kreditni zavod — Beograd . 
Хрватска католичка банка д. д. ■— Загреб 
Privredna banka — šabac 
Српска народна штедиошца — Земуе

GRADSKA ŠTEDIONICA U NOVOM SADU

Ulošci na knjižice i tekući račury iznosili su kod 
Gradske štedionice u Novom Sadu koncem 1930 Din. 37.188.094 
a koncem 1931 Din. 39.706.004. Porast je po tome od, 2 i po 
miliona dinara. S obzirom na prilike koje su vladale godine 
1931 povoljna je konstatacija da -ulošci nisu opali.

Dne 24. septem bra 1931, kad je izbila opća bankarska 
kriza u Jugoslaviji, ulošci kod Gradske štedionice u Novom 
Sadu iznosili su Din. 47.778.668. Prema tome za prvih me
seci prošle godine kod Gradske štedionice u Novom Sadu po
rast uložaka iznosio, je 10.5 miliona dinara. I da su se prilike 
razvijale i dalje u istom pravcu, Gradska štedionica u Ndvom 
Sadu imala bi prošle godine rekordni porast • uložaka. Vidi se 
da je ideja komunalne štedionice uhvatila i u Vojvodini jačeg ko
rena.

Ulošci Gradske štedionice u Novom Sadu iznosili su 24. 
septembra 47.8 miliona dinara. Koncem 1931 oni iznose 39.7 
miliona. Znači, da su za vreme jesenje krize opali! za 8 mi
liona dinara ili oko 20%. Kako vidimo, naročito u Vojvodini 
kriza poverenja nije zahvatila samo akcionarske banke nego 
i javnopravne novčane ustanove isto kao što je u. Beogradu 
prvu i najjače zahvatila Državnu hipotekarnu banku. Uzroci 
krize poverenja leže dublje nego što bi eventualno mogla biti 
sumnja u solvetnost pojedinih zavoda. Jer kako vidimo kriza 
je zahvatila i novčane ustanove za čije obaveze jamče država 
odnosno opštine.

Bankarska kriza izbila je naročitom žestinom u Vojvodini. 
Već u junu i , julu mesecu, u Vojvodini se dižu ulošci. Naro
čito kad je uveden moratorium u Mađarskoj. Na žalost prilike 
u Mađarskoj nailaze još uvek na snažni eho i u Vojvodini. 
A na pogoršanje prilika u Vojvodini odnosno pripremanje ,atmo
sfere opšteg nepoverenja doprinelo je , mnogo i naopako 
primenjivanje žitnog režima koje je razočaralo u prvom redu 
Vojvodinu.

Do dizanja uložaka kod vojvođanskih banaka dolazilo je 
i radi toga što je bilo nemoguće unovčiti žetvu pšenice pak 
su ljudi bili primorani ili da dižu svoje uloške ili da se obrate 
za zajmove onima koji su imali uloške kod novčanih zavoda 
što je na kraju sve isto.

Bilanca Gradske štedionice u Novom Sadu za prošle 4 go
dine ovako izgleda:
Aktiva 1928 1929 1930 1931

u hiljadama dinara ■ - 
Blagajna 572 1.051 1.308 1.884
Banke 8.721 6.758 10.541 5.115
Menice 6.375 15.423 17.730 16.739
Dužnici 1.026 3.908 8.317 16.102
Efekti 100 1.073

Ошјек

Pasiva
Ulošci
Tekući računi 
Dobitak
Ukupna bilanca

13.616 22.541 29.357 32.975
3.074 4.274 7.831 6.732

34 525 514 575
16.821 .27.301 38.160 41.173

Ukupna bilanca porasla je za 3 miliona dinara. Ulošci na 
knjižice porasli su za 3.6 miliona dinara. Oni , na , tekućem 
računu opali su za 1 milion dinara. I ovde se potvrđuje pratilo 
da su novčani zavodi prošle godine imali sa, ulošcima, u teku
ćem računu daleko lošije iskustvo nego sa onima na knjižice. 
I lakše je bilo umiriti ulagače na knjižice nego one po tekućem 
računu. Ovi su odmah tražili čitave iznose, vukli advokate i 
javne beležnike i pretili sudom, I da sudovi nisu obustavili 
.svaki postupak protiv banaka, bilo bi došlo do .bezbroj. pro
cesa :i zabrana. .
; Blagajna je za pola miliona veća nego ranijih godina.. Me
đutim potraživanja od banaka , opala su. za preko 5 miliona. 
Kad je izbila kriza pojedini zavodi gledali. su u prvom redu da 
dobiju iznose koje su plasirali kod drugih banaka. Nu to 
uvek nije išlo tako glatko jer s.u više manje svi zavodi bili 
u poteškoćama. „

Menice su opale za 1 milion dinara. Dužnici su međutim 
porasli za 8. miliona. Naravno to su još iznosi koji su u vidu 
uložaka priticali pre 24. septem bra i koje je trebalo plasirati. 

Podela kredita prema zanimanju bila je:
1930 1931

T. seljacima 
, 2 zanatlijama
3. trgovcima i ind.
4. ustanovama
5. ostalima

6.990.000 
4.968.500 
2.977.063
4.927.000
6.185.000

8.504.000 
3.933.600 
2.374.766 

11.498.476
6.531.635

Seljaštvo je bilo kreditirano u većoj meri nego godine 
.J930. Zanatlije i trgovci, u nešto manjoj meri. Najveći je .po
ra s t'k o d  ustanova. Od 4.9 miliona na 11.5 miliona. Gradska je 
štedionica prošle godine odobrila Novosadskoj zadruzi za za- 

! štitu od poplava, isušenja i navodnjavanja , investicioni, zajam 
j  p.d 7 miliona dinara uz čistih 7% . .Time će biti zaštićeno .oko 
i  6 hiljada jutara plodne zemlje. Kako vidimo Gradske štedi- 
I onice svojom kreditnom politikom mogu mnogo doprineti pri- 
j  vrednom dizanju svoga kraja.
j » I skoro polovina zajmova po menicama i tek. računima 
j obezbeđena je hipotekom; Zajmovi s u  - dati za gradnju1 kuća i 
; za otkup gradskih z e m lj iš ta . .

Međ specijalitetima u aktivi nalaze se .gradska plinara i 
. zalagaonica. Poslednja je tradicija komunalnih kreditnih usta

nova. Ona prima u zalogu svakovrsnu-rabti.- A potrošnju gasa 
forsirala je već i s obzirom na interes grada.
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Čisti dobitak iznosi 575 hiljada dinara ili za 60 hiljada di

nara više nego godine 1930.
Ц  izveštaju se spominje da će se nastojati potpomagati 

osnivanje što većeg broja gradskih i općinskih štedionica naro
čito na teritoriju dunavske banovine. Tamo lokalno bankar
stvo proživljuje jednu tešku krizu i tamo je najbolji teren za 
osnivanje i širenje institucija komunalnih štedionica.

,,ДРАВА” Д. Д. ЗА ПРОИЗВОДЊУ ШИБИЦА У ОСИЈЕКУ.
Ни биланса за 1931 „Драве” не показује битнијих раз- 

лика према билансама за годину 1929 и 1930. Промене у 
појединим позицијама билансе, инклузивно чистом добитку 
тако су незнатне, да се готово не исплати о њима говорити.

Потрошња у моноиолскА артиклима била je прошле 
године слабија него иначе. Привредна депресија код ши- 
роких маса конзумената смањује њихов конзум. Међу- 
тим док државни монополи и упркос повишених дена по- 
казују слабије резултате, код Драве то није случај. Мања 
продукција парирана je концентрацијом продукције у једној 
руци што je опет деловало на снижење продукционих тро- 
шкова. Морало би доћи до далеко јаче редукције продук- 
ције да би се то осетило и на биланси Драве.

Биланса за последње 4 године овако изгледа:
Актива: 1928. 1929. 1930, 1931.

У хиљадама динара
Инвестиције 16.088 16.058 16.450 16.450
Ефекти и јамчевине 1.184 1.312 1.434 2.380
Дужници 16.640 12.628 12.919 12.538
Благајна 26 29 35 18
Залихе робе и материјала 1.202 1.312 ---

Пасива:
Главница 11.250 11.250 11.250 11.250
Резерва 3.587 3.711 3.711 3.711
Резерва валоризације 1,957 1.957 1.957 1.957
Амортизациони фонд 8.700 10.100 10.600 11.000
Веровници 1.297 1.367 320 317
Добитак 3.156 2.959 2.990 2.950

Две су карактеристике Дравине билансе. Прва да по- 
зиција „залиха робе и материјала” већ две године не улази 
у билансу. Драва у неку руку ради за туђи рачун и сву из- 
рађену робу одмах предаје југжлавенском друштву жижица 
које води рачуна о продаји. Према томе Драва нема нити 
може имати икакве залихе јер она ради за туђи рачун и до- 
бива уговорену оштету за израђену робу. Друга je карак- 
теристика да она заправо нема повериоца. To значи да ради 
потпуно са својим капиталом. И то не само да су све ин~ 
вестиције извршене властитим средствима него и да про- 
метни капитал ■— у овом случају еамо потраживања према 
дужницима, друштво има властити и да није упућено на ма 
који кредит. To наравно има велико значење јер нема из- 
датака на каматима. A у државама са висо-ком каматном 
стопом M 'H o r o  пута камата поједе читав профит.

Инвестиције су остале на истој висини на којој су 
биле пре годину дана. Ефекти показују пораст од скоро 2 
милиона. Међутим како се на истом рачуеу књиже и јамче- 
вине, није познато дали пораст долази од ефеката или пак 
од јамчевина. Сва je вероватност да гро пораста те пози- 
ције долази од јамчевина.

Дужници су опали за 400 хиљада динара. Заправо су 
остали на истој висини јер je прилично свеједно да ли дуж- 
ници износе 12.9 милиона или пак само 12.5 милиона ди- 
нара.

У пасивној страни билансе промена je још мање. Амор- 
тизациони фонд je порастао од 10.6 на 11 милиона динара. 
Инвестиције су билансиране са 16 милиона 450 хчљада. Фонд 
амортизација износи 11 милиона. По томе инвестиције су 
књижење само са 5.5 милиона динара. И то код подузећа 
које показује знатне дименције и које je технички потпуно

на висини. Права вредност подузећа je за неколико пута 
већа него што то изгледа из билансе.

Повериоци износе 317 хиљада према 320 хиљада и 
како већ рекоемо не играју никакве улоге.

Добитак износи 2.9 милиона готово исто као и две ра- 
није године. Изгледа да je проведена стабилизација профита. 
Евентуални вишак иде на Југославенско друштво жижица 
које je заправо прави носилац шведског монопола шибица. 
Драва je само фабрикација док комерцијална страна пада на 
Југосл. друштво жижица.

BEOGRADSKI KREDITNI ZAVOD -  BEOGRAD

Prilikom ranijih analiza Beogradskog kreditnog zavoda 
napomenuli smo, da je volumen kao i poslovna struktura zavoda 
već nekoliko godina potpuno stabilizovana. To nije bio rezultat 
slučajnosti, već svesne poslovne politike; nesme se zaboraviti, 
da je Beogradski kreditni zavod jedan od najstarijih beograd
skih i srpskih novčanih zavoda u opšte; treba ga ubrojiti čak i 
međ glavne inicijatore i osnivače Narodne banke. On je međ 
našim bankama aristokrata najčistije krvi; njegova dugogodišnja 
iskustva linagurisala su tradicijonalnu poslovnu politiku konzer
vativnosti a praksa je pokazala da je to bio najbolji i najluk- 
rativniji put. Bilo je doduše vremena, u 1928. i 1929. godini, 
kad se pokušalo ubrzati tempo i volumen poslovnih operacija, 
ali su gubitci, koji su tom prilikom pretrpljeni, ubrzo pokazali 
opravdanost oprobane politike rezervisanosti. Za poslovanje u
1931. godini također je karakteristična stabilizacija. Sve teško
će i perturbacije koje su prošle u 1930. godini preko našeg ban
karstva nisu mogle menjati slike.

Uprava bančina je u svojim godišn‘im izveštajima uvek 
bila vrlo koncizna i otvorena; zbog toga su ovi izveštaji i ako 
kratki, ipak puni interesantnih informacija. Čitamo, da su se 
poslovi u prvoj polovini 1931. godine kretali sasvim normalno; 
tražnja kredita nije bila velika. Onda dolazi pokret. „S obzirom 
na veliki procenat pokrića, koji je Narodna banka morala imati, 
da bi očuvala stabilnost dinara, mi smo odmah uvideli, da ne 
možemo računati na slobodno raspolaganje kreditom koji smo 
uvek čuvali kod Narodne banke radi naše likvidnosti. To je bio 
razlog, da smo odmah gotovo potpuno obustavili davanj^ no
vih kredita. A to se pokazalo sasvim umesno. jer je Narodna 
banka već početkom - augusta izvestila sve novčane zavode, 
da ne mogu više raspolagati neiskorišćemm kreditom”. Ovakvo 
stanje imalo je za posledicu da je banka pored već ranije obu
stave kredita ponovno bila prinuđena tražiti od svoje klijentele 
veće otplate dugovanja, kako bi mogla stvoriti što veću rezer
vu za ulagače. Napominje se, da su se dužnici, uprkos teških 
privrednih prilika, ipak i u punoj meri odazvali ovome apelu. 
Kriza poverenja imala je za posledicu znatno podizanje uloga 
kod naših banaka. Kod Beogradskog kreditnog zavoda ova se 
kriza osećala svega tri dana. Stanje uloga se prema prošloj go
dini smanjilo za oko 2.5 miliona dinara, ali ako bacimo po
gled na donju tabelu, o tome krajem gocfine više nema traga, 
što dokazuje, da su ulozi relativno vrlo brzo vraćeni. „Pod tak
vim prilikama (septembar i oktobar 1931. godine) jasno je, da 
nije moglo biti reči o nekim poslovima. Ograničili smo se na 
likvidiranje ranijih plasmana a tek u izuzetnim slučajevima da
vali smo po koji kredit, vodeći računa da bude siguran i poslo
van a time i brzo likvidan”.

Panika ulagača nije mogla pogoditi Beogradski kreditni 
zavod pošto ima izabran krug starih klijenata. Ali nije mogla 
biti pošteđena kod pada hartija od vrednosti, pošto je imala 
od vajkada vrlo velike iznose plasirane u efekte —1 i ako samo 
u one hartije od vrednosti, koje su od uvek sm atrane za naj
bolje i najsigurnije. U prvom redu to su akcije Narodne banke. 
Razlika na kursu hartija od vrednosti iznosi dva miliona dinara. 
Banka se nije htela koristiti zakonskim olakšicama i otpisati 
gubitke u toku od pet godina. 1 ovom se prilikom vidi težnja za 
što zdravijom situacijom u banci; jednim gordim potezom sav 
je taj gubitak otpisan iz rezervnih fondova, koji su svojevremeno
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bili povećani porastom kursne vrdnosti. Povodom ovih kursnih 
razlika, koje pretstavljaj-u za sve naše banke vrlo bolno pitanje 
čitamo u izveštaj-u Beogradskog kreditnog zavoda ove lakonske 
reči: „Imamo još da vam spomenemo da pad državnih i drugih 
hartija od vrednosti nije imao uticaja na naš bilans sem što je 
fond za razliku na kursu hartija od vrednosti smanjen za ono
liko koliko naše hartije od vrednosti pokazuju razliku prema 
prošlogodišnjem stanju”. I ni reči više, i ako je ovim potezom 
bilansna vrednost sopstvenih sretstava smanjena za dva mili- 
ona dinara.

Za poslednje četiri godine daje kretanje bilans-nih pozicija 
sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1028. 1929. 1930. 

u hiljadama dinara
1931.

Blagajna 791 847 987 2.130
Menice 14.955 11.034 12.640 10.997
Zajmovi 15.575 16.421 14.388 15.047
Hartije od vrednosti 4.758 5.467 5.180 3.743
Vrednosti rez. fonda 1.229 1.405 1.022 652
Nepokretna imanja 
Nameštaj

790 790 1.346 
1 dinar

2.815

Vrednost penzionog fonda — — 652 559
Državna likvidaciona banka 148 83 83 —
Razna aktiva — — 97 —
Ostave, kaucije, garantije 30.242 29.536 37.472 39.318

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Rezervni fond 2.846 3.727 1.087 1.200
Valorizacioni fond — — 160 160
Fond za kursnu razliku — — 2.530 529
Ulozi na štednju 24.841 23.322 24.497 24.082
Tekući računi 2.454 1.031 619 1.979
Pensioni fond činovnika 419 582 624 574
Neisplaćena dividenda — — 40 52
Tantijema 287 215 187 176
Dividenda 1.000 750 650 650
Državna hipotekam a banka — — — 489
Zbir bilansa 82.895 77.542 73.874 75.261

Zbir bilanse je u 1931. godini za 1.3 m-iliona veći no u
1930. godini, a  iznosi 75.3 miliona. Prema ranijim godinama, 
to je nov porast, pošto je bilansna suma od 1928, do zaključno
1930. godine u neprekidnom smanjenju, od 82.9 miliona na 73.8 
miliona —  što je uostalom prouzrokovano prome-nama preno
snih pozicija, kao što su to ostave, garantije, kaucije i t. d. 
Na suprot tim fluktuacijama obrtni kapital bančin savršeno je 
stabilizovan, na 35 miliona; u 1928. godini iznosi 36 miliona, u
1929. godini 34 miliona, u 1930. godini 35.5 miliona a u 1931. 
godini 35 miliona. Uprkos ove stabilnosti ipak je u 1931. prema
1930. godini došlo do izvesnih strukturelnih promena: sopstvena 
sretstva (rezerve i glavnica) su zbog otpisa kursne razlike sma
njena za 2 miliona na 8.46 miliona dinara, dok su strana sret
stva porasla od 25.1 milion krajem 1930. godine na 26.55 mili
ona krajem 1931. godine. Ulozi na štednju ostali su stacionarni 
na 24 miliona dinara; tačno uzevši, ovi su u 1931. godini manji 
za oko 400 hiljada, odnosno 1.5%, što ne broji. Tome treba još 
dodati i to, što smo u ostalom već napomenuli, da je u jesen
1931. godine bilo podignuto 2.5 miliona. Tekući računi, koji su 
od 1928. godine pokazivali tendenciju ka smanjenju, od 2.45 
miliona u 1928. godini na 619 hiljada krajem 1930. godine, u
1931. godini su u porastu na 1.98 miliona. Reeskontni kredit 
nije zasebno iskazan ali se pojavljuje kao nova pozicija dug kod 
Državne hipotekarne banke u iznosu od 450 hiljada dinara — 
što će svakako biiti u vezi sa  povećanjem bančinih nepokretnosti.

Aktiva bilansa pokazuje tendenciju povećavanja likvidi- 
teta; angažmani po eskontu menica smanjeni su za 1.64 mili
ona na 10.99 miliona; ova politika može se primetiti kod velikog

broja naših banaka kroz nekoliko poslednjih godina; u 1931. 
godini ona dobiva naročito obeležje. Zajmovi po tekućim raču
nima i zalogama povećani su prema 1930. godini za 660 hiljada 
dinara na 15 miliona; pošto je od postepene likvidacije eskon
tnog posla ušlo 1.64 miliona, od čega je 660 hiljada upotrebljeno 
na nove kredite po tekućim računima, ostalo je slobodnih preko 
milion novih sretstava, koje je banka držala u blagajni i time 
znatno povečala kasene rezerve, koje su iskazane sa 2.13 miliona 
prema 980 hiljada u 1930. godini. Bančine hartije od vrednosti, 
zajedno sa onima iz fondova, koje su krajem 1930. godine bi- 
lansirane sa 6.85 miliona, iznose u 1931. godini 4.95 miliona 
dinara, odnosno za 2 miliona manje — kao posledica kursne 
razlike.

Nepokretnosti bančine povečane su u 1931. godini za 
preko 100%, od 1.34 miliona na 2.82 miliona dinara, a sastoje se 
iz kuće na Kraljevom trgu br. 11; u Karađorđevoj ulici br. 61, 
i na Gospodarskom putu br. 142. Ovo povećanje vrednosti je 
posledica otuđenja imanja u Rankeovoj ulici i kupovinom imanja 
u Karađorđevoj ulici — što je u vezi sa  dugom kod Državne 
hipotekarne banke. Potraživanje kod Državne hipotekarne banke, 
ostatak iz ratnih vremena, koje je još u prošloj godini iskazano 
sa 83 hiljade, ne pojavljuje se u ovoj godini više.

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Plate 1.217 758 756 801
Kamata 1.897 2.044 1.834 1.751
Porez 447 311 267 165
Kirije — — 60 60
Otpis — 682 191 454
Čista dobit 1.435 1.077 935 880

Prihodi
Kamata i provizije 4.454 4.341 3.474 3.432
Prihod hartija od vrednosti 342 349 305 282
Prihod od nepokretnog imanja 260 244 264 397
Zbi-r prihoda ili rashoda 5.057 4.934 4.043 4.112
Dividenda 16.66% 12.50% 10.83% 10.83%

Bruto prihodi su u 1930. godini bili najniži za poslednje 
četiri godine; bili su za milion dinara manji no u obema pret
hodnim godinama; u 1931. godini veći su za 80 hiljada a iz
nose 4.11 miliona dinara. Ovo smanjenje dolazi zbog manjih 
prihoda od  kam ate i provizija, kao posledica obaranja kamate 
u 1930. godini i prvoj polovini 1931. godine. U koliko je ka
mata u drugoj polovini 1931. godine povišena, ona ne može do
ći do izražaja, pošto je poslovni volumen smanjen. Prihodi- od 
efekata nešto su manji no u ranijim godinama, ali su tome na 
suprot porasli prihodi od nepokretnosti, za preko 130 hiljada na 
397 hiljada dinara, što dolazi od kirija novokupljene zgrade. 
Rendita nepokretnosti je prema bilansnoj proceni nepokretnosti 
nešto preko 14% a to je vrlo lepo -ukamačenje. Bančini rashodi 
pokazuju sledeću sliku: plate i troškovi su u 1929. godini znatno 
smanjeni, od 1.2 miliona na 758 hiljada; od tada su ostali sta
cionarni. Rashodi po kam atam a imaju sve od 1929. godine ten
denciju ka smanjenju, od 2.04 miliona na 1.75 miliona u 1931. 
godini a također i porezi. Otpisi pokazuju mnogo veći iznos 
no u 1930. godini, pošto su radikalno otpisana sva i malo sum
njiva potraživanja. Da toga nije bilo, čista bi zarada bila veća 
no u 1930. godini. Tako je smanjena za 50 hiljada dinara. Od 
ove dobiti dotira se 50 hiljada rezervenom fondu, 176 hiljada 
dinara odobreno je činovnicima kao i nadzornom i -upravnom 
odboru na ime tantijeme, pensionom fondu činovnika je -dato
3.7 hiljada dinara a 650 hiljada dinara je podeljeno- a-kcionarima, 
što iznosi 65 dinara -na akciju odnosno 10.833%, dakle ne-pro- 
menjeno kao i 1930. godine.

U -upravi se nalaze -sledeća gospoda:
Jezdimir K. Djokić, pretsednik i direktor banke, Jovan 

Tih. Marković, kraljevski poslanik u penziji, Dr. Vlada T. Mar
kovič, -pretsednik Udruženja banaka, Lazar J. Djokić, inžinjer,



n

Milutin Tih. Markovič, generalni konzul u penziji i Pavle M. 
Vasić, inžinjer. U Nadzornom odboru su Stevan V. Gajič, pret
sednik, Nikola B. Nestorovič, prof. Univerziteta, Relja Beli-Mar- 
kovič, retijer i Milan Lujanovič, član firme Milan Stojanovič 
i Komp.

ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ. '
Биланса Хрватске католичке банке д. д. у Загребу 

битно се разликује од билансе претежног броја нашкх нов- 
чаних завода за прошлу годину. Према извештају ■ Народне 
банке излази да су уложци код свих наших новчаних завода 
у прошлој години опали за нешто преко 2 милијарде дтш ра; 
Хрватска католичка банка не само што ни за прошлу годкку 
ие показује никакво :смањење уложака него шта више бе- 
лежи и знахан пораст. Чак и повериоци, који готово код 
свих^ новчаних завода бележе знатно опадање, код Хрвагске 
католичке банке бележе пораст. И то веома знатан.

Укупна сума билансе Хрватске. католичке банке која je 
концем 1930 износила 40.9 милиона динара концем прошле 
године бележи 44.6 милиона динара. Пораст билансе у 1930. 
према годвни .1929 износио je 1.5 милиона динара. Пораст 
билансе у 1931 према 1930 износи 3.7 милиона. Дакле прошле 
године пораст у биланси био je већи него године 1930. Ha 
такав развитак може да покаже само незнатан број наших 
новчаних завода.

Ми емо већ нагласили да су наши мањи и средњи за- 
води у многом погледу боље прошли него велики заводи. Бар 
уколико се тиче улагача. Дизање уложака у Загребу било 
je и релативно много мање код мањих завода него код ве- 
ликих депозитних установа.

Хрватска католичка банка бави се у главном есконтом 
меница и то претежно у мањим износима. Она ни у којем 
случају није тако везана са појединим подузећима да суд- 
бина тих подузећа значи и њену судбину. Губитци који би 
могли настати од њених ангажмана, na погоршале се при- 
лике и још више, веома су незнатни. Испитивање кредитне 
способности веома je строго.. Меница мора имати неколико 
добрих потписа. Поред тога.у већини случајева ту je и грун- 
товно осигурање.

Дизање уложака код Хрватске католичке банке било 
je много мање него код многих других завода. И при томе 
улагачи нису наилазили на веће потешкоће. To je тако де- 
ловало, да они који су данас дизали уложак за пар дана 
лоново су улагали. A улагали су и они који су дизали код 
других банака.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику :
Актива: IS28. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Благајна и жиро 2.206 3.287 3.680 5.981
Менице 28.311 30.651 31.937 32.238
Ефекти 13 63 60 1.520
Некретнине 370 370 370 370
Дужници 3.835 5.095 4.865 4.466

Пасива:
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Улошци 22.553 25.864 27.108 28.730
Веровници 2.630 3.835 3.860 5.764
Резерва 2.700 2.800 2.900 3.000
Добитак 923 940 953 937
Укупна биланса . 34.786 39.468 40.913 44.576

Благајна и потраживања no жиро рачунима поскочили
су од 3.7 милиона концем 1930 на готово 6 милиона концем
1931. Види се да се je водило нарочито рачуна о ликвиди- 
тету. У благајни и код новчаних завода у првом реду код 
Народне банке лежала je чи.тава акционарска главница. Завод, 
je био у могућности и не правећи пресију на своје дужнике, 
да у знатној мери удовољи захтевима својих улагача. A ови, 
управо јер су знали да je завод у положају да то и учини,

го захТев нису ни стављали и били су сретни да не мо- 
рају држати код себе новац.

Есконт меница je нешто у порасту. To су сигурно ан- 
гажмани пре иего што je избила банкарска криза јер je 
касније свако гледао да буде што ликвиднији и избегавао je 
сваки ангажман.

Ефекти који су износили раније 60 хиљада динара по- 
расли су на 1.5 милиона динара. Ту се ради у првом реду 
о обвезницама стабилизационог зајма. Хрватска католичка 
банка, која раније државним папирима није поклањала на- 
рочите пажње, уписала je тога зајма сразчерно много. Хр- 
ватска католичка банка нема у биланси рачун „разлика у 
курсу државних папира“. Значи да je тај губитак одмах и 
отписан.

Дужници су смањени са нешто испод пола милиона 
динара што je редовна појава код биланса свих новчаних 
завода за прошлу годину.

Улошци су порасли за 1.6: милиона динара. Веровници 
за 1.9 милиона или укупно за 3.5 милиона динара. Године 
1930 пораст туђих средстава износи 2.3 милиона динара. Ин- 
тересантно je да je пораст поверених средстава код Хрватске 
католичке банке у години 1931 био већи него године 1930.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику :
Расходи: 1928. 1929. 1930. 1931.

Камати 972 1.084 1.177 1.364
Трошкови 379 422 431 464
Порези 569 367 413 417
Добитак 923 940, 953 937

j Приходи: 
Камати 1.322 , 1.578 1.646 1.862
Кућа 207 202 205 259
Провидба 1.287 1.020 1.108 1.036
Пренос 31 13 15 26

Камати су порасли за скоро 200 хиљада динара. Ме-
;ђутим нешто за преко 200 хиљада динара порасли су и де-
битни -камати. To значи да je зарада на каматама била мања 
него прошле године, ма да је .пословање у порасту. To je у 
в.ези са тендеицијом падања каматне стопе. Нарочито у првој 
половини године.

Трошкови су незнатно порасли a исто тако и порез. 
Приход од провидбе био je за 70 хиљада динара мањш To 
видимо код свих новчаних завода. Од некретнина je приход 
за 70 хиљада динара већи. Нек^етнине су билансиране са 370 
хиљада динара. Поред тога што ту  банка има свој уред, на 
најамнини се убире 259 хиљада динара. Ту се најбоље види 
колика резерва лежи у некретнинама. Њихова je права вред- 
нрст десет пута већа него што je исказана у биланси. Услед 
тога и резерве изнашају не 3 него 6 милиона или више него 
што je уплаћена главница.

PRIVREDNA BANKA -  SABAC

Privredna banka u Šabcu pošto je još vrlo mlada, (osno
vana je krajem 1926. godine) ne poznaje drugo stanje 
no krizu, koja se neprekidno iz godine u godinu stalno poten
cirala. Privredna banka ne poznaje lukrativnih poslova iz prvih 
posleratnih rodina i ne zna kako se ranije zarađivalo niti kako 
su šabačke banke pravile sjajne poslove finansiranjem trgovaca 
izvoznika i prodajom poljoprivrednih proizvoda za sopstven ra
čun. Kada je Privredna banka počela da radi rod šljiva bio je 
skoro uništen od štitaste vaši a kod pšenica počinje osetljivije 
srozavanje cena. Kad je banka povisila svoje poslovanje, na
lazilo se pola Šabca u bankrotstvu, koje nije poštedilo banke 
niti stare renomirane predratne izvozne kući. Takve prilike 
imale su po bančin rad I dobrih strana, pošto je ona ušla u 
godine krize sa bez bolne aktive i zamrznutih potraživanja.

Prilikom prošlogodišnje analize podvukli smo sve va
žne činjenice bančinog razvoja. Njen polet karakterizira ne-



prekiđno povećanje sopstevnih sretstava, povišavanjetn glav
nice. Privredna banka biće jedini naš novčani zavod, koji je 
poslednjih četiri godina, od1 1926 do 1930 godine povisio glav
nicu za jedan milion dinara godišnje, od 1 miliona na 5 mi
liona u 1930. godini. Time je dostignuta potrebna visina sop- 
stvenih sretstava. Krajem 1930. i u prvoj polovini 1931. godine 
dolazi i tu do saturiranosti, do zastoja. Upravni odbor donosi 
odluku ,da se zbog znatnog priliva stranih sretstava, pre svega 
uloga na štednju, znatno snize kam atne stope po svim poslo
vima.

Šabac sa Podrinjem usko je vezan za seljaka koja opet 
zavisi od cena poljoprivrednih proizvoda; isto to važi i za 
tamošnje novčane zavode. Zbog toga potpuno je razumljivo, 
da se bavi banka u svome godišnjem izveštaju kako pi
tanjem cena žitarica tako i prodajnim prilikama. U pogledu žit
nog zakona čitamo: „da je cena, ustanovljena za otkup, bila 
za naše prilike sjajna i da je i samo finansiranje otkupa da
valo izgleda na odličan posao, kako za finansijera tako i za 
trgovca koji je vršio otkup za državni račun. Dovozi žitarica 
su u prošloj godini bili veliki i isplaćivanje istih u gotovom 
oživelo je sve poslove. Međutim ovo trgovanje nije dugo tra
jalo, pošto je vodeni put za utovar šabačke i podrinske robe 
usled male vode postao nemoguć. Stvorene su ogromne za
lihe ,koje Izvozno društvo nije moglo preuzeti odnosno ispla
titi trgovce. Dolaze do potpunog zastoja celokupne šabačke 
pijace a povećalo se nepoverenje. Privredna banka podvlači, 
da je blagovremeno spremila sva potrebna sretstva, tako da 
je već prvog dana krize poverenja, koja se je ispoljila pre 
svega u navali ulagača,, svakome poveriocu stavila na raspo
loženje sve tražene iznose, što u ostalom i sada čini. Sve kre
ditne veze, koje su podržavane van Šabca ,a naročito sa  Beo
gradom, odmah su likvidirana, i ako je ova likvidacija izvršena 
baš u doba najveće oskudice gotovina i najosetljivije depre
sije. Moralo je bili i teških momenata, pošto čitamo u izveštaju 
„bili smo u stanju da odgovorimo pozivu naših poverilaca od
mah, i ako su u nekim slučajevima ta  traženja isplate dodelje
nih nam kredita bila bezobzirna”.

Pošto su banci priticali ulozi na štednju u ono doba, 
kada su kod ostalih šabačkih banaka bili u opadanju, morala 
im se posvećivati naročita pažnja. Banka se starala, da podr
žava velike rezerve likviditeta za što je upotrebljavala državne 
hartije od vrednosti na ikojima je u 1931. godini pretrpela 
kursnu diferenciju od ukupno 416 hiljada dinara, koja je ot
pisana od ovogodišnje čiste dobiti i odgovarajućih rezervnih 
fondova. Razumljivo je, da su ovi prekoređni otpisi morali imati 
odjeka i na čistu zaradu.

Uostalom, bančin rad najbolje nam pokazuju glavne bi- 
'tansne pozicije, koje smo uporedili za poslednje četiri godine, 
Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 

u hiljadama dinara

1931.

Blagajna 136 232 530 282
Dužnici po tek. rač. 940 2 775 4.488 4.547
Menice 3.746 5.349 9.322 8.018
Zajmovi na zaloge 530 632 477 352
Hartije od vrednosti 287 393 931 449
Vred. rez. fonda 40 92 185 217
Kaucije 220 220 220 220
Lombard pšenice — 442 — ___

Lombard oraha — 329 ------ ____

Pšenica na osaavi — 69 ___ ___

Nepokretnosti — • 166 149 135
Inventar 31 33 167 148
Lombard brašna 
Garantna pisma i žiro

— —■ 50 —•

Pasiva
Glavnica 2.000 3.000 5.000 5.000
Rezervni fond 90 179 332 275
Poverioci 1.192 1.732 1.197 801
Ulozi na štednju 1.940 4.034 7.607 6.887
Reeskont kod Nar. banke — — 1.210 595
Dobit za podelu 400 600 750 450
Tantijema 45 67 87 50
Zbir bilanse 5.932 11.233 16.618 14.482

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Troškovi 181 281 308 360
Kamata 167 261 595 784
Porezi i prirezi 123 163 258 338
Otpis nepokretnosti i efekata 4 3 35 335
Dotacije 94 141 183 108
Dobit za podelu 400 600 750 450

Prihodi
Kamata 557 687 977 1.207
■Provizije 418 739 1.117 1.109
Prihod efekata — 21 25 48
Prahod nepokretnosti — 2 11 11
Zbir prihoda 975 1.450 2.129 2.375

Zbir bilanse je smanjen u 1931. godini za 2.14 miliona 
na 14.48 miliona dinara, a obrtni kapital bančin u šta računamo 
glavnicu, rezerve i kreditore, smanjen je prema 1930. godini 
za 1.77 miliona na 13.56 miliona, dok je još pre tri godine, 
krajem 1928. godine iznosio svega 5.2 miliona, dakle manje no 
što su danas iskazana sopstvena sretstva. Povećanje pasive 
je poslednjih godina iznenađujuće: ona dolazi kako od pove
ćanja sopstvenih sretstava, tako od priliva uloga. Sopstvena 
sretstva su poslednjih četiri godina povećana od 2.09 miliona 
na 5.27 miliona, od čega iznosi glavnica 5 miliona, a fondovi 
275 hiljada. U 1930, jedini su fondovi iskazani sa 332 hiljada, 
od toga je krajem 1931. godine otpisano 113 hiljada kao kursna 
razlika hartija od vrednosti, čime je rezervni fond smanjen na 
219 hiljada; kako iznosi nova dotacija iz čiste dobiti 56 hiljada, 
to je fond ponovno povećan na 275 hiljada dinara.

Ulozi na štednju su bili rekordni krajem 1930. godine, 
kada su iznosili 7.6 miliona; dve godine ranije, krajem 1928. 
godine bili su svega 1.94 miliona. Porast je dakle zbilja van- 
redan. Poverioci po tekućim računima kreću u čednim granica
ma: u 1928. i 1930. godini iznose 1.2 miliona; u 1929. godini 
oni su najveći sa 1.73 miliona, dok su u 1931. godini smanjeni 
za oko 400 hiljada na 800 hiljada dinara, kao što su sma
njeni i ulozi na štednju, za 720 hiljada dinara. Ukupno, kriza 
1931. godine smanjila je uloge i poverioce bančine za oko 1.12 
miliona; banka bi za taj iznos mogla povećati reeskontni kre
dit kod Narodne banke. Ona to nije uradila, već je smanjila 
volumen svojih aktivnih poslova; zbog toga je bila u stanju, 
da smanji i dug kod Narodne banke. Reeskont je u 1930. go
dini prvi put iskazan, sa 1.21 milion dinara; u 1931. godini 
on je smanjen za preko polovinu na 590 hiljada. Ovim smanje
njem tuđih sretstava, kod nepromenjenih sopstvenih je situ
acija banke znatno pojačana; njime je doduše umanjen lukrativni 
plasman ali je to za prilike kao što ih sada proživljujemo jedino 
pravilna bankarska politika .

U pogledu kreditne sposobnosti trgovine, poljoprivrede 
i zanata u poslovnom rejonu Privredne banke napominje se u 
izveštaju za 1930. godinu, da se primećuje zamrlost i poslovno 
izdržavanje koje dovodi promet ovih privrednika na najnižu 
tačfcu od posle rata; u ovoj, 1931 godini prilike su se još mnogo 
pogoršale, čemu ni smanjenje kamatne stope u prvoj polovini 
godine nije više moglo pomoći. Tu nema drugog leka do vre
mena i poboljšanja opštih prilika.

Menični krediti su u toku 1931. godine smanjeni za 
preko 1.3 miliona na 8.02 miliona; to je povoljna činjenica, po-
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što su oni u 1930. godini i suviše naglo porasli za 4 miliona, 
naime od 4.3 miliona u 1929. godim na 9.3 miliona krajem 1930. 
godine. Mnogo veću stabilnost pokazuju dužnici po tekućim 
računima. Oni su prema 1930. godini čak i povećam, za 60 
hiljada na 4.55 miliona, dok su u 1930. godini iznosili 4.49 mi
liona. Razumljivo je, da su zajmovi na zaloge radikalno sma
njeni, zbog pada vrednosti državnih hartija od vrednosti. Ban
čin portfelj vrednosnih papira, slobodnih, je prema prošloj go
dini smanjen od 931 hiljadu na 450 hiljada, dok su efekti re
zervnog fonda porasli od 185 hiljada na 271 hiljada dinara. 
Banka se koristila niskim kursevima i povećala svoje fondove. 
Lombard poljoprivrednih artikala ,koji je 1929. godine doneo 
još izvesne rezultate potpuno je obustavljen. To je dobro, po
što bi inače mogla banka pretrpeti teške gubitke. Nepokretnost 
i inventar iskazani su zbog otpisa u manjim iznosima no ranije.

Bruto dobit je u 1931. godini veća no u jednoj od ra
nijih godina; prema 1930. godini povećana je od 2.13 miliona 
na 2.27 miliona dinara, što dolazi uglavnom« od povećanih 
prihoda od kamata. Ovi su prihodi, zbod veće kam ate u drugoj 
polovini 1931. godine porasli za 230 hiljada na 1.2 miliona di
nara; prihod provizija je ostao nepromenjen, sa 1.11 milion 
dinara. Hartije od vrednosti imaju prihod povećan za 100% na 
50 hiljada ,dok je prihod od nepokretnosti ostao sa 11 hiljada 
jednak onome iz 1930. godine.

U rashodima sve su pozicije znatno veće. Porasli su 
troškovi za 60 hiljada na 360 hiljada, kam ata za 190 hiljada 
na 784 hiljade i ako su strana sretstva znatno smanjena. Intere
santno je, da su porezi i prirezi povećani za 80 hiljada na 338 
hiljada dinara, što je posledica novih opštinskih i banovinskih 
dažbina. Otpisi su ove godine za 300 hiljada dinara veći no 
lane, zbog rashodovanja kursne razlike efekata. Da ovoga nije 
bilo čista bi dobit bila jednaka prošlogodišnjoj, od 750 hiljada 
dinara; u ovoj godini iznosi svega 450 hiljada. Svih 450 hi
ljada dinara podeljuje se akcionarima na ime 9%, dividende, 
pošto je prethodno odvojeno 108 hiljada dinara na dotacije no
vim fondovima. Od 1927. do 1929. godine dividenda je izno
sila 20%. U 1930. godini smanjena je na 15%, a sada na 9%.

U upravi Privredne banke u Šapcu se nalaze sledeča g. g. 
Dobrivoj S. Milatović, pretsednik, Ilija Ranković, potpretsednik; 
Rista Đ. Ukropina, Ilija Dalović, Dr. Andra Jovanovič, La
zar Topalović i Jordan Cvetkovič. U nadzornom odboru su Jo
sip Kolenc, Rista J. Ukropina i Vasa P. Mikić.

СРПСКА НАРОДНА ШТЕДИОНИЦА — ЗЕМУН.
Земунска Српска народна штедионица слави ове го~ 

дине један значајан јубилеј: са 31. децембром 1931. године 
навршила je 25 година свогб. опстанка. Kao акционарско 
друштво основана je 1907. годиие, са малом, незнатном 
главницом од 83.100 круна. Она je управо још старија по- 
што je поникла из штедионице, основане као задруге још 
1903. године, Али су њезини послови, све док није прешла 
ha акционарску базу, били веома скромни.

У првим почетцима рада имала je штедионица да се 
бори са великим тешкоћама, пошто je тадашњи банкарски 
посао Земуна био, сконцентрисан у два добро фундирана 
новчана завода. Поред свих политичких невоља дошао je и 
светски рат, у коме je штедионица била принуђена да кроз 
три године обустави рад, тахо да се je 1918. године отпо- 
чело изнова тамо, где се стало 1914. године.

У 1908. години главница je повишена на 100 хиљада 
круна, 1912. године на 200 хиљада, 1919. године на 500 хи- 
љада; 1920. на 1 милион a 1921. на четири милиова круна, 
које су у наредној години претворене у 1 милион динара. 
Употребом резервних фондова главница će 1924. године по- 
висује на 1.5 милиона a новим емисијама у 1926. и 1930. 
години на 3 милиона динара, чиме постаје за земунске ло- 
калне прилике врло интересантан мањи завод. Ипак се бли- 
зина лрестонице и конкурендија филијала великих новчаних 
завода тешко осећа; ова конуренција би могла да постане.

судбоносна no штедионицу, да сама није прихватила наро- 
читу задаћу у својој пословној политици, где филијале вели- 
ких банака не могу да конкуришу. Она je кроз свих 25 год. 
успешнога рада остала све на принципу, да je установа 
малога и средњег привредника. Штедионица je од свога по- 
четка ограничила свој рад само на давање кредита ситном 
и средњем земљораднику, занатлији и трговцу. Сем тога 
ограничено je давање кредита искључиво на град и срез 
Земун. Тако на пример отпада од укупног меничног кредита 
на Земун-град 4.4 милиона a на срез 6.66 милиона динара. 
Сви су кредити махом са 80% покривени хипотекарном га- 
рантијом. У банчином опширном и прегледном извештају 
објављене су и процене вредности земље за  1931. годину. 
Једно катастарско јутро у Земуну и Бежанији вредило je 
8 до 12 хиљадаЈ Ватајниди, Сурчину и Јакобову 6 до 8 хи- 
љада, Добановцу и околини 4 до 7 хиљада a у Бољевцу, 
Дечу, Ашаши и т. д. 2 до 5 хиљада динара. Према овој 
класификацији земље подељивала je Српска народна ште- 
дионица кредите од 500 до највише 3000 динара no ка- 
тастарском јутру, не узимајући у обзир сељачке куће као 
подлогу за давање кредита. У извештају се са поносом 
истиче, да спада завод, захваљујући овоме прииципу, међ 
ретке иовчане установе, којима je успело престићи златни 
паритет стања својих предратних улога.

Да се штедионица може у ствари називати заводом 
малога човека потврђује. статистика о броју и висини улога 
на штедњу. Улагача има 869 који су у 1931. години имали 
уложено 12.08 милиона; просечни улог износи 13.900 ди- 
нара; још интересантнији je преглед улагача према висини 
улога: 576 улагача има пласирано 1 до 5000 динара; 78 њих 
20 до 30 хиљда, 76 износе од 5 до 10 хиљада и онда број 
врло брзо опада; до 400 хил>ада има свега 1 улог a међ 
600 и 700 хиљада 2 улога. Због оваке поделе улагача, ште- 
дионица констатује, да joj паника улагача није могла на- 
шкодити.

Исти принцип поделе ризика очуван je и код актив- 
них операција: од меничних кредита у износу од 11.06 ми- 
лиона3 од којих je грунтовно осигураних 8.73 милиона по- 
дељено je 647 кредита од 2 до 5 хиљада, 629 дужпика има 
500 до 2000 динара, 337 од 5000 до 10.000, 180 од 10 до 
20 хиљада и т. д. Од 100 хиљада динара има само 2 кре- 
дита. По т-екућим рачунима дато je 6.58 милиона; од тога je 
4.3 милиона груитовно осигурано. 30 рачуна . варира из- 
међу 1 и 20 хиљада, 17 између 30 и 40 хиљада, 8 између 
50 и 70 хиљада, a 8 између 200 и 300 хиљада.

Из овога излази, да je подела како пасивних тако и 
активних послова врло рационално изведена са гледишта 
ризика.

Кретање главних билансних позиција Српске народне 
штедионице, које смо у наредној таблици саставили за по- 
следње четири године пружа «ам доказ врло повољног и 
здравог завода. Слика je следећа:

Актива

Рачун изравнања.

1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Г отовина 469
Менице 12.954
Дужници no тек. рачуну 3.349
Хипотекарни дужници 321
Разни дужниди ------
Хартије од вредности 153

Паснва 
Г лавница
Резервни фондови 
Пензиони фонд 
Улози no књижицама

2.000
738

349
13.811

3.434
314

159

2.000
849

345
13.447
5.328

222

241

З.ОШ
1.045

12.109 12.319 11.560

975
11.061
6.586

196
46

160

3.000
1.210

315
12.085
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Улози no тек. рачуиима 1.14-2 824 1.481 1.075
Улози недељне штедње ------- ------  ------  4b
Реесконт 766 1.230 597 164
Разни повериоци —— ------  580 147
Преноена камата ------  ------- 455 426
Чиста добит 476 467 584 550
Збир биланса 17.247 18.068 19.583 19.026

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Камата 759 901 840 834
Порези 401 389 359
Отпис разлике курса - — — ■— 83
Трошкови 289 327 1.306 885
Добит 476 467 584 580

1.925 1.084

1.084

2.730

2.730

3
2.579

119
12

2.712

Прнходи 
Пренос добити 
Камата
Напл. отписана потврда ------
Хартије од вредности ------
Збир прихода 1.925

Обртни капитал штедионице који je идентичан са 
збиром биланса, показује после пораста у 1928. години ста- 
ционарно стање. Варира међу 19 милиона динара. Ово по- 
већање, нарочито у 1929. години проузроковано je пове- 
ћањем главнице од 2 на 3 милиона динара. Пошто се и 
фондови снажно дотирају, то износе крајем 1931. године 
сопствена сретства 4.5 милиона од чега je главница 3 ми- 
лиона a фондови 50%, од главнице. Улози на штедњу не- 
промењени су већ четири године на висини од 12 милиона 
динара. У 1930. годни нешто су мало смањени, али су због 
тога повећани улози no текућим рачунима. Није искључено, 
да je известан део улога на штедњу претворен у улог^ no 
текућим рачунима. Свакако je смањење незнатно. У 1931. 
години повећани су улози поновно за 525 хиљада на 12.08 
милиона. О одливу улога дакле нема ни говора; на против 
они су чак и већи од прошле године, и ако je штедионица 
била приправљена да исплаћује сваки тражени износ. Или 
можда баш због тога. Али су у 1931. години смањени улози 
no текућим рачунима — за свега 400 хиљада, на 1.07 мили- 
она. Недељна штедња je исказана за 46 хиљада. Реесконт, 
који je у 1929. години био највећи, постепено се емањује, 
упоредно са спровађањем извесних кредитних рестрикција и 
приливом улога на штедњу. Од 1.23 милиона, колико je из- 
носио реесконт у 1929. години, смањен je у 1931. години 
на свега 164 хиљада динара. Разни повериоци су у 1931. го- 
дини исказани са 147 хиљада динара.

У погледу кретања активних послова Српске народне 
штедионице пада у очи смањење есконтних послова у ко- 
рист дужника no текућим рачунима и готовине у благајни; 
оба начина кредитних операција једнако су обезбеђена хи- 
потекарнирл гарантијама. Менични кредити су смањени према

1930. години за 2.38 милиона на 11.06 милиона, док су дуж- 
ници no текућим рачунима порасли за 1.26 милиона на 6.58 
милиона динара. Кроз све последње године ови се кредити 
постепено повећавају ; од 1928. до 1931. године порасли су 
за готово 100%. Хипотекарни кредити, дугорочни, се више 
не подељивају; у колико су ови од 1928. године до 1931. 
године смањени, од 321 хиљаде на 196 хиљада, то долази 
од њихове амортизације. Портфељ хартија од вредности je 
према 1931. години смањен од 240 хиљада на 160 хиљада; 
према томе ни овде у прошлој години није било потреса; 
курсна разлика од 83 хиљаде динара отписана je неосет- 
љиво као расход кроз рачун губитка, тако да можемо кон- 
статовати, да Српска народна штедионица кризу из 1931. 
године није ни осећала. Стабилност билансних пасивних по- 
зиција доказује љезину огромну отпорну снагу, која базира 
на највећој мери у правилно примењеној пословној поли- 
тици и у уздржавању од рискантних послова.

Бруто добит je последње две године непромењена са 
2.7 милиона дина; од тога отпада у 1931. години 2.58 мили- 
она на приход од камате и провизија, 119 хиљада износи 
раније отписана и сада наплаћена сумњива потраживања. И 
у овој години подвргнути су активни пласмани поновној ре- 
визији и сва потраживања која су иоле сумњива као и све 
меиице које су предате адвокату односно суду за наплату, 
отписане су, да би се штедионица на тај начин очувала 
евентуалних изненађења. Код расхода банчиних, остала je 
плаћена камата непромењена, док су порези и трошкови 
управе у 1931. години нешто мањи но у 1930. години. Не 
можемо знати, да ли долази ово смањење од пореза или 
трошкова;, пошто располажемо за 1930. годину :само са 
збирном цифром обеју позиција. Склони смо веровати да 
су порези остали непромењени и да потиче смањење од ре- 
дукција банчиних режијских трошкова.

Због прекоредног отписа на разлици курса хартија 
од вредности добит износи 550 хиљада динара; да тога није 
било, штедионица би била у стању исказати рекордну чисту 
зараду од преко 650 хиљада динара. Подела добити je сле- 
дећа: 82 хиљаде резервном фонду, 44 хиљаде специјалном 
фонду, 55 хиљада управном одбору, 16.5 хиљада иадзорном 
одбору, 16.5 хиљада пензионом фонду, 34.7 хиљада као тан- 
тијема чиновништву, на нови рачун je пренето 898 дииара 
a на име дивиденде плаћено je 300 хиљада односно 10%. 
Српска народна штедионица je раније године плаћала не- 
прекидно 12% дивиденду; она би то могла урадити и ове 
године, али je приступила смањењу дивиденде за 2% и из- 
вршила јаче дотације фондова.

У управи се налазе следећа господа:
Др. Сава Недељковић, претседник; Србислав Јеврић, 

потпретседник, Др. Тзорђе Чучковић, Радивој Драгишевић, 
Бранко Петровић, Baca Стјепановић, Марко Живановић, 
инж. Ранко Вујић, инж. Младен Пилић; у надзорном одбору 
су: Милан Милосављевић, претседник, Др. Сава Стојаковић, 
Др. Панта Теодоровић.

„ Д Р А В А 1*, Д .  Д а З А  П Р О И З В О Д Њ У  Ж И Ж И Ц А  У  О С М Ј Е К У
А к тта а Рачун изравнања на дан 31  децембра 1931. године. I l a o H s a

Динара Динара
Творничко смјештење 16,450.237‘06 Дионичка главница 11,250-000'—
Вриједнесни папири и јамчевина 2,380.244‘86 Причувн® закладе 5,668.929 92
Благајна 18.059'07 Причувв за смањивање вриједности 11,100.000'—
Дужници 12,538.595*81 Неподигнута дмвиденда 35.044'—

Вјеровници 317 .500 '-
Добитак и губитак:

добитак, пренос из год, 1930, 65.559-91
чисти добитак год, 1931, 1,950,102'97

Укупво 31,387' 13б'80 Укупно 31,387.136"80



ХРВАТГСЖА КАТОЛИЧКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ
А н т в в а  Рачун јиГзравнања' на даи 31. децембра 1331 године. IK acsroa

Динара Динара
Готовина Дионичка главница 5,000.000"—

у благајни 2,123.756-92 Улошци: на књвжице 24,884.673-08
код новчаник завода 3,706.377-49 на текући рачун 3,845.570 —
код поштанске штедионе 151.23203 Вјеровници 5,764.005-15

Мјенице 32,238.819 — Причуве 3,000.000 —
Вриједносни папири 1,520.137-45 Мировие. заклада чиновн. и служб. 601.251’—
Властите некретнине 370.330-23 Неподигнуте дивиденде 13.794-—
Д у Ж Н И Ц И ' 4,466,145-77 Прелазне ставке 530.194-—
Нашастар —•25 Пренос добитка год. 1930. 26.084-52

Добитак за год. 1931. 911.227 39

Укупно 44,576.799" i4 Укупно 44,576.799 14

Губитак Рачун губитка ш добитка на дан 31. дец. 1931 год. Добгетак

Динара Динара
Камати уложака 1,364.548-34 Пренос добитка год. 1930. 26.084 52
Трошкови 464 860-66 Камати: мјеница, тек. рачуна,
Порез 417.617-97 вриЈед. папира и разно 1,862.921-07
Добитак 937.311-91 Доходак куће 259.040-50

ii Провидба 1,036.292-79

Укупно 3S184.338‘68 Укупно 3,l84.338‘88

#

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА У НОВОМ САДУ
Актива Рачун изравнања на дак 31  децембра 1931 године. П асива

Динара Динара
Готовина 6,999.691-89 Улози no уложиим књижицама 32,975.31302

Благајна 1,884.533-89 Улозк no тек. рачуну 6,730.691 39
код Нар. банке и новч. Резервни фоед 483.401-91

завода 5Д 15.158-— Мировински фонд 289.645-62
Менице 16,739.447-90 Преносне ставке 118,248”—
Дужници no тек, рач. 16,102.529-28 Чиста добит 575.744 09
Вредносни папири 1,073.250*—
Роба-кокс 39.124-96
Намештај 116.761'—

no отпису 11.761-— 105.000"—
Касете 44.587-04
no отпису 458704 40.000"—

Оснивачки трошак 30.60847
no отпису 6,608-47 24.000"—

Укупно 41,173.04403 Укупно 41,173.044 03

Расжоди Рачун губктка  и добитка ,на дан 31  дец. 1931.'год. П риходж

Динара Динара
Камате 2,653.872-51 Кам&те
Управни трошкови 486.717-78 од есконт. меница и no текућ.
Порез 122.90882 рачуну 2,874 4448"98
Отписи 22.956-51 Провизија 987.750"73
Чиста добит 575.744-09

Укупно 3,862.199*71 Укупно 3,862.199’71

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР
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Садржај:
Хрватска банка д. д. — Загреб 
Jugoslovemki kreditni zavod — Beograd 
Хрватска пољодјелска банка д. д. — Загреб 
Zanatlijska kreditna banka — Beograd 
Ншшшћска кредитна банка — Никшић

; '  ХРВАТСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ.

Немогуће je говорити о Хрватској банци д. д. у За- 
гребу a не споменути и Банка комерчиале италиана у Милану 
која има већину акција Хрватске банке и врши на њено по- 
словање одлучан утицај. За просуђивање ситуације афили- 
раних новчаних завода потребно je у првом реду да се узме 
у претрес стање завода, који иза њих стоје. Поверење које 
ужива матица — завод, одразује се и на поверењу афили- 
јација.

Код Банка комерчиале италиана било je прошле го- 
дине битних промена. Она je не само највећи талијански нов- 
чани завод него и један од највећих новчаних завода конти- 
ненталне Европе. Kao водећи новчани завод она je морала 
овде-онде да улази у трансакције које можда из сопствене 
иницијативе не би изводила. Један пут требало je спасити 
које индустријско предузеће, други пут опет које паробро- 
дарско друштво. Посед ефеката, у првом реду акција индус- 
тријских и паробродарских друштава бивао je све већи. Ту 
се крила знатна опасност за завод. Прво што су била имо- 
билизирана знатна средства, a друго што су акције индус- 
тријских и паробродарских друштава знатно пале у курсу.

Мора се признати фашизму да je у решавању при- 
вредних проблема показао много смисла и још више енер, 
гије. Преко ноћи je створен Кредито мобилиаре италиано, 
који je преузео од Комерчиале и других банака готово све де- 
ониде. И преузео их je no оном истом курсу, no којему су 
их дотични заводи своједобно набавили. Према томе код ефе- 
ката за дотичне банке није било никаквих губитака. A замр- 
зли каттитали постали су опет ликвидни, јер je Кредито моби- 
лиаре емисијом обвезница и оелоном на новчаничну банку 
био у стању да те деонице преузме и у главноме исплати. 
Према томе Банка коремчиале италиана не само што код 
ефеката није претрпела већих губитака, како je то случај | 
код готово' свих других бкнака, него данас у ефектима нема 
више пласиране тешке износе, који су сада у сваком случају 
замрзли. Преузимањем замрзлих аигажмана од стране Кре- 
дито мобилиаре италиано, Банка комерчиале италиана по- 
стала je један од најликвиднијих завода Европе. To се види 
и из њене билансе за 1931. годину.

Јаком ликвидношћу своје матице a и опрезним посло- 
вањем већ у првом семестру прошле године било je могуће 
Хрватској банци да у периоду отворене банкарске кризе 
удовољава у пуној мери свим захтевима њених комитената. 
Чак je била у могућности да и у најкритичније доба кризе 
поверења даје и нове «редите.

Обим послова код Хрватске je банке концем 1931 
нешто мањи него концем 1930. To je редовита појава код 
готово свих наших банака. Међутим и ту има битне разлике. 
Код већине завода дошло je до смањења волумена посло- 
вања због тога што су улагачи отказивали, na je требало

отказивати и подел>ене кредите. Код Хрватске банке одхаза 
улагача није било a они ни не играју већу улогу у њеним 
пословима. Међутим je управа завода, водећи рачуна о при- 
вредним приликама, сама приступила редукцији обавеза по- 
јединих својих комитената.

Хрватска банка нема никаквог непосредног ангажмана 
у индустрији и трговини. Она нема акција појединих поду- 
зећа, нити je ангажирана већим жредитима код појединих 
подузећа, како je то код многих завода и код њихових афи- 
лиација. Хрватска je банка типична трговачка банка без ика- 
кових јачих ангажмана. Услед тога, замрзлих ангажмана код 
ње je много мање него што je то случај код других завода. 
Због тога може управа да у извештају говори о високом сте- 
пену ликвидности. Поред тога ту  je увек ослои на Банка ко- 
мерчиале италиана.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:
Актива: 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
1931.

Благајна 13.204 33.302 36.374 38.096
Ефекти 5.557 2.233 1.812 ------
Менице 21.886 34.564 54.089 ------
Ефекти и менице ------ ------ 51.881
Дужници 70.336 163.226 189.125 166.085
Некретнине

Пасива:
5.483 6.194 6.312 5.867

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резерве 2.830 2.842 2.860 2.889
Улошци
Веровници у страној

91.562 130.681 130.359 -- i '

валути ■ 
Улошци на књижице и

---- 82.606 132.457 _

текући рачун --- ------ ------ 234.651
Добитак 20 183 653 962

Биланса je у техничком погледу толико боља што су 
ове године ефекти и менице у пологу поеебно означене и 
унесене у билансу тек пошто je извршен збир свих ефек- 
тивних позиција једне билансе. Тако видимо да збир билансе 
износи само 276 милиона a не преко 400 како je дагледало 
прошле године. Међутим, она je у нечем и погрешна. У ак- 
тиви су ефекти и менице билансиране у једној ставци. Бу- 
дући да се ефекти билансирају no извесном курсу a не no 
овојој номинали, то се они не могу скупа књижити са мени- 
цама. Менице се пре могу скупа билансирати са дужнидима, 
јер су истог карактера, него са ефектима. У пасиви прошле 
две године имали су улошке и повериоце подељено у две по- 
зиције. У ону која гласи на динаре и у ону која гласи на 
страна платежна средства. To je интересантно нарочито 
данас и штета je што се том праксом није наставило.

Дужници су о-пали за 25 милиона. Менице — ефекти 
за 5 милиона. Са друге стране улошци су исказани са исто 
толико мање.



78
Рачун гу.битка и' добитка пружа следећу слику:

■Приходк: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Пренос 281 296 433 653
Камата и провИзија 1.446 3.893 ’ 5.330 4,787
Девизе, валуте, ефекти 786 2.164 2.465 3.433

Раеходи: -у
Улравни .трошкрви .808 1,427 2.213 ' 2.232
Плате 1.205 2.902 3.991 3.013
Порези 198 337 547 499
Отписи 1.208 757 2.166
Добитак 301 479 720 962

Код лојединих позиција рачуна губитка и добитка има 
већих промена. Највећа je код отписа. Отписано je 2 милиона 
166 хиљада динара према 757 хиљада динара. Види се да се 
код билансирања ригорозно поступало, кад je отписано 2 ми- 
лиона a нема већих нарочито не индустријских ангажмана.

Получени чисти добитак не достаје ни прошле године 
да се приступи исллати дивиденде.

JU GOSLOVEN SKI KREDITNI ZAVOD — BEOGRAD
Kod Jugoslovenskog kreditnog zavoda u Beogradu odo- 

mačena je praksa, da se objavljuju završni računi, bez i najma
njeg teksta. Ona ne publikuje izveštaj njenog upravnog odbora 
niti daje m a kakav komentar uz cifre završnih računa. Jedino 
što objavljuje, to su imena članova upravnog i nadzornog od
bora. Zasluga osnivanja ovoga zavoda pripada u prvom redu 
inicijativi i učešću naših vrlo aktivnih beogradskih industrijalaca, 
braće Minh.

Jugoslovenski kreditni zavod je još vrlo mlada banka; 
osnovana je u 1927. godini, ali se uprkos svoje mladosti mora 
ubrajati međ najveće beogradske novčane zavode. Polet, koji po
kazuje banka odmah posle osnivanja zapravo je neverovatan 
i može se objasniti činjenicom, da je banka raspolagala skoro 
neograničenim sretstvima. Kad se pristupilo osnivanju ovog za
voda, imali su njezini osnivaoci mogućnost, da na tome poslu 
zainteresuju i strane kapitaliste odnosno banke. Njihovom sarad- 
njom i sretstvima, banka je imala sve uslove lukrativnog rada. 
Mi smo već jednom podvukli, da je Jugoslovnski kreditni zavod 
imao veliko preimućstvo nad našim ostalim srednjim i većim 
bankama, pošto se pojavio na našem novčanom tržištu u tre
nutku kada je naša narodna privreda već bila potpuno prebole
la posledice inflacije i još teže posledice deflacije. Naše prilike 
su u 1927. godini već bile konsolidovane, a sem toga je banka 
počela da razvija svoju delatnost baš u doba vrlo povoljnog 
razvića naših privrednih prilika, naročito u pogledu poljo
privrede.

Poslovni volumen Jugoslovenskog kreditnog zavoda po
većava se amerikanskom brzinom. Tuđa sretstva, dakle poveri
oci su u 1929. godini tako znatno porasli, a isto tako i ulozi* 
da je banka već četvrte godine života povisila glavnicu za 50% 
na 15 miliona dinara, i ako to nije imalo za posledicu sma
njenje poverioca.

U 1931. godini dolazi preokret. Svetske privredne prili
ke postaju mnogo komplikovanije i teže od naših. Slom Kredit
anstalt a u Beču imao je na evropsko bankarstvo mnogo teže i 
sudbonosnije posledice nego kod nas. Privredna delatnost je 
potpuno stagnirala. Navala ulagača na šaltere banaka nije pre
stala. Tu bankama nije ostalo drugo do likvidacija svojih ino-i 
stranih kredita.

To nam potvrđuje donja tablica, u kojoj smo uporedili 
kretanje glavnih bilansnih pozicija Jugoslovenskog kreditnog 
zavoda za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 562 1.585 1.597 2.581
Narod, banka i Pošt. šted. — .  — — 3.444
Potraživanja kod banaka 1.988 9.269 4.379 450

Valute i devize 
Menice
Hartije od vrednosti
Dužnici
Inventar

Pasiva
Glavnica 
Rezerve 
Rezervni fond 
Ulozi na štednju 
Poverioci 
Prenosne pozicije 
Čista dobit 
Zbir bilansa

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamate 1.910 — — —

Troškovi i plate 853 1.037 1.112 1.111
Porezi 252 250 352 311
Otpisi 17 166 — 130
Razlika na kursu drž. hart. — — — - 328
Dobitak 1.080 1.114 1.449 1.109

Prihodi
Kamata 3.419 2.315 2.622 2.806
Prenos dobiti 13 31 136 46
Provizije 508 — — —

Razni prihodi 171 22 155 138
Zbir prihoda ili rashoda 4.113 2.568 2.913 2.989

Bilans Jugoslovenskog kreditnog zavoda je za 1931. go
dinu naročito interesantan. Prošla godina je za sve banke bila 
vrlo teška, najteža od svih posleratnih godina. Kroz ovu krizu 
je Jugoslovenski kreditni zavod sjajno prošao, blagodareći nje
govoj naročitoj poslovnoj strukturi, o kojoj će malo docnije 
biti govora. Iz gornej tablice vidimo, da je poslovna ekspanzija 
u 1931. godini brutalno prekinuta. Obrtni kapital bančin, koji 
je u 1930. godini iznosio 56 miliona dinara, smanjen je do kraja 
ove godine za preko 16 miliona na 39.8 miliona dinara. To je 
toliko teška operacija, koju bi malo koja od naših banaka mogla 
da izdrži. To se moglo postići jedino pomoću vrlo likvidnih 
plasmana, specijalnom poslovnom politikom i naročitim krugom 
solventnih komitenata.

Ulozi na štednju i po tekućim računima porasli su od
14.6 miliona u 1928. godini na 18.25 miliona u 1929. godini, 
U 1930. godini stagniraju, a porast ne dostiže ni 1%. To su sva
kako već prvi znaci privredne depresije; u 1931. godini iskazuju 
se ulozi sa svega 15.26 miliona, dakle za 3.12 miliona manje 
odnosno 17%. Poverioci su bili rekordni krajem 1929. godine, 
sa 21.1 milion dinara. U 1930. godini smanjeni su za 1.22 mi
liona na 19.87 miliona, pošto su banci priticala nova sretstva 
iz povišenja glavnice. Za godinu dana, poverioci su u 1931. go
dini smanjeni na 7.09 miliona, dakle za 12.78 miliona odnosno za 
64%. Međutim, ova politika restrikcije poslovnog volumena i 
ako teška .potpuno je opravdana.

U istom obimu, odnosno još nešto jačoj meri, smanjeni su 
i bančini aktivni poslovi. Menični krediti koji su 1930. godine 
dostigli rekordnu visinu od 18.28 miliona, reducirani su u 1931. 
godini na 13.28 miliona, dakle za 5 miliona, a dužnici po te
kućim računima od 29.63 miliona u 1930. godini na 19.22 mi
liona krajem 1931. godine. Ukupno smanjenje po ovim pozi
cijama iznosi dakle prema prošloj godini 15.4 miliona, dok su 
bančina strana sretstva istovremeno smanjena za 14 miliona 
dinara. Razlika se nalazi u povećanoj gotovini ili na žiro-računu 
kod Narodne banke i Poštanske štedionice.

Napomenuli smo, da je Jugoslovenski kreditni zavod mo
gao smanjiti svoje aktivne plasmane u tako znatnoj meri jedino 
zbog svoje naročite poslovne politike i odabiranjem komitenata. 
Njegovi dužnici su u prvom redu provincijske banke i to Vojvo
đanske koje su od uvek bile prvoklasne. To se je pokazalo u 
doba krize, kada su u punoj meri odgovarale zahtevu Jugo-

407 856 717 524
11.096 16.472 18.281 13.286

964 725 1.453 353
21.093 22.201 29.626 19.223

35 — ■ — —
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15.000
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15.000
900

;— 22 44 73
14.607 18.252 18.383 15.263
10.023 21.091 19.866 7.088

— — 563 426
1.080 1.114 1.449 1.109

36,048 51.110 56.054 39.859
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slovenskog kreditnog zavoda kada je tražio likvidaciju datih 
kratkoročnih zajmova.

Gotovina u blagajni bančinoj je prema ranijim godinama 
povečana za 1 milion na 2.58 miliona dinara. Potraživanja kod 
banaka, koja pretstavljaju a vista uloge koje podržava Jugoslo- 
venski kreditni zavod, smanjeni su od 9.27 miliona- u 1929. go
dini na 450 hiljada u 1931. godini. Tome na suprot je povećano 
potraživanje na žiro-računu kod Narodne banke i Poštanske 
štedionice, na 3.44 miliona, koje je u doba krize svakako lik- 
vidnije od a vista uloga kod privatnih banaka. To je odlična 
rezerva likviditeta: kod stranih sretstava od 22 miliona gotovi
na iznosi 6.47 miliona odnosno 30%. U odnosu ka ulozima go
tovina iznosi 43%. 1 ovo je dokaz, da se banka odlično pripre
mila na sve teškoće koje bi još mogle da se pojave. Valute i 
devize iskazane su za 200 hiljada dinara manje no u prošloj go
dini. Portfelj hartija od vrednosti, koji je u 1930. godini povečan 
za 100% na 1.45 miliona, je u 1931. godini smanjen na 353 
hiljade. Pretrpljena kursna razlika iznosi 328 hiljada a  otpisana 
je izravno preko računa gubitka i dobitka.

Bruto dobit je za 71 hiljadu veća no u. prošloj godini, a 
iznosi 2.99 miliona. U 1929. godini usvojila je banka jedan novi 
način u sastavljanju računa gubitka i dobitka, naime ona ne 
iskazuje prihode i rashode po kam atam a zasebno, već samo nji
hov saldo. U tome pogledu mi bismo predložili banci, da se vratii 
ranijoj praksi koja je sa gledišta čitkosti i preglednosti završnih 
računa mnogo ispravnija. U 1931. godini je saldo aktivnih ka
mata po odbitku pasivnih, za oko 200 hiljada dinara veći no u
1931. godini, Razni prihodi iznose 138 hiljada te su nešto manji 
no u 1930. godini.

Rashodi bančini pokazuju, da su troškovi i plate ostali 
nepromenjeni, sa 1.11 miliona dinara. Porezi su također nešto 
smanjeni, na 311 hiljada. Otpisi, kojih u 1930. godini nije bilo, 
iskazani su u 1931. godini sa 130 hiljada a  vanredan otpis kur- 
sne razlike iznosi 328 hiljada dinara.

Čista dobit iznosi 1.11 milion dinara, odnosno toliko kao 
i 1929. godine. Da nije bilo otpisa kursne razlike čista bi do
bit bila jednaka onoj iz 1930. godine, kada je obrtni kapital 
bančin bio za punih 16 miliona dinara veći.

U upravi Jugoslovenskog kreditnog zavoda se nalaze 
sledeća gospoda: Ing. Ljuba Gođevac, pretsednik, Beograd; Jo
žef Bin, potpretsednik, Budimpešta; Bora Popović, Beograd; 
Dr. Geza Hari, Budimpešta; Dragomir U. Rakić, Beograd; Slavko 
L. Singer, Beograd; Aleksander Minh, Beograd; Mihajlo Luka- 
rević, Beograd; Đorđe Lederer, Čoka; Dr. Eugen Roz, Budim
pešta; Jon Nikerzon, Njujork; Hinko Blivajs, upravljujuči di
rektor, Beograd; U Nadzornom odboru su: Dr. Vinko Verhunec, 
Ljubljana; Dr. Cvetko Gregorič, Beograd; Borislav Stojanovič, 
Beograd i Rihard Tolnai, Budimpešta.

ХРВАТСКА ПОЉОДЈЕЛСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ.
Укупна сума билансе Хрватске пољодјелске банке из- 

носила je концем 1930 год. Дин. 95,8 милиона динара. Концем
1931, укупна сума билансе износи 101,5 милиона динара. Гле- 
дајући на билансу, управо на њен укупни збир можемо бити 
задовољни. јер лораст износи око 6 милиона динара. A то je 
према приликама у којима се je лрошле године налазило наше 
новчарство једна надасве повољна чињеница. Хрватска по- 
љолривредна банка билансира прошле године no први пут 
за преко 100 милиона динара и тиме лење се у ред наших 
већих новчаних завода.

Кад мало боље погледамо поједине позиције билансе 
видимо битних разлика према билансама прошлих година. 
Код неких позиција, како у активној тако и у пасивној страни 
билансе, показује се знатан .налредак што je од нарочите 
важности ако имамо у виду прилике прошле године. Са друге 
стране имамо и таквих лозиција, које јасно показују да се 
наше новчарство налази у кризи, и да су потребне одлучне 
мере да се из те кризе нађе излаз.

Ma да je биланса знатно већа него године 1930 и ма да 
поједине позиције билансе показују знатан развитак, коначни

резултат не може задовољити. Док je ранијих година до- 
битак износио око 1,5 мил. динара у прошлој години исказан 
je он у износу од само 18 хиљада динара. Према томе Хр- 
ватска пољодјелска банка први пут од 1912 неће платити ди- 
виденде. Чак и за време рата била je исплаћена дивиденда! 
Године 1928 ллаћена je дивиденда од 16%. Купон за 1931 ме- 
ђутим се не ће поништити. Управа се нада да he накнадно, 
кад се прилике среде из добитка једне касније године моћњ 
искупити га н у мањем износу.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
у хиљадама динара

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
Готовина 1.832 2.054 2.608 1.440
Банке 6.486 2.096 2.933 835
Ефекти
Менице

4.094 3.162 4.008 3.559
13.656 14.013 17.611 21.434

Некретнине 10.986 10.068 10.962 10.962
Дужници 48.513 50.872 51.665 58.307
Оделење за свилогојство ------ 3.308 3.792 3.602

Пасква
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 5.050 5.175 5.250 5.270
Улошци 54.723 63.632 72.565 74.882
Веровници 15.938 4.481 3.184 9.010
Добитак 1.518 1.501 1.472 18
Сума билансе 86.773 92.445 88.877 95.795

Улошци су порасли за 2 милиона динара. Улошци на 
књижице износили су концем 1930. Дин. 54.5 милиона a кон- 
цем 1931. Дин. 55 милиона. Интересантно je да je у прошлој 
години било ново уложено (скупа са приписаним каматама).
62.3 милиона a . подигнуто 61.7 милиона. Како видимо про- 

; мет je био интензиван, далеко већи него у нормалним го- 
динама, јер улошци већином имају трајнији карактер. Веров- 
ници су лорасли од 3.2 милиона на 9 милиона. Међутим то 
je у главноме реесконтни кредит Народне банке који се 
књижи на рачуиу веровника.

Готовина je знатно опала, a у још већој мери потра- 
живања код новчаних завода. To указује тежину ситуације 
у четвртом кварталу прошле године, кад су многи заводи 
били изложени навалама улагача. Ни Пољоделска банка није 
била од тога поштеђена.

Менице су порасле за скоро 4 милиона a дужници за 
CKopo 7 милиона. Пословање банака у западним деловима 
државе било je до лета веома ловољно. Пораст уложака био 
je знатан тако да су поједини заводи били у стању да поделе 
знатне кредите односно да есконтирају много више меничног 
материјала. Међутим кад се je ситуација изменила и да, су- 
се дизали улошци није било лако те нове трансакције.и ликви- 
дирати. Код нас меница je у много случајева један ангажман' 
на средњи рок, јер се стално морало пролонгирати и рок о т -  
п лате. траје дуже. Нарочито код сељачких и , приватних 
меница.

Оделење за свилогојство билансира са 3,6 милиона 
динара. У извештају се говори о ликвидацији то-га оделења.. 
Наговештава се и губитак који ће се морати отписати no* 
свршеној ликвидацији.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:
Приходи: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Камате и провизија 5.541 7.280 7.066 6.241
Некретнине 993 913 858 804
Разно 229 248 178 152

Расходи:
Пасивни камати 2.586 4.117 3.808 4.157
Улравни трошкови 2.154 2.510 2.677 2.578'
Порези 465 347 187 342'
Чисти добитак 1.518 1.501 1.472 18:
Губитак на држ. пап. ------ 102
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Нето приход од камата и провизије износио je године

1930, Дин. 3.258 хиљада. Прошле године 2.084 хиљада. Поред 
тога на порезе издано je око 150 хиљада динара више, a 
губитак на државним папирима износи преко 100 хиљада. 
Управни су трошкови могли бити снижени само за 100 хи- 
љада динара, те je све то скупа деловало да je добитак пао 
од око 1,5 милиона на десетак хиљада. У извештају се на- 
говештавају реформе које би имале поправити ситуацију.

ZANATLIJSKA KREDITNA BANKA — BEOGRAD
Zanatlijeka kreditna banka u Beogradu osnovana je 1897. 

godine, dakle pre 34 godine, zbog čega se ona može ubrojiti 
m eđ najstarije novčane ustanove prestonice. Ona pripada i da
n as  međ naše manje banke; vođena je vrlo oprezno i konzer
vativno, po starim oprobanim bankarskim principima, ne upušta
jući se u špekulacije niti u veće riskantne poslove. Prema sa
moj firmi glavna je domena bančinog rada potpomaganje kre
ditima i finansiranje beogradskih zanatlija — dakle u prvom 
redu davanje sitnih kredita malim privrednicima. Sem toga ona 
može prema statutima kreditirati i industriju, obavljati razne 
robne poslove kao i komisione prodaje. Pored svih iznetih ban
karskih operacija posvećuje Zanatlijeka kreditna banka naročitu 
pažnju zajmovima na zaloge u koju svrhu podržava dva založna 
zavoda. Ona eskontuje menice, daje zajmove na zaloge, na hi
poteke, na hartije od vrednosti, prima uloge na štednju i po 
tekućim računima i t. d.

Zajmovi na zaloge su u ranijim godinama pretstavljali za 
manje novčane zavode vrlo lukrativne izvore prihoda, dok izi
skuju u posledjne vreme veliku obazrivost i predostrožnost, na
ročito kod zajmova na hartije od vrednosti. Zajmovi na zalogu 
dragocenosti, izuzevši zlato, također su postali u izvesnoj meri 
riskantni, pošto je vrednost srebra i dragih kamena znatno 
opala. Kao posledicu ovih prilika vidimo, da su poslovi založnih 
odelenja u 1929. i 1930. godini prilično smanjeni. Ovo smanjenje 
ima u ostalom još jedan naročiti razlog: beogradska opština je 
u to doba stvorila svoju Opštinsku štedionicu i založno ode- 
lenje, što je kod ostalih založnih zavoda prouzrokovalo izvesan 
zastoj u tome poslu.

Ranije, iznosila je glavnica Zanatlijske kreditne banke 
svega 100 hiljada dinara; tek posle svetskog rata, u 1920. go
dini povišena je na 300 hiljada, 1921. godine na 1 milion, 1923. 
n a  1.5 miliona, 1924. godine na 2 miliona. lste godine ponovno 
je  povišena na 3 miliona a u letu 1927. godine na 5 miliona di
nara, koliko i danas iznosi. Glavnica je podeljena na 50 hiljada 
akcija od 100 dinara nominale.

U prvoj polovini 1931. godine razvijali su se poslovi nor
malno, iako banke u ono doba nisu smele više pomišljati na 
znatnije povečanje kreditnih operacija. U drugoj polovini 1931. 
godine došlo je do zastoja, krize i navale ulagača na šaltere 
banaka; uprava Zanatlijske kreditne banke naglašuje, da je od 
tih događaja bila pošteđena, pošto je udovoljavala svim zahte- 
vima ulagača i poverioca sa najvećom gotovošću. Ističe se, da 
je banka kroz čitavo vreme trajanja krize poverenja držala u 
svojoj blagajni veće gotovine neiskorišćene, samo da bi očuvala 
likviditet i bila pripremljena na sve evntualnosti. Ipak su u ovo 
doba ulozi smanjeni za preko 2.2 miliona dinara. Zbog pada 
kurseva naših hartija od vrednosti pretrpela je i Zanatlijeka kre
ditna banka izvesne gubitke; ovi su gubitci otpisani preko 
fonda za razliku na kursu, koji se u bilansu za 1931. godinu 
više ne iskazuje. U izveštaju nigde se ne spominje iznos ove 
kusne razlike. M£ pretpostavljamo da je otpisano oko 156 hiljada 
dinara, pošto su ukupne rezerve uprkos novim dotacijama od 73 
hiljade dinara izkazane za 82 hiljade manje no krajem 1930. 
godine.

Uprkos tim poznatim teškoćama, postignut je ipak zado
voljavajući uspeh, koji omogućava banci, da pored otpisa ne
naplativih potraživanja iz ranijih godina isplati nepromenje- 
nu dividendu kao i prošle godine.

Za poslednje četiri godine pokazuju glavne bilansne po
zicije sledeče kretanje.

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
1931.

Gotovina u kasama 362 327 345 139
Na žiru kod N. banke i Pošt. šted. — — — 624
Menice 7.009 5.272 4.902 4.740
Zajmovi na zaloge 4.359 2.308 1.317 1.476
Nepokretnosti 2.362 2.365 3.568 3.578
Nameštaj i pribor 122 130 118 97
Hartije od vrednosti 534 646 767 119
Vrednost rezervnog fonda — — — 601
Dužnici 874 703 766 164

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi 1.501 1.422 1.549 1.467
Ulozi na štednju 4.319 2.235 3.446 1.270
Ulozi po tek. računima 335 303 291 200
Reeskont 2.578 1.676 327 2.365
Poštanska štedionica — —• — 94
Državna hipotekama banka 423 417 708 695
Neisplaćena dividenda — — 17 14
Porez na kam ate uloga —■ — — 3
Prenosna kam ata 53 130 101 45
Tantijema 241 118 65 69
Dividenda 996 734 300 300
Prenos dobiti —- — — 17
Zbir bilansa 23.333 18.587 18.264 17.464

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 556 490 309 339
Troškovi 466 479 503 560
Porezi i takse 294 382 290 102
Otpisi nameštaja i nepok. 50 52 95 11
Otpisi nenaplativih potraž. — — — 271
Cista dobit 1.509 986 436 459

Prihodi
Kamata 1.504 1.252 859 765
Provizije 461 300 198 558
Kirije 669 590 442 418
Razni prihodi 240 246 134 1
Zbir prihoda 2.875 2.389 1.635 1.742

U oči pada smanjenje zbira bilansa u 1928. ka 1929 go
dini, kada je smanjen od 23.3 miliorta na 18.6 miliona, dok je 
poslednje tri godine ostao tako reći nepromenjen. Analogno kre
tanje primećuje se i kod obrtnog kapitala. U 1929. godini iznosi
15.7 miliona, a u narednoj godini svega 12 miliona, dok je u po
slednjim dvema godinama smanjen za ukupno 450 hiljada di
nara, na 11.55 miliona. Ovo snažno smanjenje poslovnog volu
mena u 1929. godini posledica je delomičnog napuštanja grane 
zajmova na zaloge i smanjenja eskontnih kredita ukupno oko 4 
miliona dinara. U ono doba pretrpela je banka izvesne gubitke 
kod Gostioničarske banke, koja je pala pod stečaj. Međutim ovi 
su gubitci vremenom otpisani, poslednji u 1931. godini.

Sopstvena sretstva banke za poslednje četiri godine ne 
pokazuju naročitih pram ena; ona stalno variraju između 6.4 i 6.5 
miliona dinara. Rezerve iznose 25% od glavnice, a u 1931. go
dini nešto su malo manje, zbog otpisa kursne razlike.

Ulozi po tekućim računima iznose u doba 1928. do 1930. 
godine 300 hiljada, a tek u 1931. godini smanjeni su za jednu 
trečinu, na 200 hiljada. Kod uloga na štednju je slika nešto ne- 
povoljnija: oni su od 4.3 miliona u 1928. godini smanjeni na 1.27 
miliona do kraja 1931. godine. U 1929 godini iznosi smanjenje
2.1 milion odnosno 50%. Kako je u to doba došlo do izvesne 
poslovne reorganizacije, u narednoj godini su poslovi povečani 
na 3.45 miliona, dok je kriza poverenja imala za posledicu odliv 
od 2.2 miliona dinara na 1.27 miliona. Reeskont je bio najveći 
u 1928. godini sa 2.58 miliona; zatim se postepeno smanjuje, 
na 327 hiljada do kraja 1930. godine. Pošto je odliv uloga bio 
veći no što je banka mogla i htela smanjiti svoje aktive ona je
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pribegla reeskontu, kojim je nadoknađen odliv uloga, tako da 
je struktura aktive ostala skoro nepromenjena. Vidimo, da je 
reeeskontni kredit povečan od 327 hiljada na 2.36 miliona di
nara. Hipotekarni kredit kod Državne hipotekarne banke je po
slednje dve godine ostao nepromenjen.

U aktivi pada u oči znatno povečanje gotovine odnosno 
žiro-potraživanja — za preko 100% prema prošlim godinama. 
Eskontni portfelj je posle smanjenja od 2 miliona u 1929 godini 
pokazivao tendenciju postepenog smanjenja, tako da iznosi 

< krajem 1931. godine svega 4.74 miliona, dok su zajmovi na za
loge, posle redukcije ranijih godina u 1931. godini čak i za oko 
150 hiljada veći no krajem 1930. godine. Vrednost nepokret
nosti povećana je prema prošloj godini za 10 hiljada na 3.58 
miliona -dinara.. Banka je u 1930. godini podigla u Knez Miletinoj 
ulici 36 novu zgradu da bi time plasirala nezaposlenu gotovinu. 
U prošloj godini je prosecanjem nove ulice od Skopljanske do 
Poen-kareve -bančino imanje u ovoj ulici dobilo novo lice. Komi
sija koja je utvrdila procenu ove eksproprijacije i aproprijacije 
našla je, da je banka time dobila u vrednosti i donela rešenje, 
da -ima platiti opštini beogradskoj 100 hiljada dinara kada na 
ovome -placu podigne novu zgradu.

Bruto dobit iznosi u 1931. godini 1.74 miliona dinara; 
prema 1930. godini je povećana za 100 hiljada, ali je ipak još 
znatno manja od one -u ranijim godinama. U toj smanjenoj do
biti najbolje se ogleda redukcija poslovanja, koja je izvršena u 
ranijim godinama. Prihodi od kam ata su u ovoj godini smanjeni 
za oko 100 hiljada na 765 hiljada, dok su prihodi od provizija 
za skoro 350 hiljada veći no lane. Prihodi od nepokretnosti iz
nose 418 hiljada, manje no u ranijim godinama, a prema iska
zanoj vrednosti nepokretnosti davaju renditu od 12%. Razni 
prihodi znatno su podbacili.

Kod bančinih rashoda vidimo da su kamati i troškovi po
većani za 90 hiljada, dok su porezi smanjeni za 190 hiljada na 
102 hiljade dinara. Otpis nenaplativih potraživanja iznosi- 271 
hiljada dinara.

Či-sta dobit je iskazana sa 460 hiljada odnosno za 24 hi
ljade više no u prošloj godini, dok je u 1929. godini iznosila 
980 hiljada a u 1928. godini 1.5 miliona. Ova je dobit podeljena 
na sledeči način: 46 hiljada dotirano je rezervnom fondu, 23 hi
ljade fondu za pokriće eventualnih šteta, 4.6 hiljada fondu za 
osiguranje činovnika, 36.7 hiljada dato je kao tantijema uprav
nom odboru, 18.4 hiljada nadzornom odboru, 13,7 hiljada či
novnicima, 17 hiljada je preneto na novi račun a na ime divi
dende je dato akcionarima 300 hiljada odnosno 6%, kao i pro
šle godine.

U u-pravi zanatlijske kreditne banke -se nalaze sledeča 
gospoda: Đorđe Vajfert, počasni pretsednik; Dr. Košta Jovano
vič, pretsednik; Oto Lorene, Dušan Stojanovič, Stojan Veljković, 
Mihajlo Đorđević, Srbislav Jevrić, Lu-ka Đurić, Karei Kašper, Ve- 
lizar Barić. U Nadzornom odboru su: Milan Riznić, Milan Milo
savljevič, Milivoje Rakovič, Miho Britvic, Aleksander Mihac. 
Direktor banke je g. Tadija D. Ilič.

НИКШИЋСКА КРЕДИТНА БАНКА, НИКШИЋ.
Ако узмемо у обзир све тешке прилике 1931. године, 

које су у Црној гори, на подручју рада Никшићске кредитне 
банке биле нарочито компликоване, онда треба констатовати, 
да je ова банка све тешкоће релативно врло добро пребро- 
дила. To њезино повОљно сташе одразује се свакако и у по- 
дели дивиденде, која за прошлу годину износи 15% на глав- 
ницу од 3 милиона динара. To je чак и за црногорске прилике 
врло високо укамаћење. Никшићска кредитна банка je у по- 
гледу давања дивиденде позната као врло либерална: она je 
за последњих десет година, од 1922 године, од како je по- 
новно отпочела са редовним пословањем, пошто je 1912 го- 
дине последњи пут обја-вила завршне рачуне, и до краја 1931 
гедине исплатила je акционарима на име дивиденде 217% од 
главиице. Према томе, они могу бити врло задовољни. Ипак

je дивиденда у 1931 години мања но ра-није: у 1930, 1929 и 
1928 години на приме-р плаћено je 20%, a у времену бан- 
карске коњунктуре, у 1925. и 1926. години -ллаћало се на име 
дивиденде рекордна цифра од 35%. Овак-о висока дивиденда 
je последица ниске главнице: Чиста добит из 1931 године, и 
ако за 200 хиљада мања од добити у 1930 години, једнака je 
оној из 1928 године, ка-Да се ллаћало 20% дивиденде на глав- 
ницу од 2 милиона, к-оја je у међувремену повишена на три 
милиона. Банка je додуше у 1928 години могла цлатити из 
постигнуте зараде и 30%, као што би за 1931 годину, на 
већу главницу могла платити 20% уместо 15%, али je она 
увек водила рачу-на и о јачању солствених сретстава и знат- 
ним из-носима дотирала своје фондове.

He можемо анализирати рад и пословни успех Ник- 
шићске кредитне банке, a да се не осврнемо и на привредно 
стање њезиног округа. Банка нама даје у томе погледу 
кратка али врло интересантна саопштења. Банка ради у 
једном од наших типично пасивних крајева, који подлежу 
с-пецијалним приликама. У тим крајевима имају доминира- 
јућу и спасавајућу улогу ја-вни радови, којима се запосли 
стан-овништво и којима се на тај начин пружа известан ми- 
нимум екзистенције. У прошлој: години на томе подручју 
није било јавних радова, a тиме je сељак и мали занатлија 
т-еш-ко био погођен. Томе треба додати ј-ош и другу врло 
неповољну чињеницу: прив-реда онога краја имала je да пре- 
трпи у 1931 години једну до сада неза-памћено неродну го- 
дину. Та-кве су -прилике упућивале Никшићску кредитну 
банку, да одобри својим к-омитентима специјалаи, морато- 
риум — сељачке менице су се продуживале, и банка се 
задовољавала Д1инималним отплата-ма. Ни камата није м-огла 
бити уредно наплаћива-на.

Управа банчина -напомиње, да je у другом тромесечју
1931. године -смањила камат-у свим дужницима, било no те- 
кућим рачунима било no меничним зајмовима за 2%. Ова се 
стопа никако више није повишавала, и ако je званич-на ес- 
контна стопа, нарочито и у другом полугођу у свим нашим 
крајевима знатно лоскупела. У извештају читамо, да није 
камата повишена ни онда, када су банчини повериоди пови- 
сили стопу за 1% и 2%.

Кретање no важнијим гранама банкарских операција 
било je у извесном опадању. До краја августа одобравани 
су ситнији зајмови, a под притиском и развојем опште кризе 
je -од почетка септембра издавање -нових зајмова потпуно 
обустављено. Прилике су дакле исте као и у Београду, За- 
гребу или дру-гим крајевима наше земље. Тако исто je и 
о-брт no текућим рачунима, услед застоја трговине, био у 
опадању.

Сл1ањење улога било je свакако неизбежно; али се у 
извештају нарочито подвлаћи, да није дошло до навале ула- 
гача, као што су то банке имале да претрпе у другим краје- 
вима.

Друго централно питаше, које се појављује приликом 
анализа новчаних завода за 1931 годину je питање губитака 
на хартијама о-д вредности. Код Никшићске кредитне банке 
ти су губитци исказани са 113 хиљада динара, све на др- 
жавним папирима. Међутим, банка се није ко-ристила за- 
конским олакшицама, -већ je овај губитак отписала из ре- 
зервног фонда и од прихода ових ефеката. Резервни фо-нд je 
на дан 31 децембра 1930 -године износио 1.29 милиона ди- 
нара. Томе je додата дот-ација (20%) од чисте зараде у 
1931 години, наиме 115 хиљада и 43 хиљада, колико износи 
приход од хартија од вредности ово-га фонда. Тиме je фонд 
дОстигао 1.45 милиона динара, од чега je отписано на име 
губитка иа курсној разлици 113 хиљада, тако да je резервни 
фонд ипак већи но што je и-сказан лане. Поред овог фонда 
постоји још и фонд за амортизацију банчиног дома, који 
износи 349 хиљада динара; у-купни фондови су к-рајем 1931. 
године исказани са 1.68 милиона динара.

У наредној таблици у-поредили смо кретање главних
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билансних позиција банчиних; да би слика интензивираног 
проширења пословиог волумена била што очигледнија, упоре. 
дили смо 1922 годину, прву нормалну послератну годину са
1928 годииом и последњим двема годинама. Добијамо сле- 
дећу слику:

Рачун изравнања.

Актива: 1922. 1928, 1930. 1931,

у хиљадама динара
Благајна 29 304 543 443
Менице 1.588 8.896 8.247 8.391
Зајмови на залоге --- 145 100 130
Дужници 746 3.790 4.170 3.504
Ефекти рез. фонда 58 293 455 34-3
Непокретности 424 425 425
Оставе, кауције и т. д. 4.301 11.850 13.783 15.577
Акцдонари
Инвентар

473 —----
1 дин. 1 дин.

Пасива:

Главница 1.000 2.000 3.000 3.000
Резервни фонд 415 1.107 1.593 1.681
Пензиони фонд 50 50 50
Улози на штедњу 1.370 3.650 4.909 4.165
Повериоци 5.557 3.410 2.866
Добит за поделу 69 514 663 524
Ломбард --- 71 71 88
Реесконт --- 594 650
Преносна камата —■— 239 178 137
Збир билансе 7.195 

Рачун губитка

25.703 

и добитка

27.723 28.815

Расходи:
Камата 197 984 678 831
Провизија 29 7 ----- -
Управни трошкови 118 387 424 400
Порез и прирез --- 289 292 236
Отписи 78 42 42
Чиста добит 92 699 883 697

Приходи:

Пренос 18 80 148 122
Камата 249 1.275 1.176 1.056
Провизија 152 1.088 905 975
Курсна разлика --- 23 25 7
Разни приходи --- 72 46
Бруто добит 419 2.467 2.327 2.207
Дивиденда 12% 20% 20% 15%

Банхчин обртни капитал (заједно са неподељеним до- 
битком) последње четири године остао je такорећи стаби- 
№ иран на нешто преко 13 милиона динара. Ова констант- 

ност обртног капитала долази у првом реду од повећања 
сопствених сретстава, због чега се паралелно смањују туђа 
сретства. Видимо, да je главница порасла од 1 милиона у 
1922 години на 3 милиона крајем 1931 године и да су упркос 
високих дивиденда фондови увек знатно дотирани; они до- 
стижу крајем 1931 године већ преко 65% од главниде. Иа- 
поменули смо, да еу туђа сретства последњих четири го- 
дина у опадању: док износе 1928 године 9.87 милиона код 
сопствених сретстава од 3.15 милиона, она се у наредним 
годинама постепено смањују, на 7.77 милиона, a ссхпствена 

су у то доба повећана на 5.43 милиона. Улози на штедњу с

крајем 1930 године рекордни са 4.91 милион динара; крајем 
1931 године износе 4.17 милиона, што знаћи, да су смањени 
за 740 хиљада динара. To није последица одлива због те- 
заурирања, већ последица оскудице и тешких животних при- 
лика, које су принудиле улагаће, да подижу своје улоге, да 
би подмирили животне потребе.

Повериоци no текућим рачунима опадају од 1928 го- 
дине, паралелно повећањем улога и сопствених сретстава. У
1931 години износе 2.87 милиона према 3.4 милиона у 1930 
години. A k o  томе додамо још и реесконт који je у 1930 го- 
дини у целости био ликвидан, онда добијемо изно-с пове- 
риоца од 3.52 милиона, дакле нешто већи но у 1930 години. 
У ранијим годинама користила се Никшићска кредитна банка 
ломбардовањем државних хартија од вредности, за 71 хи- 
љаду динара непромењено; у 1931 години овај je ломбард 
повећан на 88 хиљада динара. Од укулне цифре повериоца 
од 2.87 милиона, отлада крајем 1931 године 1.45 милиона на 
кредит новчаних завода.

У активи биланса видимо, да преовлађује есконтии 
посао. Менични кредити су у Црној гори курентнији од зај- 
мова no текућим рачунима. И ови су кредити последње че- 
тири године остали стационарни на нешто преко 8 милиона 
динара; у 1931 години видимо, да су чак и већи но у 1930 
години, за 150 хиљада, a износе 8.4 милиона динара. Код ових 
меничних кредита треба напоменути, да je банка већ и у 1930 
години привремено обуставила давање нових зајмова, као и 
у 1931 години. У почетку 1931 године одобравала je нове, 
због чега je портфељ крајем године нешто ловећан. У по- 
гледу давања кредита, банка се стриктно придржава пра- 
вила, да сељачки менићни зајмови не могу бити ни у коме 
слућају већи од 5.000 динара; пракса je показала да je то 
за сељаке најпогоднији облик, који се увек може наплаћи- 
вати, без штете no банку и тешкоћа no повериоце. Број про- 
тестованих меница je због тога као и због одлагања рокова 
за сада минималан.

ГТрема прошлој години такођер су нешто повећани 
зајмови залога, док су дужници no текућим рачунима сма- 
њени за 666 хиљада на 3.5 милиона. Хартије од вредности 
резервног фонда су после отписа курсне разлике од 114 хи- 
љада исказане са 343 хиљада a непокретности су билансиране 
са 425 хиљада непромењено као и претходне године.

Бруто добит je последњих година у постепеном сма- 
шењу, од 2.47 милиона у 1928 години на 2.21 милион у 1931 
години, као последица спуштања каматне стопе и смањених 
прихода од провизија. У расходима примећујемо, да су ка- 
мати за преко 150 хиљада динара већи но лане што долази 
отуда, да je банка, како смо то већ напоменули, морала пла- 
ћати својим повериоцима 1% до 2% већу камату. Повољиа 
je чињеница, да су управни трошкови смањени за 24 хиљада 
на 400 хиљада. Порези су последње године такођер мањи, 
за 60 хиљада a износе 236 хиљада динара. Отписи сумњивих 
потраживања су једнаки оним из прошле године — исказани 
су са свега 42 хиљаде.

Чиста добит, која je у 1930 години износила 883, у овој 
je смањена на 697 хиљада, колико je износила и 1928 године. 
Подељена je на следећи наћин: 115 хиљада je дотирано ре- 
зервном фонду, чиме се изравнао отпис курсне разлике, 57 
хиљада дато je управном и надзорном одбору на име танти- 
јеме, 450 хиљада je дато на име 15% дивиденде акционарима, 
односно 15 динара на акције a остатак од 74 хиљада пренет 
je на нови рачун.

У управи Никшићске кредитне бан-ке налазе се следећа
г. г.: Мијо Сочица, претседник; Лука Мијушковић, Никола 
Чопић, Шабан Харовић, Јаков Мијушковић, Радисав Лукић, 
Торђија Ковачевић, Ђоко Радовић, Филпп Макриб и Стево 
Добриловић. Директор je г. Јаков Мијушковић. У надзорном 
одбору су: Филип Бкјелић, Илија Мијушковић, Вељко Лучић, 
Илија Каваја и Мујо Вујовић.
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ТРГОВАЧКО-ИНДУСТРИСКА БАНКА —  БЕОГРАД.

За човека који се професионално бави читањем би- 
ланса акционарских друштава за 1931 годину право je за- 
довољство прочитати извештај Трговачко-индустриске банке 
из Београда. Истина ми смо са депримираним расположе-. 
њем приступили лектири тога биланса имајући пред очима 
да je тежиште рада Трговачко-индустријске банке у ствари 
не банкарство већ дрвна индустрија. Данас и деца знају да 
je та наша најважнија индустријска грана још 1930 године 
ушла у кризу, да се иста у току 1931 године прогресивно по- 
горшавала и да има подузећа те гране која су свршетком
1931 године била при последњем издисају.

Али ни банкарски извештаји за 1931 годину не могу 
пружити задовољство с обзиром на чињеницу да je наше 
банкарство у прошлој години дошло под удар тешке кризе 
поверења, која делимично још и данас траје. Трговачко-ин- 
дустријска банка спаја у себи дакле два пословна својства, 
која заједно наглашавају априори тежак положај у 1931 го- 
дини.

Међутим из целога извештаја избија још увек дух не- 
савладивог оптимизма, који није обична фразеологија, каква 
се често употребљава у пословном животу више него и у 
дипломатији, већ на цифрама засновано душевно располо- 
жење. Тако на пр. са гледишта кризе неповерења Трговачко- 
индустријска банка je, може се рећи, сјајно прошла. Истина 
укупни улози су пали према 31 децембру 1930 године за 1,4 
мил. динара (крајем 1931 године 9,7 милиона динара), али 
зато су обавезе no текућегд рачуну порасле за 1,1 мил. динара 
(на 12,8 милиона динара) услед чега je туђи капитал остао 
неумањен.

Ми смо у овогодишњим анализама годишњих биланса 
банака за 1931 годину већ истакли интересантну чињеницу 
да je код свију банака код којих je био интимнији контакт 
између управе банке и улагача, одлив био много мањи, што 
je у осталом сасвим природна ствар, јер je овде поверење 
било квалифицирано. Поверење je засновано на познавању 
л>уди који управљају банком којој je новац поверен.

To банка истиче и у свом извештају: „Додуше, вели 
она, ми смо били поштеђени и од навале улагача, јер смо 
имали с њима стално тесан и пријатељски контакт, a сем 
тога и ми и наши послови уживали су неограничено поверење 
и пружали апсолутну безбедност њихових капитала.“

Што се тиче индустриског посла читаоци из ранијих 
извештаја знају да Трговачко-индустријска банка има своју 
стругару близу Београда код Макиша, да има своје шумско 
подузеће у Босни и да je знатан део своје продукције изво- 
тела у Грчку, Још онда кад су наша дрварска подузећа ви-

кала очајно да je све пропало трговачко-индустријском др- 
варском подузећу ове банке било je врло добро. Она вели да 
je на пр. у првој половини 1931 при падању цена остала врло 
хладна јер je успела да снизи своје производне трошкове и 
да одржи исту маржу добити. Тек кад je настао слом на 
грчком тржишту осетила се јака реперкусија на току по- 
слова Трговачко-индустријске банке. Она указује на чиње- 
ницу да je наш извоз дрвета у Грчку пао од 26% у 1930 
години на 6% у 1931 години. Она и ове године објашњава 
ту појаву опасном румунском конкуренцијом, која je утолико 
порштрена што нису саображене наше железничке тарифе, 
и хиперконсумпцијом грчког тржишта. И сад кад je дошао 
моменат да Трговачко-индустријска банка клоне, пошто je 
настала тако рећи немогућност извоза у Грчку, она још увек 
свој волумен послова одржава у задовољавајућим размерама.

Трговачко-индустријска банк^ je то постигла, како у 
извештају каже, на тај начин, што je извршила преоријен- 
тацију на начину уновчења произведене грађе путем про- 
ширења на фабрккацију сандука. Kao што видимо Трговачко- 
иидустријска банка je својом окретношћу, еластичнбшћу и 
снажном иницијативом успела да изврши преоријентацију, 
која je знатно ублажила губитке на продатој грађи.

И овога пута је годишњи извештај Трговачко-индус- 
тријске банке пун података и још пунији размишљања о при- 
вредним појавама прошле године и прогноза у погледу на 
будућност. У њему се на пр. истиче да je најоштрија криза 
ипак код пољопривреде и сматра да je житни закон била 
једна потпуно оправдана мера, јер je одржавање самостал- 
ности ситног поседника и •епасавање од бескућништва импе- 
ратив наше економске политике.

Не мање интересантни су погледи Трговачко-индус- 
т.ријске банке на питање о стабилизацији динара. Банка ее 
нарочито осврће на чињеницу да je код нас распрострањено 
гледиште, да je законска стабилизација динара извршена на 
високој основи, на којој се он могао развијати само у нор- 
малним приликама — при активности трговинског биланса и 
при могућностима за закључење иностраних зајиова; али да 
при данашњим оскудним девизним сретствима није могуће 
сачувати његову стабилизациону златну вредност a да се 
привредна криза земље још више не заоштри. Додуше каже 
се даље да и протагонисте тог гледишта стоје неотступно ка 
стабилности валуте, која je неопходно потребна за сређи- 
вање прилика * Тачно je да се од 1927 године, од како je било 
изгледа за закључеше зајма ради законске стабилизације, по- 
државало гледиште у уском кругу, да je динар и с-увише ви- 
соко стабилизиран и да на тој висини не може, бити изве- 
дена законска стабилизација. Тврдило се да je потребно 
спустити златну садржину новог стабилизационог дцнара ис-



84
под шеговог данашњег паритета за рецимо 20—30%. Трго- 
вачко-индустријска банка с правом назива протагонисте овог 
гледишта присталицама стабилности валуте за разлику од 
оних, који желе инфлацију због инфлације односно због ко- 
ристи коју би сши могли имати од xaota који би наступио 
услед једне замашније инфлације, но што je она коју траже 
горњи.

Ми бисмо овом гледишту Трговачко-индустријске баике 
хтели само да додамо јо т  толико, да je 1927 године у фи- 
нансиском одбору било дискутовано питање о висини на којој 
се има извести законска стабилизација, na je том приликом 
од стране једног посланика заступано горе поменуто гле- 
диште и на које je реагирао Boja Вељковић, тврдећи да су у 
међувремену све цене нивелисане на нивоу на коме je из- 
вршена фактичка стабилизација. Кад год се изврши рева- 
лоризација једне валуте, било ради законске стабилизације 
било за који други циљ, онда се свакако изазива поремећај 
у земљи, отежава се извоз, a омогућава увоз. Али као што 
знамо цене се аутоматски подешавају према куповној снази 
новца и кад je једанпут новац укотвљен за злато тако да се 
његова куповна снага не може да мен>а (ако се не мења ку- 
повна вредност злата), онда je природно да се све цене по- 
степено, неке брже a неке много спорије прилагођавају ку- 
новној снази новца, Од тога имамо једини изузетак у Ен- 
глеској и  to  ca надницама. У Енглеској су успели радници 
преко организације да држе наднице на истој висини у пркос 
25%i-THoj ревалоризацији фунте. Захваљујући својој јакој ор- 
гаиизацији и великом политичком утицају спречили су да 
наднице падну за 25% и ако су све остале цене пале, те да 
се према томе целокупан ниво цена подеси на овој повећаној ј 
куповној снази фунте. To je био разлог због чега су многи 
људи у Енглеској сматрали да je девалоризација фунте, к о ја , 
je извршена намерно, случајно у септембру прошле године, I 
једиии начин да се смањи реални износ наднице. Код нас пак 
ни једна цена није одржана на висини на којој je била за 
време инфлације; све су цене постепено падале као што 
знамо јер код нас je мало артикала који имају монополски 
карактер. Они који су говорили 1931 године да je динар и су- 
више високо стабилизиран заборавили су се (и то je њихова 
главна грешка) да су у току од 1925 године до 1931 све 
цене лрилагодиле куповној снази динара утврђеној 1925 
године.

Рачун изравнања.
Актива: 1928. 1929. 1930.

у хиљадама динара
1931.

Г отовина 507 529 1.119 994
Менице 2.113 2.274 2.440 2.161
Текући рачуни 3.403 2.454 2.089 1.656
Дужн. за продате плацеве 132 ------------- - — _

Хартије од вредности 30 22 5.222 15.422
Вредности рез. фонда у

државним папирима 377 414 1.093 1.302
Индустријска предузећа:

Електро Макиш 9.901 12.060 13.259 8.566
Стругара „Макиш“ 16.328 16.793 15.482 15.838

Н ам еттај: прибор 
Кауције, гараитије,

78 70 64 65

оставе 11.679 12.745 22.874 21.837

Пасива:
Главница 5.000 5.000 10.000 10.000
Фондови:

Стални резервни 370 442 539 711
Особени резервни 768 1.030 1.555 2.265
Курсна разлика

ефеката ------------- 206 206
Амортизадиони фонд

стругаре 2,300 2,750 3.208 3,657

Амортизациони фонд
елект. централе 1.206 2.248 1.087 1.334

Фонд за отпис
непокретности ------ ------ ------ 48

Фондови укупно 4.646 6.470 6.595 8.221
Пензиони фонд 49 51 65 105
Менице 2.718 2.708 500 3.841
Текући рачуни 10.865 10.375 11.731 12.871
Улози на штедњу 6.563 9.306 11.100 9.716
Дивиденда и тантијема 691 706 776 1.250
Преносна пасива 11.679 12.745 22.874 21.836
Дугорочне обавезе елек.

централе 2.345 ------ — — -------
Збир биланса 44.549 47.362 63.643 67.842

Рачун губитка и добитка.
Расходи:

Режијски трошкови 889 793 990 1.199
Камата 1.898 1.872 2.047 2.108
Амортизација -и инвести-

ција стругаре „Макиш“ 438 450 457 449
Амортизација и инвеети

ција елек. центр. „Макиш“ 859 1.042 644 247
Отписи од намештаја

и прибора 9 8 7 ------
Отписи од ненаплативих

потраживања 306 1.319 997 434
Отписи од хартија од ■ , Ј

вредности ------ 8 ------ -----
Отписи од вред. рез.

фонда 23 ------ ------
Дотација фонду курсне

разлике ------ ------ 206 — -
Амортизација од непо-

кретног инвентара ------ — — 48
Чиста добит 954 1.029 1.379 2.085

од тога се дели:
резервном фонду 48 51 97 104
особеном рез. фонду 206 262 492 710
пенсионом фонду 9 10 14 21
тантијема управи итд. 190 205 276 250
дивиденда акцион. 500 500 500 1.000

Приходи:
Камата и провизије 3.064 3.677 2.542 3.740
Приход хартија од

вредности 1 2 404 1.802
Приход стругаре ---- - ------ 1.029
Наплаћена отписана

потраживања 13 23 95 -------
Приход стругаре и

електричне централе 1.355 1.726 3.687 ■ ——
Провизије 919 1.116 ------ -------
Збир прихода или

расхода 5.352 6.545 6.728 6.570

Детаљи позиције Стругара „Макиш” из билансне активе.
I. Обртни капитал:

израђена роба 2.206 2.558 1.435 1.536
сировине на лагеру 1,193 1.737 1.825 963
дужници за грађу 1.606 1.402 846 2.034
шумска експлоатација 4.234 3.787 1.655 1.601

укупно 9.230 9.484 5.760 6.134

II. Инвестиције:
земљиште и зграде 2.782 2.930 2.830 2.885
машинерије стругаре 3.467 3.550 3.618 3.502
машинерије резерв.

електр. центргјле ---- 2.467 2.467
пруга и мостови 403 408 415 437
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превозна cpercVfiä,
алат и намештај 435 42б 390 412

Укупно
укупно 7.087 7.308 9.722 9.(04

Стругара „Макиш“ 16^28 16.793 15.482 15.83S
Из пасиве видимо да je главница остала непромењсна 

на 10 милиока динара, али да су укупни фондови повећаки 
од 6,6 на 8,2 милиона динара односно за 1,6 милиона динарз. 
Банка je дакле и у овој тешкој години продужила своју 
стару политику стварања моћких резерви. Повећан je 
особни резервни фонд и оба амортизациона фонда: за стру- 
гару и електричну централу. Интересантна je ствар да je 
фонд курсне разлике ефеката, који je у 1930 години износио 
206.000, и у 1931 остао непромењен. Ta се чињеница об- 
јашњава пре свега тиме да je Трговачко-индустријска банка 
у свом портфељу имала у главном хартије свога консерна, 
односно Електро-Макиша. Свакако да je било још и других 
хартија na и таквих чија je курсна вредност пала, к то на- 
рочито у резервном фонду, али су ти губитци отписани од 
зараде, тако да није било потребно чак ни фонд да се ка- 
чиње. A што се тиче акција Електро-Макиша, ту нису били 
никакви губитци на курсу не само с обзиром оа то што се 
не котирају (то je само формални разлог који није довољаг.) 
већ нарочито због тога што je развиће и структура ro - 
слова Електро-Макиша у 1931 годшш таква да не инпли- 
цира ни најмању девалоризацију акција.

Укугши обртни капитал у 1931 години je износно 44 
милиона динара, од чега je 18,2 сопствених срегстава, a 26 
туђих и то 9,7 улози, 12,8 текући рачуни и само 3,8 акцепти.

Kao што смо у ранијим анализама већ исгакли 'Гр- 
говачко-индустријска се банка већ толико ангажовала у 
својим индустријоким пословима, да регуларни банкарски 
посао не може имати дражи за н>у. Тако видимо јд je у тај 
по.сао уложено свега 3,8 милиона динара, које менице i:oje 
на текућем рачуну. Кад се одузме 1,3 милиона хартија од 
вредности резервног фонда, онда je целокупни обргни ка- 
питал овако подељен: 15,4 милиона динара хартија од нррд- 
ности (у главном свога сопстреног консерна) 15,8 милиона 
динара Стругара-Макиш и 8,5 потраживања од Електра- 
Макиша.

Kao што из овога видимо у предузеће Елекгр j-.VSa- 
киша je ангажовано нешто више сретстава, али je оно у 
пулом напону развића као што ћемо видети у аналичи ње- 
говог биланса мало после.

Трговачко-индустријска банка даје идеално прсгледаи 
извештај о стању својих послова сваке године. Тако ;<а пр. 
стругара Макиш која улази у њезин биланс само са ji-дком 
позицијом у активи засебно je показана у детаљу. И тако 
видимо да je од 15,8 милиона дилара: 9,7 инвестиције, a 6,1 
обртни капитал. Од инвестиција отпада: 2,88 на зграде и 
земљиште, 3,5 машинерије, 2,5 резервна електрична централа, 
0,43 пруга и мотори, 0,41 подвозна сретства, алат и на~ 
мбштај. С обзиром на капацитет стругаре Макиш мора се 
рећи да су инвестиције релативно врло ниске, премда то не 
значи да њихова вредност није већа, али, ако je то случај, 
онда je управа снажним отписивањем свела њу на врло 
низак ниво.

Од обртног капитала највећи део, 2 милиона динара, 
отпада на дужнике за грађу. Како je та позиција у 1930 го- 
дини износила свега 0,84, a највећа je била у 1928 години
1,6 милиона динара, то се може рећи да се на тој позицији 
у 1931 годкки једино и огледа дејство кризе у дрварској ин- 
дустрији, јер све остале позиције показују сасвим нормално 
стање. Израђена роба je за само 100.000 већа него претходне 
године (1,5 милиона динара), сировина на лагеру je за 50% 
мање него 1930 године (0,96), a шумска експлоатација из- 
носи исто тако нешто ман>е (1,6 милиона динара).

У структури рачуна добитка имамо једну промену 
која je последица одвајања Електро-Макиша у самостално 
предузеће. Док се до краја 1930 године приход од Електро- 
Макиша показивао под тим именом, у 1931 години он ее 
показује као приход од хартија од вредности. Он износи 1,8 
милиона динара a онај од стругаре један милион, тако да 
приход од Електро-Макиша и стругаре заједно износе 2,8 
милиона динара. Како je исти у 1930 години био 3,6 то би 
се могло претпо-ставити да су ова предузећа дала ове године 
мањи приход за скоро 800,000 динара. Али то није тачно. 
јер Електро-Макиш исказује овде само чист приход, a у 
1930 години ушао je шегов цео бруто приход. Тако се молсе 
рећи да je 1931 године приход од ових подузећа већи него
1930. Знатан део вишка отпада свакако на Електро-Макиш.

У структури рачуна губитаа (расходи) има такође 
одговарајућих промена. Издатак на камати у 1931 години 
показује незнатан вкшак, режијски трошкови су нешто већи, 
али je чиста добит за 800.000 дннара већа но у 1930 години. 
Она износи 2,08 милиона динара. Од тога je милион динара 
употребл>ено на дивиденду, 10%; 814.00 дато резервним фон- 
довима. Амортизације износе скоро 750.000 динара.

ЕЛЕКТРО-МАКНШ — БЕОГРАД.
Електрична индустрија je адут! Форме употребе елек- 

тричне енергије за човечије данашње и будућ.е потребе то- 
лико су многобројне и непрегледне да се може рећи да je 
индустрија електричне енергије тек у почетку развића. Шарл 
Жид у свом уџбенику Полихичке Економије претставља 
пластично читаоцима невероватне последице no целокупну 
људску културу од искоришћавања непрегледних енергија 
које се налазе у мору. A ту скоро je неко фантазирао о бла- 
гостању на земљи услед искоришћаваша снаге која се налази 
у сунчаним зрацима. Међутим he производни трошкови елек- 
тричне енергије сретствима која стоје човеку на располо- 
жењу до тога момента у тој мери да се смаше, да -би и 
успех искоришћавања свих досада везаних енергија еко- 
номски био без великог значаја.

A k o  узмете курсну листу ма -које велике ефектне 
берзе на пр. Њујоршке или Париске или ако погледате ин- 
декс курсева акција појединих подузећа, оида ћете наћи да 
пре свега све већу улогу играју акције и облигације елек- 
тричних подузећа и друго да су њихави курсеви најмање 
пали. У Америци je електрификација отишла прилично да- 
леко и на њој je капитал са много мање хорулцнје, но што 
je то био случај са железницама у Америци, постигао много 
већу добит. Данас су у Америди најомшиенији далири елек- 
тричних подузећа. У Француској. на ир. електрификација у 
маси почиње тек после Светског Рата; баш сада je нарочито 
у напону. Данас се сматрају још увек електрична подузећа 
за најрентабилнија, акције њихове стоје још нај-боље, и може 
се рећи да je светока привредна депреснја најмање закачила 
ову индустрију.

У пословном извештају за 1931 годину управа Елек- 
тро-Макиша вели: „На први поглед могло би изгледати као 
да електрична индустрија не стоји ни у каквој зависности од 
општих привредних прилика у земљи јер je природа њенога 
пословања у форми извесног монополисаног положаја са- 
свим супротна другим индустријским гранама, које се 
стално боре за освајање тржишта и увођење својих фабри- 
ката. Међутим кад се дубље уђе у ствар види се да je и 
њено пословање у знаку сталног усавршавања и појефти- 
њавања њенога продукта. У електричној струји не може по- 
стојати никакав монопол пошто je може свако за себе про- 
изводити, те je она дакле један артикал чија je цена изло- 
жена сталној конкуренцији њених интересената и према 
томе њена продајна цена строго je ограничена. He само да 
електрична индустрнја не ужиеа монополисани положај у



погледу цена, већ и њена произбодта и напредак стоје у 
врло тесној вези са просперитетом индустрије и занатства, 
који су њени главни клијенти. Исто тако услед слабљења 
куловне снаге њених потрошача светлости смањује се та- 
кође потрошња ове. Кад ствари тако стоје онда je јасно да 
ни електрична индустрија наше земље није могла особито 
напредовати у прошлој години с обзиром на опште при- 
вредне прилике у земљи. To je несумњив факат код свију 
електрич.чих подузећа. Али je с друге стране утеха бар то, 
што она није ни назадовала као што би се то могло очеки- 
вати, благодарећи само околности што je наша земља у 
електричном погледу још увек незасићена.“

Ш то се тиче првог тврђења на име да електрична ин- 
. дустрија нема no природи свој монополски положај у по- 
гледу утврђивања цена, то je за сада прилично тачно. Поду- 
зећа која снабдевају на пр. вароши електричном струјом 
имају неоспорно монополски положај што je исто као и код 
железница. И онда кад je слободно св.аком да подиже же- 
лезнице. где хоће ни онда не може се капитал одлучити да 
поред једне постојеће подиже још једну да би тиме сломио 
монопол постојеће пруге. Код свију великих инвестиција код 
којих je потрошња специјално локална постоји увек једна 
врста монополског положаја, јер се као што рекосмо при 
строго локалној везаности потрошача тешко одлучује капи- 
талиста, да подигне још-једно конкурентно подузеће, пошто 

' у случају хиперпродукције и неспоразума са првим подузе- 
ћем не постоји могућност продаје производње на другом ком 
месту где би била повољнија коњунктура. Дакле, ни ту се 
не може рећи да електрична индустрија у погледу одређи- 
вања цена нема монополски положај. Али ипак постоји један 
коректив против тога монополског положаја утврђивања 
цена на име слобода потрошача да се њиме користе или не.

■ A обично колективитети, као на пр. огштина или ко други, 
улази у преговоре за уговорни однос са дотичним поду- 
зећем и уговорно одређује за дуже време цену и тако, она 
није више једнострано утврђена, већ je резултат споразума. 
Али je много интересантнији други део горњега пасуса у 
коме се говори у којој je мери електрична индустрија осет- 
љива за коњунктуру. У теорији коњунктуре одавно су по- 
једине врсте. производње груписане према томе у којој су 
мери осетљиве према коњунктури: има их које су најјаче 
осетљиве, које прве страдају, a има их таквих које имају 
велику отпорну снагу. Проучавање тих проблема још није 
било завршено; али се у толико интензивније проучава ре- 
агирање . појединих. индустријских грана на коњунктуру од 
како je избила. данашња светска привредна депресија. Тол! 
приликом je утврђено да има артикала, који су збиља врло 
мало осетљиви као што je то на пр. слу.чај са индустријом 
жижица. Изгледа да жижице спадају коњунктурелно у нај- 
неосетљивије производе. Али je исто тако утврђено да je и 

: електрична индустрија прилично неосетљива према коњунк- 
тури. Истина je, што горе вели управа, да привредна депре- 
сија и редукција производње смањује потрошњу струје као 
погонске снаге. Мање je тачно да се и потрошња електрике 
за осветлен>е мења саобразно коњунктури, јер једанпут уве- 
дена електрична енергија као сретство за осветлење тешко 
се замењује другим сретствима. Може да се мање више 
штеди али потрошња je ипак ту. Али и с друге стране то- 
лико je неизмерно широко поље употребе електричне енер- 
гије, да новим прикопчавањем и новим облицима употребе 
још увек се надокнађује губитак у потрошњи. Међутим пот. 
пуно je тачно да je код нас, и ако je привредна депресија 
узела необично оштре размере, електрична индустрија још 
увек била у повољном положају због тога, што je наша 
земља тек у почетку изграђивања те своје индустрије.

У извештају се даље напомиње да je и сувише лагани 
темпо напредовања електрификације оних крајева кроз које 
смо провели своје далеководе т. ј. спорије него што се оче-

кивало у самом почетку. Управа вели, да се тиме неће odec- 
храбрити јер се конЗум стално иовећава. И ми мислимо да 
ту има потпуно право. Треба бити начисто с тим, да je 
положај чисто житарских крајева као што je Срем и сувише 
био неповољан у току 1931 године, тако да je то онемогу- 
ћавало сељацима да се прикључе далеководу Електро-Ма- 
киша. Ми рачунамо да се с тим тешкоћама боре и сва остала 
електрична подузећа која код нас раде на сличном терену 
т. ј. са становништвом са претежном житарском произ- 
водњом. Свугде je то прикључење јако успорено. Али je зато 
ипак потрошња за циљеве осветљеша врло мало смањена.

Управа вели у свом извештају да je потрошња струје 
према 1930 години повећана само за 8% и то у главном за- 
хваљујући проширењу конзумне територије, односно даљ- 
ној експанзији далековода Електро-Макиша. To je једино об- 
јашњеше за такву стагнацију и за такви дезентересман по- 
љопривредника за струју која пролази поред њихове куће, 
наиме необично тешка економска ситуација произвођача 
пшенице.

Ипак je акција Електро-Макиша у прошлој години 
много мање била упућена на експанзију a много више на 
техничко усавршавање постројења' и модерне организације 
продаје. И баш се ту налази податак, који потврђује такође 
наше горње гледиште наиме, да je житна криза успорила 
прикопчавање у Срему. Сасвим je друго искуство ca по- 
трошњом електричне енергије на десној обали Саве наро- 
чито на територији Раковице, где се развија камена индус- 
трија и где нема производње жита.

Kao и увек извештај Трговачко-индустријске банке и 
Електро-Макиша убацује врло интересантне и актуелне еко- 
номско-политичке проблеме и даје у исто време гледиште 
управе на њих. Тако и у овогодишњел извештају Електро- 
Макиша налазимо два питања о ,којима се могу да пишу 
читаве књиге, у најмању руку опширни чланци, a то  су прво 
питање о етапама кроз које пролази индустрија у своме раз- 
вићу од ситних малих централа и друго питање закона о 
електрификадији који управа очекује у најближој будућ- 
ности, a који je неоспорно потребан и за који се управа 
нада да неће бити донесен без претходног конзултирања ин- 
тересената. Ми ћемо се другом приликом у нарочитом 
чланку вратити на оба питања.

Рачун изравнања.
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Готовина --- 12
Вредности резервног

фонда 97
Дужници за инсталације и

струју 208 288 2.513 3.373
Централа Макиш 4.863 4.891 12.385 15.408
Централа Шабац 2.467 2.467 4.046 6.477
Далеководи 506 2.025 9.585 10.726
Длат, прибор и намештај 33 84 184 242
Разна актива 1.736 2.304 110 87
Оставе и кауције --- 564 837

Пасива:
Главница --- --- 5.000 15.000
Фондови:
Стални резервни --- 35 150
За повећање главнице __— 256 349
Пензиони чиновника 7 29
За проналаске и пропаг. --- 7 29
Амортизациони фонд 1.201 2.248 3.015 6.090
За отпис непокретности

инвентара --- --- 24
Фондови укупно —— 3.320 6.114
Тргов.-индустр. банка --- _— 13.259 8.566



87

9.901

•— - 6.717 3.994

■___ 41 166
—— 487 2.023

____ 564 837
12.059 29.389 37.260

добитка.

' ___ _ 3.805 8.116
--- 1.333 1.581
1.042 1.209 3.099

------ - 6 41
10 ------

------ 703 2.235

----- - 35 112

_____ 166 55
------ 7 22
------ 7 22
--- 112 223

------ 375 1.800

____ 7.019 14.948
------ 46 125
--- 7.066 15.073

Акцепти и текући рачуни 
Кауције за потрошњу 

струје 
Дивиденда и тантијеме 
Остављачи остава и 

кауција 
Збир биланса

Рачун губитка
Расходи.

Трошкови производње ------
Камата и провизије —
Амортизација инвестиција 858 
Отписи пропалих потражи-

вања ------
Отписи алата и нам еш таја------
Чиста добит ------
Од тога се дели:
Резервном фонду -------
Фонду за повећање глав-

нице ------
Пензионом фонду ------
Фонду за проналаске ------
Иа име тантијеме —•—
Kao дивиденда ------

Приходи.
Од продаје елек. струје ——
Од кирија струјомера ——
Збир прихода или расхода------

Kao што из горње таблице видимо Трговачко-инду- 
стријска банка je извела програматско повећање главнице 
Електро-Макиша са 5 на 15- милиона динара. Пошто с б и  

фондови износе 6,1 милион то сопствена сретства Електро- 
Макиша износе 21 милион динара. Туђа сретства износе 
свега 12 и no милиона и то 8,5 je дуг no текућем рачуну 
Трговачко-индустријској банци, a округло 4 милиона динара 
су акцепти и други текући рачуни. Обртни капитал Електрр- 
Макиша заједно са сопственим сретствима износи 34 ми- 
лиона динара.

Од тога je највише инвестирано (15,4 милиона ди- 
кара) у саму централу у Макишу. Kao што из горњег пре- 
гледа видимо инвестиције централе су повећане од 1928. до
1931. године од 4,8 на 15,4 милиона динара што значи, да 
je централа у току последње 4 године интензивно изграђи- 
вана и повећавана, што je сасвим у складу са територијал- 
ном експанзијом и развићем далеководне мреже Електро-Ма- 
киша. Централа у Шапцу која служи у ствари само као ре- 
зерва, што je сасвим природно и потребно с обзиром да се 
на далеководу од Макиша до Шапца може десити какав по- 
ремећај, • исказана je у 1931. години са 6,4 милиона динара 
прем 4 у 1930. години a 2,4 у 1928. и 1929. години. Значи, 
да je и та централа морала бити дограђена тако, да може 
да прими ову функцију која joj je додељена као резерви Ма- 
кишке централе. Ha тај начин излази да je у саме централе 
инвестирано о.ко 22 милиона динара.

Далеководи су исказани са 10,7 милиона динара према 
9,58 у 1930. години, a 2 у 1929. години, и 0,5 у 1928. години. 
Kao што видимо тежиште развића далековода Електро-Ма, 
киша лада у 1930. години, кад je вршена експанзија у Срему. 
Између 1930. и 1931. године инвестиције у далеководе су 
повећане само за 1,2 милиона динара, док су од 1929. на
1930. за 7,5 милиона што потврђује тврђење управе да у
1930. години није вршена велика територијална експанзија 
и да je више интензифициран и рационализиран постојећи 
погон.

Дужници за инсталације и струје исказани су са 3,37 
далиона динара према 2,5 у 1930. и 0,288 у 1929. години. Из

повећање потраживања за потрошену струју само je знак 
отежаиог екошмског етања потрошача.

Колико je Електро^Макиш пословно коракнуо у 1931. 
години, најбоље ће нам показати упоређеље збира прихода 
са 1930. годином. У овој je збир прихода био 7 милиона ди- 
нара, a у 1931. г. 15 милиона. Више од 100%. To je повећање 
дејствовало повољно на чист приход који je увећан за 200%, 
али су у 1931. години трошкови производње били релативно 
већи но у 1930. години. Они су се попели од 3,8 на 8,1 ми- 
лион динара. И камати су однели 250.000 више него у прет- 
прошлој години услед веће потребе за кредитом. У осталом 
чиста добит која износи 2,2 милиона динара (према 0,7 ми- 
лиона у 1930. години) била би и већа да није управа Елек- 
тро-Макиша вршила енажне амортизације. Истина ona je 
овог пута амортизације и инвестиције метнула заједно тако 
да се не може знати учешће сваке од њих, али та позиција 
показује повећање од 1,2 на 3,1 милион динара. Дотације 
резервама износе око 450.000 динара a дивиденда 12%:, (1,800 
хиљада динара). Ha крају да напоменемо да су се код Елек- 
тро-Макиша као и код Трговачко-индустријске банке чла- 
нови управног и надзорног одбора добровољно одрекли јед- 
ног дела своје тантијеме.

BEJIИКО -БЕЧКЕРЕЧКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА A. 
ВЕЛИКИ БЕЧКЕРЕК.

д.

тога се види врло велико дејство привредне депресије, јер 1026./27.

Велико-бечкеречка фабрика шећера и „Бачка“ фабрика 
шеће-ра у Новом Врбасу једине су од наших осам шећерана, 
које закључују п-ословну годину истовремено са календар- 
ском, као што je то уобичајено код акционарских предузећа. 
Ми смо већ неколико пута указали на то, да постоје у по- 
гледу рокова биланеирања наших шећераиа анархистичке 
прилике, које не дозвољавају међусобно упоређивање завр- 
шних рачуна појединих фабрика, због чега би било пожељно 
да се све фабрике сједине на један термин. Ирелезантно 
je, да ли се закључује 31. децембра, када je процес прераде 
баш завршен и када су лагери пуни или у септембру пре 
почетка кампање или у пролеће; оно што je важно, то je 
исти термин.

Читаоцкма наших анализа биланса je позка-то, да je 
Велико-бечкеречка фабрика шећера наша највећа шећерана.

Ранијих година наше су фабрике шећера имале и врло 
разгранат извоз у Бугарску, Грчку, Турску na чак и азиј- 
ске држава, Светска депресија и катастрофално срозаваље 
цене шећера на светоком тржкшту у доба 1929. Д0‘ .1931. го- 
дине, као последица хиперпродукције сваки су извоз онемо- 
гућили. Бечкеречка фабрика je од свих наших шећерана у 
најјачој мери учестровала у извозу. Док je- она у 1930.^31. 
години од укупно произведених 1560 вагона шећера изво- 
зила још око 910 вагона (уз минималну зараду ако чак не 
и са губитком) иапомиње у свом извештају за 1931./32. го- 
дину, да je своју садашњу производњу продавала искључкво 
на домаћем тржишту., Пад цена на светском тржишту ели- 
минирао je наш извоз шећера, и пошто je пласман вишкова 
у иностранству na чак и no цени тешких губитака постао 
онемогућен, то се je морало приступити реетрикцији про- 
изводње.

Ево неколико података:
Наши пољопривредници, који се баве гајењем шећерне 

репе, добро -организоваии, прилагодили су своју производњу 
ново насталим приликама и смањили -површину засађену 
репом:
Година Укупна површина Од фабрика

под културом ше- прерађена репа 
ћерне pene

у хектарима у квинталима
1925./26 36.000 5.107.000

40.000 5.599.000
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1927./28. 55.400 6.920.000
1928./29. 60.957 9.540.000
1929./30. 61.558 9.467.560
1930./31. 46.885 7.465.700
1931./32. 36.920 6.087.300

Од -ових количина отпада годишње просечно 14%v до 
18%, на Бечкеречку фабрику шећера. Упркос ове релативно 
врло знатне редукције засађене површине с.у сељаци који 
се баве гајењем репе много боље прошли но они, који при- 
вређују житарице. И ако je количина била мања од послед- 
њих година, ипак су цене откупа остале непромењене, чак 
су биле и нешто мало скупље, a што je за сељака врло ва- 
жно, роба je плаћена делимично у напред или одмах после 
испоруке — што због лошег функционисања житног режима 
код житарица није био случај. Наш je сељак ове године про- 
давао пшеницу и кукуруз у бесцеље и то у највише случа- 
јева на кредит.

У погледу садржине шећера je pena, коју привређују 
сељаци из реона Бечкеречке шећеране позната као најбољег 
квалитета у нашој земљи. To долази отуда, што имају ови 
сељаци већ дугогодишњу традицију и праксу и пошто се 
старају, да стручним одабирањем квалитетних усева уса- 
вршавају производњу. У томе погледу идентични се интереси 
произвођача са онима шећеране. Ипак читамо у извештају 
управног одбора Бечкеречке фабрике, да je квалитет репе у
1931. години био услед неповољних атмосферских прилика у 
јесен најгори за последњих неколико година, због чега je и 
резултат прераде у сразмери према прошлој години слабији. 
Ту не лежи кривица до произвођача; ово значи, да би фа- 
брика за производњу исте количине шећера морала прера- 
дити већу количину репе но лане.

Биланси Велико-бечкеречке фабрике шећера за 4 по- 
следње године пружају следећу, врло интересантну слику:

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Инвестиције 43.374 45.180 45.180 45.842
Дужници 44.534 57.339 57.518 37.602
Ефекти 1.642 2.897 5.453 18.907
Роба 32.637 27.982 23.429 27.959

Пасива
Дионичка главница 36.000 36.000 36.000 36.000
Ред. резервни фонд 2.826 3.332 3.826 4.326
Рез. фонд за главницу 3.360 3.360 3.360 3.360
Фонд валоризације 9.136 9.136 9.136 9.136
Фонд амортизације 14.079 20.222 24.740 29.324
Повериоци 35.997 39.482 32.454 31.819
Чисти добитак 20.602 22.099 22.132 18.160
Уку-пна биланса 122.470 133.871 131.882 132.339

Збир билансе последње три године не показује веће
промене. Инвестиције су порасле за нешто преко пола ми- 
лиона. Оне износе 45.8 милиона. Међутим ако одбијемо фонд 
амортизације који износи 29.3 милиона, онда износи вред- 
ност инвестиција заправо свега 16 милиона. A вреде неко- 
лико пута више. Амортизација прошле године износи скоро 
5 милиона динара или око 30% исказане вредности инве- 
стиција. Разумљиво je да  овако велике амортизације делују 
и на чисти добитак; истовремено се тиме стварају велике 
тихе резерве, што je потребно ако имамо на уму неизвесне 
прилике блиске будућности.

Властита сретства подузећа прелазе 100 милиоиа и више 
пута су већа него што je исказана вредност инвестиција, од- 
бивши од њих фондове амортизације.

Залиха робе je нешто порасла, али су за то дужници 
опали од 57.5 Јиилиона ,на 37.6 милиона или за 20 милиона. 
Фабрике шећера имају могућност да траже строге конди- 
ције плаћања што je свакако дејствовало на смањење пози- 
ције дужника, али се не сме заборавити, да je истовремено 
смањења и производња, чиме се смањује и добит. У толико

je интересантнији пораст позиције робе. Нашим читаоцима 
je познато, да je у доба, када Бечкеречка фабрика билан- 
сира, производња завршена и да су лагери попуњени. Пошто 
je производња према прошлој години смањенај то није искљу- 
чено да je цена шећера у билансу донекле валоризирана.

Ефекти су порасли од 5.5 милиона на 18.9 милиона.
Повериоци су остали у главноме исти. С обзиром да 

су дужници пали за 20 милиона, могло би се очекивати и 
одговарајући гшд повериоца. Међутим они су опали само 
за пола милиона, што je последица ловећања позиције 
ефеката.

Чисти je добитак за 4 милиона динара мањи него 1930. 
године. Рачун губитка и добитка показује ове главне по- 
зиције:
Позиција 1928. г. 1929. г. 1930. г. 

у хиљадама динара
1931. r.

Вишак продукције 34.223 38.685 35.192 31.886
Плате и трошкови 3.681 4.555 5.800 5.249
Порези 4.864 5.260 6.268 8.696
Отписи 4.337 6.142 1.197 ---

Вишак продукције je за преко 3 милиона динара мањи 
него 1930. године. Плате и трошкови су мањи за 550 хиљада 
a порези за 400 хиљада динара већи. У име дубиоза прошле 
године није ништа отписано, a тако je и у реду; фабрични 
дужиици су у првом реду еељаци којима даје предујмове на 
робу, коју ће доцније лиферовати — a ту нема дубиозних 
потраживања пошто се предујмови одбијају од плаћене цене 
за репу.

Према правилима Бечкеречке фабрике подељена je до- 
бит од 18.16 милиона на следећи начин: резервном фоиду je 
дотирано 500 хиљада динара, управи je дато на име танти- 
јеме 1.79 милиона a 1.8 милион као 5% дивиденда акциона- 
рима; 13.8 милиона подељено je акционарима као суперди- 
виденда од 57,50 динара no акцији, тако да износи купон за 
прошлу пословну годину 65 динара према 80 динара у прет- 
прошлој.

У управи се налазе следећа г. г.: Граф Александар 
Чеконић, претседник; барон Др. Мадараси Бек Марсел; пот- 
претседник; Хуго Елбоген, потпретседник; Др. Драгољуб 
Аранђеловић, Рудолф Елбоген, Емил Фрајнд, Конрад пл. Па- 
ценхофер, Артур Ледерер, Др. Јаков Челебоновић, барон 
Геза Пап, Др. Жарко Јакшић и Ђура Ледерер. У надзорном 
одбору су Др. Миша Матић, Едмонд Попер, Андор Мартон, 
Др. Славко Жупански, Роберт Трајш.

KREDITNI ZAVOD ZA TRGOVINO IN INDUSTRIJO — 
LJUBLJANA.

Kod Kreditnog zavoda za trgovinu i industriju u L jub
ljani došlo je prošle godine do vrlo važnih promena. Kreditni 
zavod nastao je iz ljubljanske filijale Kreditanštalta u Beču. 
Godine 1920. pretvorena je u samostalan zavod. Ali je 90% 
akcija ostalo u rukama Kreditanštalta. Ne samo da je Kredit
anstalt imao većinu akcija nego o<n je Kreditnom zavodu u Ljub
ljani bio i glavno zaleđe. Najveći deo sretstava sa kojima je 
raspolagao Kreditni zavod, nije dobivao od uložaka ili domaćih 
poduzeća i komitenata, nego od Kreditanštalta odnosno njego
vih veza. U prvom redu Amstelbanke u Amsterdamu. Ni kod 
jednog našeg novčanog zavoda nije strani kapital bio u tolikoj 
meri angažovan kao što je to bio slučaj kod Kreditnog zavoda. 
Bilo u formi stalnog učešća u glavnici, bilo kod podeljenih kre
dita. Upravo taj znatan oslon na jednu tako moćnu grupu -kao 
što je bio Kreditanstalt, davao je Kreditnom zavodu naročito 
obeležje u našem novčarstvu. Ma da je njegova glavnica iz
nosila samo 12.5 miliona dinara ipak je igrao u privredi domi
nantnu ulogu i mogao se ubrajati među naše najlikvidnije nov
čane institucije.

Kad je polovinom maja prošle godine došlo do potresa 
kod Kreditanštalta za «las je bilo prvo pitanje šta će biti od afi-
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iijacija koje je ova bankä podržavala u Jugoslaviji. Pored Kre
ditnog zavoda, Kreditanstalt je bio angažovan još i u znatnoj 
meri i kod Jugoslavenske udružene banke Beograd-Zagreb i 
kod Obrtne i trgovačke banke u Novom Sadu. Kreditni zavod 
ima pod svojom kontrolom glavni dio slovenačke industrije. A 
on finansira i razna trgovačka poduzeća. Dok su ostale ljubljan
ske banke podržavale filijale i van Slovenije, Kreditni zavod 
koncentrirao je svoje poslovanje isključivo na Sloveniju.

Inicijativom Bana a uz finansijsko učešće Hranilnice 
dravske banovine, Mestne hranilnice za Ljubljanu i industri
jalca A. W estena iz Celja osnovao se je konzorcijum koji je 
preuzeo sve akcije Kreditnog zavoda koje je imao Kreditanstalt. 
Tako je gotovo preko noći došlo do nacionalizacije ovog za 
Sloveniju tako važnog zavoda.

Međutim težište problema nije bilo u preuzimanju majo- 
riteta akcija Kreditnog zavoda, pošto njegova glavnica ne iz
nosi više od 12.5 miliona. Nacionalizacija je implicirala i za- 
menu kredita, pošto se Kreditanstalt desinteresirao na ljubljan
skom zavodu; a pošto se ovaj nalazi u velikim teškoćama trebalo 
je vratiti i sve kredite. To je bilo najkomplikovanije pitanje.

Prema tome nacionalizacijom Kreditnog zavoda trebalo 
je ne samo preuzeti akcije koje su bile u rukama Kreditanštalta 
nego i kredite koje je on podelio odnosno za koje je posredovao 
i preuzeo garanciju. U izveštaju se govori da je nova uprava 
Kreditnog zavoda bila prinuđena da bez odugovlačenja vrati 
svojim inostranim poslovnim vezama ogromne iznose poverenili 
sretstava. Prema izjavi guvernera Narodne banke doznali smo, 
da su našu privredu sva vraćanja kredita Kreditanštaltu koštala 
oko 300 miliona dinara deviza.

Mora se priznati da je to bio veliki napor. Ako je mogao 
biti i izvršen to je radi toga što je Kreditni zavod uvek bio je
dan od naših najlikvidnijih bankarskih instituta. Tako se je iz 
vlastitih raspoloživih sretstava zavoda mogao mobilizirati glavni 
deo kapitala koji su bili potrebni za isplatu inostranih kredita. 
A kako onda novčana kriza nije još bila jačeg obima likvidni 
angažmani mogli su se i lako realizirati. Da je do sloma Kre
ditanštalta došlo par meseci kasnije, naime posle pada engleske 
funte već bi za našu privredu bilo teže pribaviti likvidna sret
stva do 300 miliona dinara. Situaciju Kreditnog zavoda olakšala 
je i činjenica što je sada po svojim akcionarima postao u neku 
ruku zavod javno-pravnog karaktera, pak su javno-pravne nov
čane institucije Slovenije kojih ima znatan broj i koje imaju 
relativno mnogo sretstava, jedan deo svojih raspoloživih kapi
tala plasirali kod njega.

Tako je izvršena ne samo potpuna nacionalizacija Kre
ditnog zavoda nego je na taj način uspelo vratiti- i strane kre
dite koji su bili njegov glavni oslon.

Bilansi Kreditnog zavoda za poslednje četiri godine ovako 
izgledaju:

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 22.290 24.257 21.316 11.634
Banke 190.464 119.788 78.454 12.339
Dužnici 167.913 236.940 270.653 218.336
Menice 67.967 67.613 70.158 51.013
Konsor. poslovi 13.802 14.002 16.819 9.078
Efekti 6.058 13.169 21.198 18.954
Nekretnine 1.193 1.165 1.137 846

Pasiva
Glavnica 12.500 12.500 12.500 12.500
Rezervni fond 12.501 13.854 15.200 16.000
Akcepti 250 306 480 132
Ulozi na štednju 59.528 82.960 84.249 72.264
Kreditori 381.523 363.690 363.729 238.523
Čisti dobitak 3.378 3.625 3.578 3.092
Zbir bilanse 469.691 476.937 479.738 342.513

Zbir bilansa koji je poslednjih godina pokazivao kon
stantni porast beleži prošle godine smanjenje za 137 miliona di
nara, najviše kod poverioca, i to za 125 miliona dinara. Strani 
krediti morali su biti vraćeni. Radi toga je moralo doći i do 
ograničenja kredita, koje je podelio Kreditni zavod. Ulošci na 
knjižice opali su za 12 miliona dinara. Dizanje uložaka u jeseni 
prošle godine bilo je vrlo jako. Naročito kod velikih zavoda. 
To dizanje uložaka je međutim samo prolazna pojava i sigurno 
je, da će Kreditni zavod s obzirom na svoje nove veze u buduće 
i u pogledu uložaka igrati u slovenskom novčarstvu drugu ulo
gu, nego što ju je igrao do sada kao afilijacija jednog stra
nog zavoda.

Blagajna pokazuje za 10 miliona dinara manje stanje 
nego koncem 1930. godine. Kod banaka je potraživanje opalo 
od 78 na 12 miliona dinara. Ono se je smanjilo za 66 miliona 
dinara. Međutim je i kod lukrativnih plasmana u pravom smislu 
reči došlo do restrinkcije. Tako su dužnici reducirani od 270 na 
218 miliona ili za nešto preko 50 miliona. Povoljna je konstata
cija, da su se dužnici mogli reducirati za tako kratko vreme 
odnosno da su potraživanja kod banaka bila stvarno likvidna i 
da se je njima moglo raspolagati. I kod konzorcijalnih poslova 
odnosno efekata došlo je do izvestnog smanjenja.

Naročito je povoljno za jedan tako veliki zavod da u 
aktivi ne nalazimo račun „Kursne razlike državnih papira” . 
Znači banka u svome portfelju nije imala mnogo državnih pa
pira. Niti u računu gubitka i dobitka ne nalazimo otpis na dr
žavnim papirima.

Ma da je ukupna bilansa opala od 479 na 342 miliona 
moramo priznati da je Kreditni zavod ovu tešku metamorfozu 
od jednog stranog u jedan domaći novčani zavod lako i bez teš
koća podneo. Tu se vidi koje značenje mogu imati banovinski 
i komunalni novčani zavodi. Ne možda za čitavu državu ali je 
za Sloveniju prilikom sređenja imovinskih odnosa Kreditnog za
voda bilo tangirano jedno životno pitanje i oni su sve sile na
peli da to pitanje povoljno rese, u čemu su i stvarno uspeli.

Račun gubitka i dobitka pokazuje sledeči razvitak:

Rashodi 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

1931.

Plate 2.090 2.250 2.352 2.354
Troškovi 2.594 2.662 2.671 2.150
Otpis nepokretnosti 27 27 27 20
Porezi 1.231 424 431 451
Dobit 3.378 3.378 3.578 3.092

Prihodi
Prenos dobiti 323 304 393 445
Kamati i provizije 8.073 7.825 7.853 6.312
Efekti, devize, valute 857 805 767 1.727
Nekretnine. 68 55 46 74

I za prošlu godinu plaća se 10% dividenda. Glavna skup
ština je zaključila i povišenje glavnice od 12.5 na 25 miliona. 
To povišenje izvršiće se upotrebom rezervnog fonda koji će 
posle ove transakcije iznositi još uvek 5 miliona 250 hiljada 
dinara. Danas, kad Kreditni zavod nema više veza kao - što je 
imao u Kreditanštaltu, mora gledati da svoju glavnicu bar pri
bližno dovede u odnos ka glavnici ostalih naših velikih novčanih 
zavoda,, pre svega slovenačkih.

Konsernu Kreditnog zavoda za trgovinu i industriju u 
Ljubljani pripadaju sledeća preduzeća: Trgovačka i obrtna 
banka u Novom Sadu, Osiguravajuće društvo „Vardar”, Beo
grad; Pivara „Union”, Ljubljana; Stavbena družba d. d., Ljub
ljana; Kolinska tovarna hranil d. d., Ljubljana; „Arbor” drvena 
in industrijska i trgovačka d. d., Ljubljana; Julio Majni d. d. Za
greb; Jurija grofa Thurnskega jeklarna na Ravnah d. d. Ravne- 
Guštanj; tvornica za dušik d. d. Ruše kod Maribora; „Aga- 
Ruše” fabrika acetilina i oksigena d .d. Ruše; Ing. Kleinmajer 
i Ferd. Bamberg, Ljubljana; Fabrika slamnika i šešira, Domžale.

Cista dobit Kreditnog zavoda od 3.09 miliona za 1931,



to

godinu podeljena je na sledeči način: 5% na ime dividende 625 
hiljada; 10% tantijeme upravnome odboru 202 hiljade; 3% tan
tijeme nadzornom odboru 61 hiljada; 5% superdividenda 625 
hiljada; dotacije vanrednom rezervnom fondu 800 hiljada; pen- 
sionom fondu 100 hiljada; za dobrotvorne ciljeve 50 hiljada a 
na novi račun preneto je 629 hiljada.

U sastavu upravnog odbora došlo je također do značaj
nih pram ena; tu se nalaze sledeča g. g.: Andrej Šarabon, Ljub
ljana, pretsednik; Josip Lukman, potpretsednik; Dr. Karl baron 
Born, Tržič; Andrea Gasner, Tržič; Josip Lavrenčič, Ljubljana; 
Karl Not, Jesenice; Dr. Pavel Pestotnik, Ljubljana; Mihajlo K. 
Šonda, Beograd; August Tosti, Ljubljana; Dr. Fran WindiSer, 
Ljubljana; Inž. Franc Župančič, Ljubljana; u nadzornom od
boru su g. g.: Rikard Sušnik, Janko Bleiweis, Franc Urbanc, 
Dr. Vladimir Ravnihar. Generalni direktor je g. August Tosti.

SMEDEREVSKA KREDITNA BANKA, BEOGRAD.

Našoj današnjoj generaciji slabo je poznato, da je Sme
derevska kreditna banka, Beograd, najstariji još postojeći n o v -; 
čani zavod na teritoriji Srbije. Ova banka je osnovana 1871. go- | 
dine, dakle pre 61 godinu. Osnovana nije u Beogradu, kako bi 
se to moglo pretpostaviti po današnjem stanju, već u Smede
revu, pošto je u ono doba imalo Smederevo za srpsku izvoznu 
trgovinu mnogo veću važnost od same prestonice. Docnije se 
prilike bitno izmenjuju: Beograd je počeo da preovlađuje kao 
upravni i finansiski centar, naročito posle direktnog železničkog 
spajanja sa prečanskim krajevima, Austro-ugarskom monarhi
jom a preko nje d sa ostalom Centralnom Evropom. Zbog ovih 
izmenjenih prilika osećala je Smederevska kreditna banka po
trebu, da osnuje u Beogradu sopstvenu filijalu. Docnije, posle 
rata, ova je filijala povišena u rang centrale a smederevske kan
celarije pretvorene su u filijalu. U prošlogodišnjoj analizi Sme
derevske kreditne banke mi smo detaljno doneli sve važnije 
istoriske podatke; podvukli smo, da je banka uvek umela da ide 
za evolucijom događaja i privrednog života naše zemlje.

Pre rata, kroz mnoge decenije, a i odmah posle rata, bila 
je Smederevska kreditna banka jedna od vodećih ustanova za 
kreditiranje zemaljske trgovine, a naročito trgovine žitaricama. 
Finansiranje izvoznog posla i trgovina za sopstven račun su do 
pre kratko vreme bili vrlo lukrativni. Banka je u tome pogledu 
stekla ogromno iskustvo. Tim poslom banka se je bavila u vrlo 
velikim dimenzijama skoro sve do pre tri godine. Smederevska 
kreditna banka povukla se delimično od toga posla tek onda, 
kad je postao toliko riskantan da je jedino napuštanje moglo 
obezbediti od gubitaka. U 1931. godini, usled žitnog režima i 
isključivog prava države na izvoz, banka -se ovim poslom ba
vila samo u minimalnim granicama. Mi smo već i prošle godine 
napomenuli, da se glavni deo bančinih komitenata u žitarskom 
finansiranju također povukao od posla, dok su drugi, koji to 
nisu pravovremeno uradili, najvećim delom izgubili samostalnu 
egzistenciju.

Napuštanjem žitarske trgovine banka je oslobodila ve
lika sretstva, koja je trebalo plasirati u druge poslove. Preori
jentacija i poslovna pregrupacija je izvršena u toku 1929. god., 
koja je za Smederevsku kreditnu banku prestupna godina. 
Banka je od finansiranja izvozne trgovine poljoprivrednim pro
izvodima prešla ka industriji i postala industrijalac. U 1929. go
dini je kupila i organizovala u Nišu jednu potpuno moderno 
uređenu tekstilnu fabriku: predionicu i tkačnicu. Iz ranijih iz- 
veštaja se ne može videti koliki je bio plasman u ovo predu
zeće; ali se ipak znalo, da se posao odlično razvijao. U bilansu 
za 1931. godinu je plasman u bančinu fabriku za tkanje i pre
denje pam uka u Nišu prvi put zasebno iskazan. Prema bilansu 
u ovaj je posao plasirano skoro 8 miliona dinara, od čega ot
pada 5 miliona na investicije (zemljište, zgrade i mašine) dok 
je 2.98 miliona dato na ime obrtnog kapitala, naime na robu, 
materijal i sirovine. Upravni odbor bančin u svome izveštaju

napominje da su se poslovi fabrike u prošloj godini normalno' 
razvijali. Pokazani rezultat je zadovoljavajući. Učinjene su čak 
i nove instalacije, zbog kojih je proces proizvodnje razgranat i 
intenziviran. Podignuta je nova zgrada u fabrici, u kojoj je sme- 
štena nova šliht-mašina, koju fabrika do sada nije imala, dok 
su ostale prostorije upotrebijene za proširenje tkačnice. Dakle 
ekspanzija na celoj liniji. Ovim novim instalacijama je fabrika 
kompletno uređena i Smederevska kreditna banka punim pra
vom očekuje, da će se time proces proizvodnje u znatnoj meri 
proširiti.

Nije isključeno, da je baš ova poslovna preorijentacija 
imala za posledicu, da je banka u 1931. godini mnogo lakše pre
brodila krizu poverenja ulagača i t. d. no što je to bio slučaj 
kod ostalih banaka. I kod nje su ulozi na štednju doduše nešto 
smanjeni, ali u vrlo malom obimu. I gubitak na hartijama od 
vrednosti nije bio velik, te je bez svakih teškoća otpisan kroz 
račun gubitka i dobitka.

Upoređenje kretanja glavnih bilansnih pozicija za po
slednje četiri godine, koje smo sastavili u donjoj tablici, nam 
potvrđuju, da je banka poslovnu preorijentaciju dobro izvršila. 
Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
1931.

Blagajna 402 561 712 690
Menice 9.514 9.904 6.192 6.788
Dužnici 17.508 30.960 26.680 14.489
Bančina fabrika u Nišu — — *_ 7.985
Hartije od vrednosti — 2.101 125 126
Vrednost rezervnog fonda 1.215 516 632 588
Inventar 1 dinar 1 dinar 1 dinar 1 dinar
Nepokretnosti 1 dinar 1 dinar 1 dinar 265
Ostave, naplate i t. d. 24.286 25.847 35.578 32.363

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Rezervni fondovi 1.587 1.704 1.783 1.807
Ulozi na štednju 11.023 11.885 14.800 12.229
Poverioci 5.438 17.954 10.871 6.136
Reeskont 3.752 5.618 —- 3.816
Državna hipotek, banka — — —■ 70
Čista dobit 883 886 883 883
Zbir bilansa

Račun

52.928 

gubitka i

69.892

dobitka.

69.921 63.294

Rashodi
Troškovi i plate 1.178 746 692 702
Otpisi — 260 16 78
Gubitak na efektima — — — 13
Kamata 1.116 1.135 1.134 1.059
Čista dobit 883 886 883 883

Prihodi
Kamata 2.405 2.521 2.389 2.402
Provizija 745 483 309 295
Dobit fabrike u Nišu — — — 3
Nepokretnosti 23 18 21 18
Hartije od vrednosti : ’■ - -j — --- 10
Zbir prihoda ili rashoda 3.177 3.028 2.727 2.735

U pasivi, naroč.ito međ tuđim sretstvima, imamo posled
njih godina znatne struktureine promene; tako vidimo, da je 
obrtni kapital bančin, zbog variacija u poverenim sretstvima 
porastao od 1928, godine od 28.68 miliona na 44.05 miliona u
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1929. godini.. To je finansiski odjek izvršene poslovno-političke 
preorijentacije. Zatim, u narednim godinama obrtni kapital 
stalno se smanjuje, za oko 14 miliona, na 30.8 miliona dinara' 
Ovo smanjenje ne dolazi od pasive, već kao posledica promena 
u aktivi. Žitarski posao je likvidiran, fabrika za preradu pamuka 
počela je da funkcioniše i t. d., zbog čega je banka bila u stanju, 
da smanji1 svoje poverioce. Prilike se dakle normalizuju. Sop- 
stvena sretstva su poslednje četiri godine porasla za oko 300 
hiljada, što potiče od povećanja rezervnih fondova koji iznose 
krajem 1931. godine 1.8 miliona dinara, dok je glavnica ostala 
nepromenjena sa 6 miliona. Interesantno je kretanje uloga na 
štednju. Oni su do 1930. godine uključivo u porastu, od 11 mi
liona na 14.8 miliona; najveći je porast u 1930. godini, kada se 
kod drugih zavoda već oseća stagnacija. U poslednjoj 1931. go
dini smanjeni su za nešto preko 2 miliona, na 12.23 miliona. 
Ovde tezauriranje gotovine neće biti glavni motiv, pošto su 
ulagači verovatno morali podizati svoje uloge za podmirenje 
životnih potreba — jer su drugi izvori, naročito poljoprivredni 
proizvodi znatno podbacili. Poverioci pokazuju još interesant
nije kretanje; oni su u 1929. godini bili najveći, sa  18 miliona, 
a reeskont je istovremeno iskazan sa 5.6 miliona. U 1930. godini 
iznose poverioci 10.8 miliona, i pošto reeskont nije zasebno is
kazan, nije isključeno, da su obe pozicije združene. U 1931. go
dini je slika ostala gotovo nepromenjena: poverioci su smanjeni 
na 6.14 miliona, ali je zasebno iskazan reeskont sa  3.82 miliona, 
ukupno dakle opet 10 miliona. Nova je u 1931. godini pozicija 
duga kod Državne hipotekarne banke, sa 70 hiljada. Pošto je u 
aktivi istovremeno povećana pozicija nepokretnosti, to je banka 
verovatno preuzela neku zgradu sa dugom kod Državne hipote
karne banke —■ za naplatu svog potraživanja.

Analogno je kretanje pozicija u aktivi. Eskont menica, 
koji je u 1928. i 1929. godini iznosio 9.5 odnosno 9.9 miliona, 
smanjen je poslednje dve godine na nešto preko 6 miliona. Ipak- 
treba podvući, da je u 1931. godini povećan za preko 500 hi
ljada odnosno skoro 10%. Dužnici po tekućim računima porasli 
su u 1929. godini od 17.5 na 31 milion (kao posledica prelaza 
ka industriji), ali se u narednim godinama rapidno smanjuje: u
1930. godini iskazani su dužnici sa 26.68 miliona a u 1931. god. 
14.49 miliona; u 1931. godini ovo smanjenje dolazi otuda, što 
je plasman u nisku fabriku zasebno iskazan, sa 7.98 miliona, što 
je veoma pravilno.

Hartije od vrednosti, koje su 1929. godine iskazane sa
2.1 miliona, bilansirane su 1930. godine sa 125 hiljada. Kako je 
ova pozicija u 1931. godini iskazana nepromenjeno, znači, da 
su u toku poslednje godine kupljeni još novi efekti. Akcije re
zervnog fonda malo su smanjene, zbog kursne razlike. Nepo
kretnosti i inventar su otpisani na jedan dinar, sve poslednje 
godine, dok je u 1931. godini vrednost nepokretnosti povećana 
na 265 hiljada dinara.

U računu gubitka i dobitka nema naročitih promena. 
Bruto dobit iznosi 1928. i 1929. godine 3 miliona, a 1930. i 1931. 
godine 2.7 miliona dinara. Ovo smanjenje dolazi kako od de
betne tako i od kreditne kamatne stope. Čista dobit je sve po
slednje godine stabilizirana na 883 hiljade dinara, što je po ak- 
cionare Smederevske kreditne banke vrlo povoljno. Od ove do
biti dodeljeno je upravi, na ime tantijeme 114 hiljada, na novi 
račun je preneto 5 hiljada dinara; akcionarima je isplaćeno na 
ime dividende 720 hiljada dinara nepromenjeno kao i ranije, 
odnosno 12% ili 60 dinara na akciju od 500 dinara nominale. 
Smederevska kreditna banka je prema tome jedna od naših ret- 
kih banaka, koje su za 1931. godinu isplatile nepromenjenu di
videndu od 12%.

U njezinoj upravi se nalaze sledeča g. g.: Milan M. Ste
fanovič, pretsedni'k; Milija U. Pavlovič, potpretsednik; f  Milutin 
Kovačič, Stevan D. Stefanovič, Vladimir Budimkić, Mića Crv- 
čanin, Stanko J. Pavlovič, Jovan Trajković i Nikola Dimitrijević. 
U nadzornom odboru su g. g.: Jovan Banič, pretsednik; Uroš 
A. Stevanović-Cupara, Jovan Petrovič, Dr. Milan St. Protić i 
Nikola P. Simić.

СРПСКА КРЕДИТНА БАНКА — ВУКОВАР.
Код овога новчаног завода, који треба убројити међ 

наше средње-велике провинциске банке, у 1931. години нема 
трага од оних тешкоћа, којима се je имао борити претежни 
део наших банака у прошлој години. У завршним рачунима 
нема за то ни једно-г индикатора; ако бисмо no саставу завр- 
шних рачуна хтелн правити конклузије о развоју општих 
привредних прилика, онда бисмо морали доћи до погрешних 
закључака, пошто показује биланс Српске кредитне банке 
за 1931. годину повољнију структуру него у ма којој од по- 
следњих четири година. Ако пак прочитамо извештај бан- 
чине управе, онда видимо да je тешка привредна депресија 
захтевала и ту своју жртву. Ha ванредној скупштини акци- 
онара у мају 1931. године донета je одлука, да се повиси 
главница од два на три милиона динара, помоћу нове еми- 
сије. Међутим видимо, да ова одлука није остварена; по- 
вишење главнице je одложено за доцнија времена, када буду 
прилике за то повољније. У томе погледу ми бисмо конста- 
товали, да ово питање према статусу банчином није за сада 
ни тако важно, пошто je однос сопствених ка туђим срет- 
ствима повољан; једино што би се новом повећаном главтш- 
цом могао смањити реесконт, и уштедити на камати.

За карактеризацију општег стања Српске кредитне 
банке довољно je ако подвучемо две чињенице: њезини улози 
на штедњу нису смањени нити je претрпела губитке на хар- 
тијама од вредности. A то значи много. Мало доцније ћемо 
видети, да су обе ове позиције према ранијим годинама чак 
и знатно ловећане.

Типични су податци банчине управе у погледу при- 
вредних прилика свога округа: жетва je била добра али 
сељак своје производе није могао на време и повољно унов- 
чити, пошто није могао доћи до новца за продат.о жито. Због 
тога су се тешко осећали порески терети и они јавних даж- 
бина. Сељак je једва успевао да подмири камату новчаним 
заводима, док je о*тплата дугова вршена у минималној мери. 
Kao последица свих ових лоших околности било je стање 
трговине и занатлија нарочито тешко. Принудна равнања и 
стечајеви су порасли у знатној мери.

У погледу банчиног пословања се подвлачи, да су сви 
послови напредовали, али да би овај напредак био још много 
јачи, да послови у другој половини 1931. године нису застали. 
Ексианзија Српске кредитне банке показује нов успех; по- 
ред већ постојеће филијале у Шиду, отворена je у мају про- 
шле године и филијала у Винковцима преузимањем Винко- 
вачке штедионице, чиме je прошир^ла банка своје пословање 
и на винковачки срез.

Наредна таблица, у којој je упоређено кретање глав- 
них билансних позиција за последње четири године, у пуној 
мери потврђује, да je Српска кредитна банка сјајно прошла 
кроз најкритичнију годину од свих послератних. Добијамо 
следећу слику:

Рачуи изравнања.
Актива 1928. r. 1929. г. 1930. r. 1931. г.

У хиљадама динара
Готовина 539 314 299 390
Хартије од вредности 133 148 188 264
Вредност пепз. фонда 90 105 105 227
Менице 12.884 12.127 11.301 12.088
Дужници 5.962 5.710 6.427 8.798
Непокретности 270 260 260 985
Оставе 10.247 8.833 8.926 10.809

Пасива
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Резервни фонд 1.430 1.480 1.541 1,593
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Пензиони фонд 203 226 250 275
Улози на књижице 10.318 9.237 10.328 13.771
Улози no тек. рачунима 1.344 1.726 581
Повериоци 1.492 1.238. 979 2.816
Реесконт 2.431 2.045 2.217 1.755
Неподигнута дивиденда 15 18 17 18
Преносна камата 198 148 198 131
Чиста добит 446 546 469 394
Збир биланса без остава 19.881 18.667 18.581 22.753

Рачун губнтка и добитка.

Расходи.
Камата 740 741 852 1.087
Трошкови 272 314 408 498
Порез 747 462 395 254
Добит 446 546 469 394

Приходи.

Пренос добити 1 1 0.5 1
Камата 2.063 1.962 2.059 1.721
Разни приходи 171 111 66 134
Провизије ------ --- ------ 678
Збир прихода 2.236 2.074 2.126 2.234
Дивиденда 16% 20% 17% 14%

Збир биланса износи 22.75 милиона, a то je досада
рекордно, стање. Према 1930. години порастао je обртни
капитал, хоји je идентичан са збиром биланса за 4.2 мили-
она, што долази у главном од повећаног прилива улога на
штедњу. Главница je остала непромењена, a резерве су no-
следњих година повећане за 200 хиљада на 1.87 милиона од- 
носно на скоро 95% од главнице. Ако je дакле у прошлој го- 
дини управа хтела повисити главницу н,а 3 милиона само из 
престижних разлога, онда би то могла урадити и употребом 
фондова. Сопствена сретства износе дакле крајем 1931. го- 
дине 3.87 милиона a њихов однос ка туђим сретствима je 
као 1 ка 4.5 — што je врло повољио. Улози на штедњу, који 
су у 1929. години нешто мало отали, порасли су у 1930. го- 
дини за нешто преко један милион на 10.33 милиона. У 1931. 
години изноеи пораст 3.5 милиона на 13.77 милиона. Мало 
има код нас банака које могу указати на овакав резултат. 
И код Српске кредитне банке у Вуковару потиче из нарочи- 
тих околности. Великим делом он je последица преузимања 
Винковачке штедионице, чији je шток улога износио 3.09 
милиона; упркос томе су порасли и улози- код саме банке, 
за 352 хиљада динара. Пошто су улози код других банака 
истовремено смањивани, онда то значи, да су улози од дру- 
гих банака пренети у овај завод, што je карактеристично за 
поверење које ужива Српска кредитна банка међ становни- 
штвом Вуковара и околине. Улози no текућим рачунима и 
повериоци, раније исказани засебно, билансирани су ове го- 
дине укупно са 2.82 милиона према 1.56 милиона у 1930. го- 
дини, док су раније две године исказани на истој висини 
као 1931. године. Томе на супрот пак je смањен реесконт 
за 462 хиљаде на 1.75 милиона динара.

Повећање пасиве имало je за последицу и повећање 
волумена активних операција. Готовина у благајни je пове- 
ћана за 1/s, на 400 хиљада; хартије од вредности, слободне 
као и оне фондова, знатно су повећане, као да не поетоји 
пад курсева; према 293 хиљаде у 1930. г. исказане су са 
491 хиљаду у 1931. години, што. доказује да се банка кори- 
стила ниским курсевима и повећала свој портфељ.

Есконтни посао к,ао и зајмови no текућим рачунима 
одговарају повећању улога: банка je преузела портфељ и 
кредите Винковачке штедионице али je и преко тога поде-

љивала нове зајмове. Менични есконт je порастао од 11,3 
милиона на 12.1 милион, a дужници no текућим рачунима 
од 6.43 милиона на 8.8 милиона. Док су есконтни послови 
последње четири године остали тако рећи стационарни на 
нешто преко 12 милиона, отпада пораст углавноме на кре- 
дите no текућим рачунима (за 3 милиона), пошто има овај 
начин кредитирања извесна преимућства према меницама, a 
покривена су једнаким гарантијама.

Непокретност банчине показују у 1931. години пове- 
ћање билансе вредности за 725 хиљада на 985 хиљада динара, 
због тога што je купљено 45 јутара земље (за наплату тго- 
траживања) и пошто je у 1930. години купљена зграда 
„Гранд Хотела“, која трансакција није могла бити спрове- 
дена кроз завршне рачуне за 1930 годину, пошто није био бла- 
говремено извршен грунтовни пренос.

Рачун губитка и добитка нам показује, да je бруто 
добит последње четири године врло мало промењена. У 1931 
години изно-си 2,23 милиона, за нешто преко 100 хиљада више 
но у 1930 години. У приходима нема значајних промена, док 
пада у очи, да >су расходи no каматама порасли за преко 200 
хиљада динара на 1,1 милион динара. Због преузимања Вин- 
ковачке штедионице, оенивања новог филијала као и због 
грунтовног уписа нових непокретности трошкови су у 1931 
години морали бити знатно већи; међутим њихов пораст из- 
носи свега 90 хиљада на 498 хиљада динара. Упркос мањих 
пореза (смањење износи 140 хиљада на 254 хиљаде) чиста je 
добит због повећаних расхода no каматама за 75 хиљаде мања 
но прошле године, a износи 394 хиљаде динара.

Подељена je на следећи начин: резервном фонду je 
дотирано 39 хиљада, пензионом фонду 22 хиљаде, као танти- 
јема управном одбору 39 хиљада, надзорном одбору 12 хи- 
л.ада, на нови рачун je пренето 1,6 хиљада a 280 хиљада je 
дато акционарима на име 14% дивиденде, која je у 1930 го- 
дини износила 17% a у 1929 години 20%.

У управи се налазе: претседник Никола Бингулац, 
потпретседни« Војислав Паланчанин, Милан Илић, Срета 
Кузмановић, Петар Михајловић, Милан Стев. Радовић, Ни- 
кола "Бурић, Александар Станишић, Ђока Спаић, Теодор 
Селаковић, Ђорђе Радивојевић, Др. Паја Шумановац, Никола 
Покрајац, Милош Веселиновић, Сима Николић. У надзорном 
одбору су: претседник Стево Петррвић, Данило Узелац, Ми- 
хајло Ковачевић, Др. Цвета Маглић и Прока Бугарски.

Привилеговано акционарско друштво 
за извоз земаљских производа 

Краљевине Јутославмје у Веограду
Одржаће ванредни збор акционара 30, марта 

1932, год. у 16 час. у сали Београдске Берзе са 
овим дневним редом :

1. Бирање деловође збора и оверача записника,
2. Извештај Управног одбора о досадањем раду-
3. Измена правила,
4 .  Избор чланова Управног и Надзорног одбора. 
Акције треба депоновати на друштвеној бла-

гајни, бар на три дана пре држања збора.
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Садржај:
. Beogradska zadruga —  Beograd 

Prometna banka a. d. — Beograd 
Местна хранилшца — Марибор 
Штедионица Бачке области — Сомбор 
Прва пучка далматинска банка у Сшшту 
Чешкословенска банка д .д .— Загреб 
Stock Brandy Medicina! d. d. —  Slavonska Požega
Мндуструјско акционарско удружење у Никшићу —  парна пивара „Требјеса”. Никшић

BEOGRADSKA ZADRUGA — BEOGRAD.
I Beogradska zadruga spada u red kreditnih ustanova 

koje imaju više srdaca. Ona ima dva. Drugim recima ona ima 
dva poslovna kompartimana, potpuno nezavisna jedno od dru
goga i po osetljivosti prema konjunkturi potpuno različita: je
dno je čisto bankarski, a drugo osiguravajuću Beogradska za
druga je najstarije domače osiguravajuće društvo i da nije iz- 
vesno vreme bio oslabio interes za ovim poslom, volumen osi
guranja kod nje hio bi još fnnogo veći. Pri analizi bilansa za 
prošlu godinu važno je istaći da je osiguravajući posao u ce
lom svetu pokazao neobično veliku otpornu snagu prema pri
vrednoj depresiji. Svet se poplašio ekonomske katastrofe, stra
huje da mu ne propadne celokupna imaovina i pribegava osi
guranju radi obezbeđenja starosti. Kako se razvio osiguravajući 
posao Beogradske zadruge videćemo malo posle.

Kao bankarska ustanova Beogradska zadruga je od svog 
postanka eminentno depozitna banka. Ona je decenijama ne
govala depozitni posao i bila je dugo vremena u predratnoj 
Srbiji, najvažnija depozitna ustanova naročito malog čoveka, 
koji je i najpogodniji ulagač. U aktivi pak bavila se u glavnom 
čisto regularnim bankarskim poslom. Poslovna struktura Beo
gradske zadruge nosila je na sebi pečat mentaliteta pokojnog 
Luke ćelovića, koji se od odlučnog i pred rizicima neustrašivog 
trgovca polako pretvarao u opreznog rentijera. On je posled
njih godina čak i Beogradskoj zadruzi počeo polako da udara 
pečat rentijerskog mentaliteta. To se naročito ogleda u posle- 
ratnom tako reći grozničavom izgrađivanju zgrada za izdavanje 
pod kiriju. Zgrada je kulminacija sigurnosti u očima rentijera. 
Istina Beogradska zadruga je za to imala još jedan drugi mo
tiv: njezin osiguravajući kompartiman liferovao je iz go
dine u godinu sve veće rezerve, koje se kod osiguravajućih dru
štava prvenstveno plasiraju u nepokretnosti. 1928. godine na pr. 
ukupne nepokretnosti Beogradske zadruge iznosile su blizu 40 
miliona dinara. Tek posle smrti Luke ćelovića počinje poste
peno likvidiranje tog rentijerskog mentaliteta i unošenje više 
živosti i poslovne inicijative.

Kao depozitna ustanova Beogradska zadruga je imala 
iskustvo ostalih velikih banaka. Zna se da je od 23. septembra 
pr. god. do 'danas povučeno iz banaka 1.8 milijardi dinara, od 
čega se jedan deo još i danas nalazi tezauriran. Ti su kapitali 
u glavnom povučeni od velikih banaka. Te gorke čaše nije mo
gla biti pošteđena ni Beogradska zadruga, premda je odliv uloga 
na štednju do 31. decembra bio dosta mali. Beogradska za
druga je imala uloga na štednju po uložnim knjižicama i po 
tekućim računima. Krajem 1930. godine ti su ulošci ukupno iz
nosili 62,7 miliona dinara, a krajem 1931. godine 56,9. Pad iz
nosi nepunih 6 miliona dinara. Ulozi na štednju po knjižicama 
opali su samo za 2,5 imiliona dinara (od 25,1 na 22,6 miliona). 
Možda je u toku druge polovine 1931. godine bilo i većih od
liva, ali se stanje do kraja godine popravilo. Beogradska za

druga kaže u svom izveštaju, što u ostalom važi za veliki broj 
naših banaka, da se posao u prvoj polovini 1931. godine sjajno 
razvijao, da je od reeskonta kod Narodne banke činjena mala 
upotreba i da joj je zbog toga u toliko teže palo naglo suspen- 
dovanje kredita od strane Narodne banke 8. avgusta pr. god.

Druga karakteristika Beogradske zadruge, koja je sa
svim u skladu sa onim što smo do sad kazali, leži u obraćanju 
velike pažnje prvoklasnim hartijama od vrednosti. Uprava Beo
gradske zadruge je, kao što  znaju naši čitaoci iz prošle analize, 
otuđila veći deo nepokretnosti, a oslobođen novac velikim de
lom uložila u hartije od vrednosti. Sa gledišta poslovne perspek
tive iz doba kad je izvršena ta  transakcija ona se mogla ozna
čiti odličnom. Znalo se tada da visoke kirije iz 1930. godine ne 
mogu da se održe. To su docniji događaji potpuno potvrdili. 
To je u ostalom osetila i Beogradska zadruga na ostatku svojih 
nepokretnosti koje pokazuju u 1931. godini manjak prihoda 
prema 1930. godini. S druge strane državne, državom garanto- 
vane i druge prvoklasne hartije od vrednosti stajale su tako 
nisko da su davale .mnogo bolju rentu nego nepokretnosti i 
samim tim označavale povećanje vrednosti uloženih u njih po
što se smanjenjem rente —  usled poboljšanja prilika na tržištu 
kapitala i poboljšanja kredita naše države •— povećava kapital.

Po tri osnova imala je Beogradska zadruga hartije od 
vrednosti: jedno je za račun penzionog fonda, koji je od vaj- 
kada svoje gotovine ulagao u hartije od vrednosti; drugo su 
razni fondovi, od čega se jedan deo već i po pravilu ulaže u 
hartije od vrednosti i treće -i najvažnije to je plasman sopstve- 
nih kapitala u hartije od vrednosti. Time je Beogradska za
druga htela da plasira likvidno jedan veliki deo svog kapitala — 
blizu 40 miliona dinara. Beogradska zadruga je dobro prošla, 
kao što rekosmo, u krizi poverenja, ali u toliko je neprijatnije 
po zadrugu bila kriza na našoj efektnoj berzi. Beogradska za
druga je imala 1930. godine hartija od vrednosti: ->u portfelju
36,12 miliona, u stalnom rezervnom fondu 7,1, i u penzionom 
fondu 10,8 miliona dinara. U 1931. godini iskazuje ona u svom 

i portfelju 27,2 miliona, u vrednosti rezervnog fonda 5,1 i kod 
penzionog fonda 7,2. Razlika između jedne i druge sume ne 
mora da pretstavlja gubitak ,na kursevima hartija od vrednosti, 
pošto je mogućno da su se u toku 1931. godine dogodile pro- 
mene u stanju istih. Ali je zato Beogradska zadruga u svom 
godišnjem izveštaju zasebno i pregledno iskazala gubitak na 
kursevima hartija od vrednosti. On iznosi 14,75 miliona dinara 
(dakle približno gore iskazanoj razlici). U napred se moglo 
znati da se Beogradska zadruga neće koristiti zakonom o poste
penoj likvidaciji gubitaka na hartijam a od vrednosti s obzirom 
na bogatstvo u rezervnim fondovima a specijalno na pletoru 
fonda za kursnu razliku. Ovaj iznosi od 1930. godine 17,3 mi
lio,na dinara tako da je mogao podneti otpis celokupne razlike 
na kursu i još uvek pojaviti se u 1931. godini u iznosu od 2,6 
miliona dinara.
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Račun izravnanja.

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u  hiljadama dinara

Blagajna 1.449 1.322 1.324 5.353
Menice 34.242 70.111 76.176 66.446
Hartije od vrednosti 27.149 34.285 36.122 27.220
Zajmovi: lombard, police

i plate 2.373 2.498 2.785 9.768
Dužnici po tek. rač. 25.943 35.437 38.899 55.320
Nepokretnosti 9.834 9.834 10.726 10.462
Nameštaj i pribor 3 din. 3 din. 3 din. 3 din.
Razni aktivni računi 182.322 166.677 231.622 272.627

Pasiva
Glavnica 20.000 40.000 40.000 40.000
Fondovi 57.958 45.156 47.649 35.304
Penzioni fond činovnika 9.373 9.880 11.078 8.420
Ulozi na knjižice 24.043 22.612 25.112 22.660
Ulozi po tek. rač. 10.051 20.394 31.323 —

Poverioci 6.005 39.441 6.264 44.007
Reeskont 16.565 7.815 29.676 39.961
Rezervne štete 1.811 1.302 1.220 1.568
Prenosna kam ata 586 663 1.167 2.940
Tantijema 888 — — —
Dobit za podelu 2.000 — — —

Dobit — 7.017 7.730 6.384
Zbir bilansa 331.610 194.282 201.343 473.892
Obrtni kapital 194.288 194.282 201.343 201.265

Fondovi.
1928. 1929. 1939. 1931.

u hiljadama dinara
Stalni rezervni fond 4.907 5.258 5.850 6.601
Osobeni rezervni fond 3.052 3.052 3.052 1.461
Specijalni rezervni fond 19.005 5 1.461 3.052
Fond za kursnu razliku 14.129 18.234 17.351 2.597
Fond otseka života 751 751 751 751
Fond nesrećmh slučajeva 150 150 150 150
Rezervna premija života 7.442 8.219 8.720 9.602
Rezervna premija požara 8.521 9.484 9.621 11.089

Ukupno 57.958 45.156 47.649 35.305
Pensioni fond činovnika 9.373 9.880 11.078 8.420

Svi fondovi 67.331 55.036 58.727 43.725
Na kraju 1931. godine Beogradska zadruga iskazuje 

ukupan kapital kojim raspolaže od preko 200 miliona dinara. 
Gotovo toliko isto koliko u prethodnoj godini. Glavnica je 
ostala nepromenjena 40 miliona dinara, a  fondovi su opali od
47.6 na 35,3 odnosno za 12,3 miliona dinara. Kao što vidimo 
ukupni fondovi su, kad se odbije gubitak na kursu, povećani 
ipak za preko milion dinara. Jer gubitak iznosi 14,75 miliona, a 
smanjenje fondova iznosi svega 12,3 miliona. Beogradska za
druga je u bilansu za 1931. godinu uloške podelila u dve pozi
cije, što je za svaku pohvalu. U jednoj poziciji su ulošci sa 22,6 
a u drugoj poverioci sa 44 miliona dinara. Od ukupne sume
66.6 miliona dinara 57 miliona pretstavljaju čiste uloške, a 
ostalo su poverioci u smislu bankarskom. Tako su ulošci i po
verioci u 1931. godini za 4 miliona dinara veći nego u 1930. 
godini. Reeskont iznosi okruglo 40 miliona dinara i veći je za 
10 miliona prema 1930. godini. To je opšta pojava kod naših 
banaka, a došla je kao posledica politike Narodne banke za 
olakšanje položaja banaka u krizi poverenja. U aktivi najveća 
pozicija je menični portfelj u iznosu 66,4 miliona dinara prema
76,1 u pretprošloj godini. To smanjenje je ne toliko posledica 
krize poverenja koliko rešetanja portfelja od strane uprave radi 
sprovođenja što veće sigurnosti i likviditeta. To se izrično po- 
minje u izveštaju zadruginom. Druga važna pozicija u aktivi 
su dužnici po privremenim i tekućim računima u ukupnom iz
nosu od 55,3 miliona dinara. Ova pozicija pokazuje prema pret
hodnoj godini skok od 15 miliona dinara (dokaz pojačane po
slovne inicijative u zadruzi kao što smo napred istakli). Har-

tije od vrednosti iskazane su sa 27,2 miliona (prema 36,12 mi
liona u pretprošloj godini). Nepokretnosti iznose uvek približno
10,5 miliona dinara. U 1931. godini naročito je porasla pozicija 
zajmovi (od 2,7 u 1930. na 9,7 u 1931. g.) U njoj se nalaze 
lombard koji iznosi malo preko pola miliona dinara, zatim zaj
movi na polise koji iznose oko 7,5 miliona dinara, a težište pada 
na zajmove na zabranu plata u kombinaciji sa osiguranjem. 
Zadruga ističe da je to i veoma zgodan posao, s jedne strane 
zgodan kao plasman za novac, a s  druge strane ovo znači pro
širenje osiguravajućeg posla. Kao što smo videli fondovi iznose
35,3 miliona dinara a njihove vrednosti su u aktivi iskazane sa
26,7 miliona dinara. Od toga pada 5,1 milion dinara na hartije 
od vrednosti stalnog rezervnog fonda, zatim 5,2 miliona har
tije od vrednosti fonda rezervnih premija, 9 miliona nepokretna 
imanja kao svojina fonda i najzad 7,2 miliona hartije od vred
nosti penzionog fonda. Potrebno je da napomenemo da se iz 
izveštaja da zaključiti, da je Beogradska zadruga jedan deo 
gubitaka na kursu hartija od vrednosti penzionog fonda otpi
sala iz svog fonda kursne razlike. Ako je to tačno onda je to 
odista jedan humani gest. Time je sprečeno da se penzioni fond 
činovnika Beogradske zadruge sroza na neželjeni nivo. Ovako 
pad iznosi svega 2,5 miliona dinara.

Imali smo već i priliku da napomenemo, da je uprava 
Beogradske zadruge u toku poslednjih godina počela da posve
ćuje naročitu pažnju osiguravajućem poslu. Pored dosadašnjih 
grana osiguranja života i požara uvedene su nove grane, naime 
provalne krađe i loma stakla; otpočeta reorganizacija, spoljna 
i unutrašnja (tehnička i komercijalna) nisu još privedene kraju. 
Ali je uspeh već i sada vrlo povoljan, naročito u odelenju osi
guranja života. To će nam potvrditi donja tablica, u kojoj smo 
uporedili odnos između premija sa dažbinama i šteta. Dobijamo
sledeću sliku:

Osiguranje života.
Godina Premije I dažbine šte te  

u hiljadama dinara
šte te  a  %

1928. 1.383 901 68.04
1929. 1.374 917 66.73
1930. 1.562 1.104 70.67
1931. 2.340 1.038 44.36

Vidi se, da je pored teških privrednih prilika postignut 
takav zadovoljavajući uspeh, kakav nije zabeležen ni u jednoj 
od prethodnih godina. Dok se je ranijih godina štok osiguranja
— osigurana suma — u ovoj grani kretala stalno između 30 i
33 miliona, popela se krajem 1930. godine na 40,9 miliona, a 
krajem 1931. godine na 58,77 miliona dinara. Ovaj porast po
kazuje, da je nova produkcija iznosila u 1931. godini 17,87 mi
liona, a to je rekordno. Štete, koje su u ovoj godini za 65 hi
ljada dinara manje no u 1930. godini, iznose 1,038.694 dinara, a 
grupisane su na sledeći način: smrtni slučajevi 453 hiljade, is
tekla osiguranja 516 hiljada, otkupi 207 hiljada. Tome treba 
dodati još i troškove reosiguranja sa 137 hiljada. Procentualno 
odnos šteta od premija i dažbina koji je poslednje tri godine 
varirao između 66% i 70% je u 1931. godini povoljno popravljen 
na 44,36%.

U otseku osiguranja požara je šteta bila nešto veća no 
poslednje godine, zbog čega je povećan i procentualni odnos 
šteta. Upoređenje sa ranijim godinama daje sledeću sliku:

Osiguranje požara.
Godina Premije i dažbine Štete 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
1931. 2.636 1.352 51.28

Nova produkcija izgleda da je poslednje dve godine malo
usporena što je posledica naročite opreznosti: isključeno je osi
guranje mlinova, strugara i šumskih postrojenja, usled velikog 
rizika koji ovakova osiguranja povlače za sobom. U ovoj grani, 
a u 1931. godini, štete potiču od: direktnog osiguranja 400 hi-
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ljada, po poslovima reosiguranja 904 hiljade i po kolektivnom 
osiguranju 832 hiljade, ukupno dakle 2.137 hiljada dinara. Od 
toga je nadoknadio reosigurač 784 hiljade, tako da iznose plaćene 
štete 1.35 miliona din., ili za 123 hiljade više no u prošloj god.

Kretanje prihoda i rashoda objašnjava nam sledeća ta
blica:

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1928. 1029. 1930. 1931.

u hiljadama dinara 
2.767 2.604 4.285 3.822 j
1.235 1.340 1.648 2.130,
1.572 1.132 1.308 1.658:
2.183 4.171 3.491' 3.669;
2.619 1.856 2.333 2.391 j
4.899 3.196 3.621 — j

15.963 17.557 19.032 20.691 ’
4.325 759 816 1.805
6.345 7.017 7.730 6.384

Kamata
Plate
Porezi
Opšti troškovi 
Štete
Premije reosiguranja 
Dotacije rez. prem.
Otpisi
Dobit

Prihodi
Kamata
Provizije
Premije
Dažbine
Prihodi rez. prem.
Prihodi nepoikret. imanja 
Prihodi hart, od vrednosti 
Razni prihodi
Naplaćena sumnjiva potraž. 
Prihod od reparacija 
Prenos dobiti 
Zbir prihoda

6.999
762

8.682
697

15.555
5.050
3.913

146
105

6.925
1.211
6.939

728
15.963
4.832
1.728

337
969

10.008
1.654
7.186

781
17.704
3.541
2.780

183
427

39.635 44.265

9.091
864

4.139
837

19.032
3.385
2.627

239
412

1.011
911

42.54-941.909
Prihodi kao i rashodi po kam atama su u opadanju, što 

je moralo biti neizbežno zbog smanjenja volumena poslova u 
drugoj polovini 1931. godine. Troškovi poslovanja su u ovoj 
godini neznatno povišeni, kao posledica otvaranja novih fili
jala u Sarajevu i Skoplju. U tome pogledu treba-“ podvući, da je 
uprava Beogradske zadruge pokazala veliku odlučnost. I ako 
bi polje rada ovih filijala bilo ogromno, ipak filijali pod novo 
nastalim prilikama i teškoćama nisu mogle raditi onako kako 
je to zamišljeno, zbog čega je rad u obema filijalama privre
meno obustavljen Na ime sumnjivih potraživanja otpisano je u 
ovoj godini 1.8 miliona dinara. Kako se rigorozno otpisuje, naj
bolje dokazuje činjenica da je u 1931. godini od otpisanih po
traživanja naplaćeno preko 412 hiljada dinara. Da je ovaj otpis 
u 1931. godini bio veći no pretprošle godine nije s obzirom na 
teške privredne prilike nikako čudo.

Uzimajući u obzir sve nepovoljne okolnosti pod kojima je 
Zadruga u 1931. godini morala raditi iznenađuje lepa zarada, 
koja zajedno sa prenosom iz 1930, godine iznosi 6.38 miliona 
dinara; od toga je dodirano stalnom rezervnom fondu 150 hi
ljada, na ime dividende od 400 dinara dato je 4 miliona, na ime 
tantijeme odborima i činovnicima 958 hiljada, pensionom fondu 
100 hiljada, dok je 1.17 miliona preneto na novi račun 1932. 
godine.

U upravi Beogradske zadruge se nalaze sledeća g. g.: 
Mihajlo K. Šonda, pretsednik; Todor Đurić, Obrad Blagojević, 
Dr. Milan Todorovič, Stavra Trpković, Dr. Milorad Gođevac, 
Kuzman S. Nikolič, Raša Miloševič, Dr. Ferdinand Gramberg, 
Milivoje Nikolajevič, Dr. Nikola Nikić i Aleksandar K. šonda. 
U nadzornom odboru su g. g.: pretsednik Todor J. Mijajlović, 
Dr. Nikola Vulić, Zafir Stankovič, Dr. Jovan Radonjič i Aca Jo- 
vanović-Resavac.

PROMETNA BANKA A. D. — BEOGRAD
Prometna banka u Beogradu, jedna od naših najvećih 

domaćih poslovnih banaka, slavi ove godine svoju 35. godi
šnjicu rada, pošto je osnovana 1896. godine. Ranije iznosila je 
njezina glavnica svega jedan milion predratnih dinara, kolika 
je ostala sve do svršetka svetskog rata. (Za vreme rata  od 
1914. do 1919. godine banka nije poslovala, zbog čega vidimo,

da je imala u ovoj godini tek 31. redovni zbor akcionara). Od
mah posle normalizacije prilika, u 1920. godini, pristupa Pro
metna banka povišenju svoje glavnice, na 2.5 miliona; naredne, 
1921. godine, ova se glavnica već duplira, na 5 miliona i to de
limično novom emisijom a delimično iz rezervnih fondova. No
minalna akcija iznosi u to doba 250 dinara. U 1923. godini odlu
čeno je povišenje glavnice na 10 miliona (povećanje iznosi opet 
100%) — što je sprovedeno u 1924. godini na taj način, da je 
nominalna akcija prežigosana od 250 na 500 dinara i da je isto
vremeno preneto iz fondova 5 miliona na račun glavnice. Sa 
ovom glavnicom banka je radila do 1928. godine, kada dolazi 
novo povišenje, opet za 100%, na 20 miliona dinara, i to pri
likom valorizacije investicija, i upotrebom rezervnih fondova; 
tom prilikom izdata je nova emisija od 20.000 gratis-akcija.

Toliko o razvoju glavnice Prometne banke. Pre no što 
pristupimo analizi njezinog razvoja i rada u  poslednjoj, 1931. go
dini, koja je po naše banke nesumnjivo bila najteža, a prema 
tome i najinteresantnija od svih poslednjih godina, skrenuli bismo 
pažnju naših čitalaca na naše ranije analize Prometne banke, u 
kojima smo detaljno izložili razvoj kao i njezinu istoriju.

Kao što ima Beogradska zadruga dve duše, bankarski po
sao i osiguranje, tako isto moramo i Prometnu banku deliti na 
dve grupe privređivanja: Prometna banka kao bankarska usta
nova i Prometna banka kao industrijalac. U obema vrstama po
slova dostigla je  zavidan polet. Našim čitaocima je poznato, da 
je Prom etna banka direktno angažovana u šumskoj odnosno dr
varskoj industriji, u transportu—rečnom brodarstvu, u metalur- 
gijskoj industriji, u građevinarstvu i kao sopstvenik ugljenokopa. 
Ona je dakle poduzetnik velikog stila. Pored čistog bankarskog 
posla najjače su razvijene grane drvarska industrija i metalur
gija. Obe ove grane privredne delatnosti nalaze se već preko 
dve godine u vrlo teškoj depresiji, koja je naročito poslednje 
godine pojačana. Tome u 1931. godini treba pribrojiti kao novu, 
nepovoljnu pojavu još i berzansku depresiju sa padom kurseva 
hartija od vrednosti i krizu poverenja sa svim kritičnim posledi
cama. Pa ipak, a to treba odmah istaći, Prometna banka je kroz 
sve ove neprilike sjajno prošla, zahvaljujući znatnim sopstvenim 
sretstvima, naročitoj strukturi pasive i raznovrsnim i solidnim 
aktivnim plasmanima.

Izveštaj uprave Prometne banke daje nam u tome po
gledu vrlo dragocene informacije. U pogledu čisto bankarskog 
rada podvlači se potreba smanjivanja poslova, redukcije vo
lumena angažmana, što je bilo u ostalom tipično za sve naše 
novčane zavode. 1 Prometna banka je morala obustaviti davanje 
novih kredita, da bi mogla udovoljiti tražnji ulagača. U pogledu 
industrijskih angažmana prvo se spominju prilike u drvarskoj in
dustriji. Prodajne cene su stalno opadale, a proizvodni tro
škovi nisu mogli biti prilagođavani tržišnim cenama. Mnoge 
strugare u zemlji bile su primorane da potpuno obustave rad. 
Gotovo cela domaća drvarska industrija bila je upućena samo 
na domaća tržišta, jer je tražnja iz inostranstva bila vrlo slaba, 
Pošto su strugare imale velika stovarišta građe, morale su na
stojati, da svoje lagere prodaju, što su vršile pod teškim uslo- 
vima i sa  veoma sniženim cenama. To je imalo za posledicu, 
da je strugara Prometne banke bila prinuđena, da neopravdano 
spusti prodajne cene. Zbog ovakvih prilika se na bančinim stru- 
garama samo delimično radilo; pa ipak je na kraju godine za
ostala velika količina neprodate građe, mnogo veća no što je 
bila krajem 1930. godine.

Rad bančinog brodarstva je u prošloj godini bio otežan 
zbog oskudice dobrog materijala u Savi, zbog čega je mate
rijal morao biti dovlaćen iz Morave, što je poskupelo cenu ko
štanja. Ipak se rezultat i ovde može smatrati zadovoljavajući, 
pre svega zbog odlične organizacije posla.

Fabrika za izradu vagona i gvozdenih konstrukcija u 
Kruševcu bila je zaposlena u toku prošle godine, ali je radila sa 
smanejnim kapacitetom.

Sada da bacimo pogled na kretanje glavnih bilansnih 
pozicija, koje smo, zbog bolje preglednosti, uporedili u donjoj 
tablici za poslednje četiri godine; dobijemo sledeću siiku:



Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

Gotovina: u hiljadama, dinara
u kasama 1.404 1.202 1.809 975
žiro kod Narodne banke 2.032 1.334 728 988
u stranoj moneti 57 161 178 12

3.494 2.697 2.716 1.976
Državni bonovi — 11.443 21.481 18.430
Zajmovi:

po menicama 15.417 11.590 10.285 15.332
po zalogama 862 458 513 327
po tek. računima 33.123 16.005 20.061 12.894

49.402 28.053 30.858 28.553
Bančina pređuzeća:
Strugare u Beogradu i Bos.

Jagodini 16.227 19.130 22.263 23.146
Brodarstvo 5.853 4.879 5.510 7.381
Fabrika vagona, Kruševac 12.960 20.846 11.725 13.979

35.041 44.855 39.499 44.506
Nepokretnosti 7.020 7.083 9.837 9.775
Hartije od vrednosti 6.741 7.366 11.727 16.518
Vrednost rez. fonda 16.292 20.429 21.112 15.220
Nameštaj 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.
Razni računi — 4 2 —

Kaucije, ostave, gar. it.d. 158.198 136.735 137.040 154.726

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Fondovi:

stalni rezervni 3.987 5.000 5.000 5.000
osobeni rezervni 9.244 9.779 11.578 13.380
valorizacioni fond 2.709 2.709 2.709 2.709

15.941 17.489 19.288 21.090
Razlika kursa efekata 3.385 4.626 6.124 249
Obaveze:

ulozi na štednju 21.075 22.844 26.905 24.259
tekući računi 48.590 47.455 48.482 42.849
reeskont 4.106 4.612 10.230 20.590
zaloga kod Narodne banke — — — 940

73.771 74.911 85.618 88.638
Prenosna kam ata 257 181 103 82
Privremeni računi 1.388 1.993 3.382 2.208
Dividenda 2.400 2.000 2.000 ' 2.000
Tantijema 847 729 719 712
Zbir bilanse 276.189 258.665 274.275 289.726

Prom etna banka bilansira sa skoro 300 miliona dinara;
od toga otpada 154 miliona na razne prenosne hilansne pozicije
dok je njezin obrtni kapital 135 miliona dinara. Prem a 1930. 
godini ovaj je obrtni kapital ostao tako reći nepromenjen, manji 
je za svega 2 miliona (1.3%) dok je u 1930. godini dostigao 
dosadašnji rekord, povečavajući se prema 1928. godini za skoro 
20 miliona. Uprkos ovoga nepromenjenog obrtnog kapitala, ima 
u strukturi pasive u poslednjoj godini 'izvesnih interesantnih i 
tipičnih promena. Pre svega kod sopstvenih sretstava. U 1930. 
godini iskazana su sa 45.4 miliona (glavnica 20 miliona a fon
dovi 25.4 miliona — bez dobiti), dok su krajem 1931. godine 
sopstvena sretstva bilansirana sa 41.34 miliona, odnosno za 4 
miliona manje. Ako pak pogedamo sastav fondova, onda vidimo, 
da ima promena kod osobenog rezervnog fonda i kod fonda za 
razliku na kursevima hartija od vrednosti. Osobeni rezervni fond 
je iznosio na dan 31. decembra 1930. godine 11.58 miliona; u
1931. godini tome je fondu dotirano na osnovu čl. 74 bančinib 
pravila sav prihod od hartija od vrednosti toga fonda u iznosu 
od 1.35 miliona, zapala neisplaćena dividenda iz 1925. godine od
2.5 hiljada, dotacije, redovne od 411 hiljada i vanredne u iznosu 
od 40 hiljada, tako da je taj fond krajem 1931. godine iskazan 
sa 13.38 miliona. Račun razlike na kursu hartija od od vred

nosti, koji se u bilansu iskazuje zasebno i ako je to fond kao i 
svi ostali, pokazuje u 1931. godini saldo, koji je za 5.87 miliona 
manji od onoga na dan 31. decembra. Promene su posledice 
pada kurseva vrednosti rezervnih fondova. Tako je ovaj fond 
u 1931. godini iskazan sa svega 249 hiljada dinara. Ova radikal
na transakcija pokazuje, da se banka nije htela koristiti zakon
skim olakšicama u pogledu, petogodišnjeg otpisa .kursne razlike, 
već je preferirala, da raščisti situaciju i da otpis u celosti izvrši, 
i ako je time smanjila sopstvena sretstva odnosno rezervne 
fondove za skoro 6 miliona dinara. Banka je to i mirno mogla 
uraditi, pošto su njezini fondovi i sada za preko 100%' veći 
od glavnice.

Tome na suprot tuđa su sretstva povećana poslednje go
dine per saldo za 3 miliona a prema 1928. godini za skoro 15 
тШопа. Na ta j način se postiglo da je obrtni kapital ostao ne
promenjen. Krajem 1931. godine bilansirana su  tuđa sretstva sa
88.6 miliona, prema 85.6 miliona krajem 1930. godine. I tu ima 
izvesnih strukturelnih promena. Ulozi na štednju su doduše sma
njeni, za svega 2.6 miliona na 24.26 miliona, što dokazuje, da 
banka zapravo nije pretrpela navale ulagača. Istu sliku pokazuju 
i pasivni tekući računi; i oni su smanjeni prema 1930. godini, 
za 5.63 miliona na 42.85 miliona, tako da iznosi smanjenje ukup
nih poverioca nešto malo preko 8 miliona. Prometnoj banci bi 
bilo lako smanjiti za ovaj iznos svoje lukrativne bankarske 
angažmane, ali ona to nije htela da uradi; krediti po tekućim ra
čunima, kako ćemo to malo docnije videti u aktivi, stvarno su 
smanjeni za odgovarajući iznos, ali su istovremeno povećani i 
eskontni krediti i krediti baneinim preduzećima. Mi smo već 
prilikom prošlogodišnje analize napomenuli, da pretstavlja isko- 
rišćenje reeskonta kod Narodne banke u visini od 10.23 miliona 
(koliko je iznosio krajem 1930. godine) za Prometnu banku po
državanje izvesne mobilne rezerve; u ovoj godini banka se ko
ristila ovom rezervom — povećavši reeskont na 20.59 miliona, 
zbog čega nije morala smanjiti svoje aktivne poslove. Sem toga 
banka se poslužila i lombardnim kreditom kod Narodne banke, 
u iznosu od 940 hiljada dinara.

Kao pasiva, tako je i aktiva sjajno pregledno grupisana. 
Vidimo da gotovina poslednjih godina opada, zbog povećanja 
lukrativnih angažmana, i ako je žiro-račun kod Narodne banke 
u poslednjoj godini povećan za 260 hiljada na 988 hiljada di
nara. Odmah posle gotovine nalazi se pozicija državni bonovi, 
koji mogu biti u pogledu likviditeta prvoklasni — a i ne. Prema 
pretprošloj godini smanjeni su za oko 3 miliona na 18.43 mili
ona; za toliko je iskupila država svoje bonove. Bankarski po
slovni plasman je per saldo smanjen za 2  miliona na 28.55 mi
liona; u stvari, smanjeni su tekući aktivni računi za 7.16 miliona 
na 12.89 miliona, dok su menični krediti povečani za čitavih 
50% od 10.28 miliona na 15.33 miliona dinara. Zajmovi po za
logama, koji u prilikama kao što su bile u 1931. godini im
pliciraju velike rizike, svedeni su na minimum od 327 hiljada. 
To je u ostalom posao, kome Prom etna banka nikad nije pokla
njala naročite pažnje.

Plasmani u bančina pređuzeća povečani su prema prošloj 
godini za 5 miliona na 44.5 miliona, nešto u vidu investicija i 
nešto u vidu obrtnog kapitala. Strugare u Beogradu i Bosanskoj 
jagodini bilansirane su sa 23.1 milion (1 milion više), brodarstvo 
sa 7.8 miliona (za 1.87 miliona više) a fabrika vagona u Krušev- 
cu sa 13.98 miliona (za 2.25 miliona više).

Također su interesantne promene kod hartija od vred
nosti. Slobodne hartije su u 1930 godini bilansirane sa 11.73 
miliona a krajem 1931. godine (po kursnoj vrednosti 31. de
cembra 1931. godine) sa 16.5 miliona; ako uzmemo u obzir kur
sne razlike od poslednje godine, onda dolazimo do zaključka, da 
se Prometna banka koristila niskim kursem efekata i svoj port
felj u znatnoj meri povečala. Tome na suprot je vrednost efekata 
rezervnih fondova smanjena od 21.1 milion na 15.2 miliona a 
njihova razlika je otpisana od fonda kursne razlike, kao što smo 
to ranije napomenuli. Zbog ovih promena ostala je vrednost 
hartija vrednosti gotovo nepromenjena sa 33 miliona, i ako je 
njihov broj znatno morao biti povečan. Bančine zgrade kao i
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imanja „Kraljeva pivara” i „S tara Srbija” bilansirane su sa 
9.77 miliona, ka© i prošle godine (po odbitku otpisa).

Kretanje pozicija računa gubitka i dobitka pokazuje nam 
sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1928.

u
1929. 193®. 

hiljadama dinara
1931.

Troškovi 2.659 2.421 2.976 2.419
Kamata 4.394 4.974 5.277 5.654
Otpisi 840 3.390 3.117 2.102
Cista dobit 3.766 3.242 3.197 3.163
Od toga je podeljeno:
stalnom rezervnom fondu 377 421 415 411
osobenom rezerv, fondu 113 — — —
za tantijemu 847 729 719 712
na dividendu 2.400 2.000 2.000 2.000
vanred. dotacije rez. fondu 29 91 62 40

Pasiva
od nepokretnosti 2.591 2.581 2.695 2.217
od hart, od vrednosti 1.127 1.266 1.434 1.516
kamata 4.795 5.947 5.995 5.909
Provizije i prihodi1 preduzeća 3.146 4.232 4.329 3.219
Naplaćena otpisana potraž. — — 114 33
Razni prihodi — — — 443
Zbir prihoda ili rashoda 11.659 14.027 14.568 13.338

Bruto-prihodi su u 1931. godini za oko milion dinara 
manji no u obema prethodnim godinama, ali je uprkos tome 
čista dobit skoro već sve poslednje tri godine ostala neprome- 
njena sa 3.16 miliona dinara. Prihodi od nepokretnosti, koji su 
iskazani zajedno sa onima od strugara (što je nepregledno i što 
smo mi već kritikovali, jer Prometnoj banci to nije potrebno), 
manji su u 1931. godini skoro za 500 hiljada na 2.2 miliona di
nara; kirije su smanjene, ali je sigurno, i to, da su strugare u
1931. godini morale dati manje prihode, što je u ostalom bilo 
potpuno neizbežno, ako si predočimo krizu naše drvarske in
dustrije. Prihod hartija od vrednosti je iskazan sa 1,52 miliona; 
to je prihod od slobodnih efekata, pošto se onaj od hartija fon
dova ne knjiži preko računa prihoda već izravno dotira fon
dovima; kako je ovaj prihod iznosio 1.35 miliona to iznose 
ukupni prihodi efekata skoro 3 miliona dinara ili 10%. Za iznos 
od 1.35 miliona morala bi biti veća i ostala dobit, kad bi se 
ova pozicija knjižila preko računa prihoda. Način koji prakti- 
kuje Prometna banka potpuno je pravilan, pošto se time auto
matski povećavaju fondovi — dakle sopstvena sretstva. Provizije 
i prihodi industrijskih preduzeća su smanjeni za oko milion na 
3.2 miliona a kam ata je ostala takoreći nepromenjena. Relativno 
snažni bančim otpisi ove su godine smanjeni za 1 milion na 2.1 
miliona dinara, dok je od već otpisanih potraživanja naplaćeno
34 hiljade dinara.

Od čiste dobiti od 3.16 miliona dotirano je fondovima 451 
hljada, na me tantjeme je dato 712 hiljada dok je dividenda sa 
10% ostala nepromenjena kao i sve ranije tri godine, za što je 
upotrebljeno 2 miliona dinara. Ne moramo naročito istaknuti, 
da malo koji od novčanih zavoda isplaćuje u 1931. godini istu 
dividendu kao i ranijih godina.

U upravi Prometne banke nalaze se sledeča gospoda: 
Pretsednik: Miloš Savčić, inžinjer; potpretsednik: Vasa U. Jo
vanovič; članovi: f  Jovan K. Jovanovič, trgovac; -j- Ing. Mili
voje L. Pavlovič; b. generalni direktor Beogradskog sindikata; 
živojin Jankovič, trgovac i industrijalac, vlasnik firme „Maričić 
i Janković” ; Aleksandar Acović, inženjer; Vladeta Savčić, inže
njer; Jovan J. Lučić, trgovac, član firme „Markovič i Lučić” ; 
Doka Diimitrijević, rentijer; a u Nadzornom odboru: Pretsednik: 
Milutin Stanojevič, izvoznik, Pretsednik Trgovačke komore; 
potpretsednik: Raka Majstorović, glavni direktor Državne fab
rike šećera u Beogradu; članovi: Jakov Savčić, preduzimač; 
Milan Parivodić, direktor Narodne banke; Košta L. Timotijevič, 
advokat.

MECTHA ХРАНИЈШИЦА • — МАРИБОР.
Местна хранилница у Марибору слави ове године 

своју седамдесетгодишњицу. По томе je она један од наших 
најстаријих новчаних завода уопште. A нарочито јавно- 
правних. Институција комуналних штедионица позната je у  
Словенији већ три четврт столећа, чиме треба и приписати 
да су новчани заводи овога типа у Словенији најбоље раз- 
вијени. Малих приватних новчаних завода, акционарског 
типа, који су карактеристика готово свих осталих делова 
наше државе, Словенија заправо и нема. У појединим бано- 
винама тек се сада форсирају новчани заводи јавно-правног 
карактера. Нарочито у Савској бановини где се сада спрема 
неколико вароши да оснују своју комуналну штедионицу. 
Развитак нашег баикарства последњих 6 меееци, односно 
прилике и неприлике нашег банкарства у то време, снажно 
погађају идеју развитка комуналних штедионица. Међутим 
ма како се развијао темпо оснивања комуналних штедио- 
ница у другим крајевима државе, Словенија he свакако још 
дуго имати вођство. Овде се ради о традицији која се ис- 
кристализирала кроз неколико деценија неуморног рада. Јер 
како би иначе било могуће да комунална штедионица једног 
града који има тек 30—40 хиљада становника и где постоје 
филијали неколико великих банака, има уложака за преко 
100 милиона динара.

Укупна биланса Местне хранилнице града Марибора 
за 1931 годину у главноме одговара стању билансе за 1930! 
годину. A то je с обзиром на прилике које су преовладале 
прошле године, нарочито у последњем тромесечју једна на- 
дасве повољна констатација. Интересантно je, да je у Сло- 
венији дизање уложака било знатно и код комуналних ш те- 
дионица. Једним делом ради тога, што су поједини улагачи 
своје капитале хтели уложита у непокретности, доларске 
папире или стране вредноте. Али и због тога што су др- 
жавне хартије од вредиости знатно пале и пошто су по- 
Једине комуналне штедионице Словеније у такве папире 
биле пласирале знатне изиосе, на што су статутарно обаве- 
зане. A у Словенији улагачи воде рачуна и о томе како су 
поједини новчани заводи пласирали своја сретства. Нарочито 
упоглед папира са сталним каматњаком a с обзиром на ис- 
куство које су имали <са аустријским државним лапирима. 
Многе комуналне штедиониде претрпеле су у тим папирима 
тешке губитке и тек напорним радом ових неколико после- 
ратних година успеле су, да те губитке ликвидирају или 
отпишу.

Биланса за 4 последње године овак изгледа:
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

Хипотеке 41.893 47.349 57.279 60.920'
Општински зајмови 6.995 9.407 13.014 16.665
Ефекти 4.730 4.539 4.564 4.456.
Тек. рачуни 18.886 12.607 30.207 27.009
Дужници 19.334 35.030 15.978 12.056
Непокретности 9.540 6.619 6.618 6.536'
Менице 477 171 308 192
Благајна 347 491 337 1.819'
Курсна разл. држ. пап. ------ ------ --- 88'

Пасива;
Улошци . 90.208 99.643 113.272 116.550'
Тек. рачуни 14.691 18.565 17.755 15.249
Укупна биланса 105.450 118.855 131.611 131.799'

Улошци су порасли за 3 милиона динара. Заправо j e  
било подигнуто уложаха за 3 милиоиа динара више него што- 
је било ново уложено. Међутим капитализирани камати из- 
носе 6.2 милиона динара и од туда долази пораст ухупног 
стања уложака. С обзиром на прилике које су владале у  
прошлој години a нарочито близина Марибора аустријској' 
граници где je у привредном погледу наступило нарочито' 
тешко стање, мора се признати, да се je Мариборска градска: 
штедионица одлично држала. Ha пасивним текућим рачу- 
нима опажа се смањење од 2.5 милиона динара. Међутим су



прошле године готово код свих новчаних завода пасивни те- 
кући рачуни у опадању. T o су у првом реду пот:раживања 
других приватних новчаних завода, пак je јасно да су та по- 
траживања у дериоду ванредне напетости новчаног тржишта 
морала бити мања него обично.

Хипотеке су порасле за 3.5 милиона динара. To су 
вероватно још лослови из првог семестра, јер тешко je прет> 
поставити да су се у другом семестру 1931 године поде-, 
љивали хипотекарни зајмови. За грађевну делатност Мари- 
бора много значи, ако je комунална штедиониц поделила 
хипотекарних зајмова за 60 милиона динара. И општински 
зајмови су порасли за 3.5 милиона динара. Вероватно и они 
само у првом семестру. Пораст хипотекарних и комуналних 
зајмова показује да je у првом семестру пораст уложака 
био знатан, јер иначе завод не би био у стању да пласира 
нових 7 милиона у хипотеке и комуналне зајмове.

Бфекти и з н о с е  4.5 А ш л ион а према 4.7 милиона 1930 
године. Мариборска Местна хранилница на своју срећу није 
пласирала веће износе у хартије са сталним укамаћењем. 
Ради тога није прошле године претрпела веће губитке, пошто 
су ти папири пали на половину своје вредности. К у р с н а  р а з -  
лика државних пагшра износи само 88 хиљада динара. Да je 
Местна хранилница имала таквих папира за 20—30 милиона 
д и н а р а , што не би било необично, губитак би износио 10 
na и више милиона динара. A то би ванредно лоше дело- 
вало- и на улагаче.

Текући рачуни и дужници су опали сваки за око 3 
милиона динара. To je у вези са приликама тржишта. Кад 
су у јесени улагачи почели дизати своје уштеђевине, морало 
се je вршити притисак на дужнике. У првом реду на остале 
новчане заводе, код којих су комуналне штедионице подр- 
жавале известан део својих сретстава.

Менице не играју код мариборске Местне хранилнице 
никакве веће улоге, пошто се оне у Словеначкој још нк- 
како не могу одомаћити. Благајра износи 1.8 милиона динара 
док je раније износила 3 —4 стотине хиљада динара. To je у 
вези са приликама на новчаном тржишту; у последње време 
сваки je 'Јшвчани завод морао настојати, да има што више 
ликвидних сретстава. За про.славу своје седамдесетгодиш- 
н>ице решила je управа мариборске Местне хранилнице да 
ће подићи једну надасве потребну пучку школу, што je 
свакако један врло леп гест, који заслужује сваку похвалу.

ШТЕДИОНИЦА БАЧКЕ ОБЛАСТИ —  СОМБОР.
Већ има скоро три године како су Области ликвиди- 

ране a и заборављене, пошто о.не за крагко време овог оп- 
станка нису успеле да оставе дубљи траг. Међутим ту и 
тамо још остаје no која реминисценција. Тако je и са Ште- 
дионицом бачке оебласти у Сомбору. Бачке области одавно 
иема. Међутим се још није успело, да се дефинитивно уреди 
питање Штедионице коју je Бачка област била основала, 
ма да закои о подели државе на Бановине изричито пропи- 
сује да се та ствар има решити најдуже за годину дана. 
Обласне штедионице у Загребу, Љубљани и Марибору већ 
еу давно претворене у Бановинске штедионице. A и При- 
морска бановина ош овала je сопствену Бановинску штедио- 
нису. Само Дунавска бановина ето још није доопела да реши 
то, no нашем мишљењу, надасве важно питање.

О томе да би се Штедионица бачке области ликви- 
дирала као што су то у прво време неки заговарали, нема 
ни говора. Она je за три године свог постанка, нарочито у 
прошлој кризи показала тако повол>ан развитак да je немо- 
гуће преко тога прочи и заговарати ливвидацију завода, који 
се  je тако снажио афирмирао.

Beh би било време да се Штедионица бачке области 
претвори у Штедионицу Дунавске бановине, да евентуално 
пренесе централу у Нови Сад и да у Сомбору, односно Су- 
ботици, Бечкереку, Смедереву и Крагујевцу оснује своје фи- 
лијале. Увереии смо, да кад би се новој Бановинској ште-

дионици Дунавске бановине поклонила дужна пажња да бн 
за врло кратко време постала одлучан фактор за развитак 
те бановине. Нарочито дацас кад се иде за елиминирашем 
приватних навчаних завода код кредитирања земљорадника 
мораће јавно-правне новчане установе да развију још много 
већу делатност.

Банкарска криза осетила се je у Југославији прво и на- 
рочито у Војводини. Ту je заправо и почела. Већ у јулу, чим 
je Мађарска затворила банке, дошло je до рена на извесне 
новчане заводе Војводине. Статистика Удружења војво- 
ђанских банака не даје тачну слику дизања уложака, јер она 
не обухвата филијале новчаних завода који своје централе 
имају ван Војводине. Из биланса појединих новчаних завода 
види се да су улошци знатно опали.

Биланса Штедиоиице бачке области показује, да je 
овај јавно-правни новчани завод у том погледу изнимка. Не 
само да улошци нису у оладању него je забележен и знатан 
пораст. И овде се je догодило да су поједини комитенти ди- 
зали улошке из приватних новчаних завода, држали их код 
куће неколико дана и онда поновно улагали, али сада у 
првом реду у комуналне и остале јавно-правне новчане уста- 
нове. Криза коју данас проживљује наше новчарство имаће 
између осталог и ту поеледицу, да ће институција јавно- 
правног карактера знатно профитирати и да ће осетити 
знатан прилив уложака.

Биланса Штедионице бачке области за три последње 
године овако изгледа:

Актива: 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Готовина у благајни _ — 956 718
код новчаних завода --- 10.892 3.410

укупно 8.482 11.848 4.129
Менице

укњижене 19.956 24.477 30.169
личне 5.318 20.060 20.585

укупно 25.274 44.537 50.754
Дужници

на укњижбу 3.426 807 2.837
на вредности 3.534 4.561 6.877
на обрачунате ставке 568 523 2.957

укупно 7.528 5.891 12.672
Кауције и гаранције 10.528 12.336 16.904
Оснивачки трошкови 53 26
Намештај 79 69 56

Пасива:
Фонд дунавске бановине 5.000 5.000 5.000
Улози:

на књижице 23.778 26.920 31.680
no тек. ричунима 9.856 24.730 24.744

t  укупно 33.634 51.650 56.424
Резервни фонд --- 600 1.800
Повериоци 982 1.776 708
Пензиони фоид 331 857
Прелазне камате 645 882 560
Чиста добит 1.195 2.134 2.274
Билансна сума (без кауције) 41.557 62.373 67.626

Укупна сума билансе Штедионице бачке области из- 
носи 67.6 милиона динара. По томе она спада међу водеће 
новчане заводе Војводине. У прошлој години биланса je по- 
расла за преко 5 милиона што je карактеристично с об- 
зиром на прилике војвођанског новчаног тржишта.

Улози су у порасту. Нарочито они no уложним књи- 
жицама. Од 26.9 милиоиа концем 1930 године на 31.7 ми- 
лиона концем 1931 године. Скоро за 5 милиона. Новчане за- 
воде Во'јводине који бележе пораст уложака можемо пре- 
бројати на прсте. Код других позиција пасиве нема битних 
промена.

Потраживања код новчаних завода опала су од 10.9
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милиона иа 3.4 милиона. Код приватних новчаних завода по- 
лажу јавно-правне новчане установе један део својих ли- 
квидних сретстава; то je стара пракса. Али како je искуство 
у последње време показало, да та средства нису више то- 
лико ликвидна, разумљиво je, да су и она у опадању.

Менице су у порасту. Главни део уложака Штедио- 
нице Бачке области пласиран je у есконт меница. И то делом 
и на дужи рок јер je знатан део меница хипотекарно обез- 
беђен. Интересантео je да Штедионица бачке области уолште 
нема ефеката, na ни државних. У томе се она битно разли- 
кује од јавно-правних ноечаних установа других држава, na 
и оних наших западних крајева. Обзиром на велики пад 
курсева у прошлој години то je имало врло добре последице, 
пошто штедионица није претрпела губитака, који би иначе 
били неизбежни.

И дужници су у знатном порасту. Нарочито ломбардни.
Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Расходи: 1929. 1930. 1931.
Плате ------------ 308 320
Трошкови 487 254 395
Камате 1.616 2.818 3.432
Порез на ренте 42 ■ 57 •-----
Чиста добит 1.195 2.134 2.274

Приходи:
Пренос добити _ _ 84 106
Камате 1.631 4.161 5.031
Провизије- 710 1.326 1.285
Бруто добит 3.341 5.571 6.422

Треба подвући, да je чиста добит у 1931 години већа 
од оие у 1930 години. Од чисте добити 1.9 милиона динара 
додељево je резервном фонду који he сада износити 3.7 ми- 
лиона динара, a пензиони 900 хиљада. За три године 
врло знатан износ, a  у толико значајнији, ако имамо у виду, 
да ова два фонда претстављају чисту зараду штедионице за 
три године свог рада.

Претварањем у Бановинску штедионицу ући he Ште- 
дионица бачке области неминовно у нов период свог развитка.

У управи Штедионице бачке области у Сомбору на- 
лазе се следећа г.г.: Клицин Димитрије, Нови Сад, Прет- 
седник; Др. Јојкић Душан, Кула, потпретседник; Сава Бу- 
дишин, Стапар; Др. Келер Ловро, Кула; Лого Карло, Сомбор; 
Др. Мајер Тоена, Сомбор, Николић Стеван, Ст. Футог; Пе- 
тровић Миливој, Сомбор; у надзорном одбору су Жихлавски 
Павао, Пивнице; Јерковић Божа, В. Топола; Калић Панта, 
Дероње; Рип Фрања, Каково; Др. Палашти Едо, Сомбор.

ПРВА ПУЧКА ДАЛМАТИНСКА БАНКА У СПЛИТУ.

„Дужност нам je известити Вас, да се нисмо послу- 
жили законом од 30. јануара 1931. године да разлику на 
курсу државних папира прокњижимо у активи и амортизи- 
рамо губитак у року од пет година, већ смо. били у стању, 
да отпас одмах у целости проведемо тако, да су у нашој 
биланеи државни папири лрокњижени тачно no курсу 31. 
децембра 1931. године“ —  читамо у извештају Прве пучке 
далматанске банке у Сплиту. A ангажман тога завода у 
ефектима, нарочито у државним хартијама од вредности био 
je доста знатан. Према биланеу за 1930. и 1931. годину 
ефехти су књижени са 25 односно 23.4 милиона; они су 
овако групвсани:

Врста ефеката 1930. г. 1931. г.
Државни 20.063.028 15.949.636
Приватни, који котирају на домаћим 

берзама 4.356.395 5.475.001
Остали 582.477 1.989.390

Како видимо, државни папири билансирани су ca ne
timo преко 4 милиоиа динара мањим износом него 1930. го- 
дине. Један део смањења има се приписати извесним про- 
дајама државних папира. Али само у мањем делу. Највећи

део отпада на отпис хартија од вредности који износи 2 и 
no милиона динара. Прва пучка далматинека банка отпи- 
сала je прошле године, у првом реду на државним папирима
2,5 милиона динара. По закону од 30. јануара прошле го- 
дине она je ту разлику могла унети као активу и отписати 
кроз 5 година. Дакле у прошлој години морало се je отпи- 
сати сам-о пола милиона. Отписано je два милиона дииара 
више него што je законом било предвиђено. У овоме се од- 
разује солидност Прве пучке далматинске банке као и ње- 
зино настојање да да својим акционарима биланс, који даје 
праву слику стања предузећа. A мало je код нас завода који 
су губитке иа државним папирима, a ти су прошле године 
били знатни, потпуно отписали у истој години и који се нису 
послужили законским олакшањима да отпишу разлику кроз 
5 година. Да -се Прва пучка далматинска банка послужила 
тим правом, њен исказани чисти добитак за прошлу годину 
не би био за половину мањи од исказаног чистог добитка у
1930 години, него би, напротив, био знатно већи. Значи да 
се je Прва пучка далматинска банка и прошле године раз- 
вијала веома повољно и да није њена кривица што je код 
хартија са сталним укамаћењем, у првом реду код држав- 
них папира, дошло до тако тешко-г потреса.

До пре неколико месеци сматрало се, да je пласман 
једног дела расположивих сретстава новчаних завода у na- 
пире са непромењеним укамаћењем ванредно пожељаа и 
увосан. Искуство нас je научило сасвим друго. Прво, тај 
ангажман није код нас ни најмање ликвидан јер се такви 
папири данас могу тешко продати a  о ломбарду нема ни го- 
вора. A што je најгоре, управо на тим папирима претрпљени 
су највећи губитци. Курсеви тих папира пали су до 40% и 
према томе они заводи, који су их купили no високим кур- 
севима и који су их задржали, губе на том ангажману до 
40%,. A тешко да се je ма код које друге пословне пране 
толико изгубило. Чак ни код индустријских авгажмана 
новчани заводи нису процентуално толико изгубили колико 
код папира са сталним укамаћењем. У тим папирима вршила 
се службена интервенција кад су иотирали 400 да иду према 
500. A кад су падали на 300, 250 na и испод тога та  се ин- 
тервендија више није осећала. У 7% Блеру интервенирало 
се je кад je курс био 80 да се подигне на 88. A кад je nao на 
50 и испод 50, више није забележена никаква оистематека 
интервенција.

Биланси за 4 последње године пружају следећу слику:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
Благајна 3.638 2.686 3.751 2.833
Менице 6.441 5.962 -  9.196 6.663
Ефекти 11.690 18.922 25.001 23.414
Дужници 34.385 44.806 41.899 34.877
Некретнине 4.018 3.938 3.938 3.938

Пасива:
Г лавница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 3.000 3.650 4.500 4.950
Улошци 38.779 47.318 51.597 46.801
Повериоци 2.939 5.419 7.925 3.808
Реесконт ------  7.228 6.754 4.431
Добитак 2.328 2.536 2.455 1.135
Укупна биланса 75.172 83.588 90.762 78.516

Укупна биланса порасла je од 83.6 милиона концем
1929 године на 90.8 милиона концем 1930 године. Очекивало 
се, да ће збир билансе за 1931 годину достићи 100 милиона 
динара.

Међутим он изноеи само 78.5 милиона или 12 ми- 
лиона динара мање. Банкарска криза која je избила ш ло- 
вином прошле године осетила се je и на Приморју. A то и 
код новчаних завода у које имају улагачи иначе највеће по- 
верење. Далмација се у јесе,н прошле године плашила (тамо 
je пад фунте снажно одјекнуо јер има у Далмацији много 
фунти, нарочито код емиграната) да би могло доћи и до ва- 
лутних пертурбација пак се je, гледало да се готов новац
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односно динарска потраживања пласирају у реална добра. 
Последњих неколико месеци, Далматинци су на пример ку- 
повали знатан број кућа у Загребу, повлачећи наравно 
за т:о иовац из својих банака.

Улошци на књижице су опали од 51.6 милиона на
46.8 милиона или за 5 милиона. Повериоци су управо пре- 
половљени, наиме од 7.9 на 3.8 милиона динара. Ипак je 
завод остао ликвидан. Нарочито крајем године. To се види 
најбоље из чињенице да реесконт износи концем 1931 го~ 
дине 4.4 милиона према 6.8 милиона концем 1930 и 7.2 ми- 
лиона концем 1929 године. Мало je новчаних завода који су 
концем 1931 у мањој мери апелирали на Народну банку 
него у ранијим годинама.

Менице су редуциране од 9.2 милиоиа на 6.7 милиона. 
Менице код Пучке далматинске нису никада играле већу 
улогу. Повољна je чињеница, да су се оне могле редуцирати 
за читаву трећину. Новчани заводи у другим крајевима 
тешко би за релативно тако кратко време могли у том 
обиму редуцирати свој менични портфељ. Дужници су ре- 
дуцирани од 41.9 милиона на 34.9 милиона. To je у вези са 
смањењем уложака и повериоца. Међутим je редукција кре- 
дита била јача од подизања уложака. To се најбоље види 
из чињенице да je реесконт знатно мањи. Завод je могао 
удовољити захтевима својих улагача оним износима, које je 
добио од својих дужника, и није се морао ослањати на треће 
заводе, na ни на Народну банку. To je друга, ванредна по- 
вољна констатација у погледу билансе Прве пучке далма- 
типске банке. Непокретности су билаисиране еа истим из- 
носом, ма да репрезентирају далеко већу вредвост и макар 
су се могле употребити за делимично покриће губитка на 
државним папирима од вредности.

Рачун губитка и добитка за последње 4 године овако
изгледа:

Добитак: 1928. 1929. 1939. 1931.
Камати 4.165 4.561 4.352 4.915
Разни приходи 1.509 1.425 1.299 2.131
Непокретносги 247 428 987 977

Губитак:
Камати 1.768 2.081 2.477 2.676
Управни трошкови 877 976 1.052 1.084
Порези 947 840 721 643
Отлис државних папира ------ ■----- - — ,— 2.503
Добитак 2.522 2.537 2.455 1.135

Приходи на каматима били су за скоро 600 хиљада 
динара већи. Расходи пак су само за 200 хиљада динара 
већи. Према томе je нето приход од камата био за скоро
300 хиљада динара већи. Разни приходи, у првом реду про- 
визије и траисакције ефектима и девизама дали еу прошле 
године за 800 хиљада динара више него 1930 године. Управни 
трошкови су порасли само за 30 хиљада. Порези су чак за 
80 хиљада динара мањи. Према томе, да није било отписа 
код државних папира, нето добитак износио би прошле ro- 
дине 3 милиона 600 хиљада динара, или 1.2 милиона двнара 
више него 1930 године.

Отписавши сву разлику код државних папира остао 
je још чисти добитак од 1 милио-на 135 хиљада динара који 
и за прошлу годину омогућује исплату дивиденде од 10%, 
одноено 1 милион динара на главницу од 10 милиона. Ре- 
довном резервном фонду дотирано je 46 хиљада, управном 
одбору као тантијема 71 хиљада, ладзорном одбору 7 хи- 
љада a остатак од 11 хиљада пренет je на нови рачун.

У упрви Прве пучке далматинске банке у Сплиту на- 
лазе се следећа г.г.: Претседник je др. Едуард Гргић, пот- 
претседник др. Иво Сталио; Др. Нико Дубравчић, Флорио 
Каталинић, Љубомир Мирковић, Вјекослав Рисмондо, Паве 
Шимета, Хамлет Вио; у надзорном одбору су Душан 
Мангер, Михачић Дујам и Сергије Урукало.

ЧЕШКОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д. —  ЗАГРЕБ.
У билансу Чешкословенске банке у Загребу за 1931. 

годину видимо две знатне промене. Прва лежи у томе што 
je укупна сума билансе порасла од 52.2 милиона динара на
66.1 милиона, a друго што je главница повишена од 5 на 7 
милиона динара.

Прилике нашег новчарства у прошлој години нису 
биле такве да би оправдавале тако знатан пораст билансне 
суме a још мање да би омогућиле веће поеише^Бе главиице.

Код Чешкоеловенске банке прилике су међутим са- 
свим друге. Она je наиме у последње време преузела неко- 
лико новчаних завода дунавске бановине код којих су у -тр- 
BOiM реду ангажирани тамошњи Словаци. Чешкословенсча 
бакка иде за тиме да окупи око себе претежни део Чехс- 
словака који живе у нашој држави. У неку руку концентра- 
ција чехословачког капитала код нас. И то капитала Че- 
хословака који живе у нашој држави. Чешкословеиска бан.ча 
се не ослања на иовчане установе из Чехословачке кего 
искључиво на оне Чехословаке који стално живе у нашзј 
држави и који овде имају своје занимање.

Повишења главнице од 5 на 7 милиона дошло je ради 
преузимања мањих новчаних завода из Дунавске бановине 
и њихово претварање у филијале Чешкословенске башсе, Од 
ова два милиона новог капитала 500 хиљада дииара ]ч упо- 
требљено за акционаре Словенске банке у Илоку a 675 >и- 
љада за измену акција Ковачичке ратарске банке. Од оста- 
лих акција 3350 било je понуђено на упис првенствено ак- 
ционарима Ковачичке ратарске банке a 900 комада акција 
било je изложено јавном упису. Како видимо од 2 милиона 
новог капитала 1 милион 575 хиљада динара дошло je од 
фузије a тек 425 хиљада било je изложено новом упиеу. 
Како сада ситуација изгледа, ми ћемо у будуће видети да 
he се код повишења главнице новчаних завода у прзом ргду 
радити р  фузијама a тек у ретким случајевима о фактич- 
ним новим уписима и уплатама.

Пораст укупне билансе за 14 милиона динара има се 
главним делом лриписати чињеници што еу у билансу за
1931 годину садржане и билансе преузетих завода док. 1930. 
године то није био случај. С обзиром да су ти заводи били 
и раније у уској поеловној вези, тешко je казати колико te 
од тога пораста има приписати фузији na no томе и збиру 
нове билансе, a колико повећању као последида нових 
послова.

Биланса за 4 поеледње године пружа следећу слику:
Актива 1928 г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

у хиљадама динара
Благајна 833 894 1.113 2.707
Новчани заводи 2.780 2.863 4.387 4.089
Валуте и девизе 176 330 371 176
Ефекти 95 234 973 1.154
Менице 9.699 13.252 22.869 35.904
Дужници 16.025 20.802 20.274 18.077

Пасива
Г лавница 2.500 5.000 5.000 7.000
Резерве 506 1.030 1.129 1.650
Улошци на књижице 20.866 25.768 34.469 44.869
Повериоци 693 491 7.204 8.154
Добитак 386 394 766 869
Укупна биланса 29.611 39.374 52.173 66.124

Улошци су порасли за нешто преко 10 милиона. Међутим
треба један део тог пораста приписати улошцима преузе-
тих-завода. Тако- je Ковачичка ратарска банка имала концем
1930. године уложака за 4.4 милиона динара. Међутим по- 
раст je ипак већи него што су били улошци преузетих за- 
вода концем 1931. године. Чешкословачка банка данас има 
филијала и у Дунавској бановини. A тамо са улошцима про- 
шле године није ишло «ајбоље. Дизање уложака била je тамо 
једна општа појава. Дизало се je и код локалних банака и 

филијала завода из других крајева без разлике. Међутим из-
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гледа да je пораст уложака код централе и код филијала у 
Савској бановиеи био знатан тако да се je могло компен- 
зирати оно што je било подигнуто у Дунавској бановини.

Чешкословачка банка располаже са 45 милиона ди- 
нара уложака na се према томе може ставити у ред наших 
средње-великих завода.

Повериоци су порасли за пар стотина хиљада динара. 
Кад узмемо у обзир фузиониране заводе, оида видимо као 
ошпту и редовну појаву, да су се улошци далеко боље др- 
жали него повериоци.

Менице износе 35.9 милиона према 22.9 милиона ко.н- 
цем 1930. године. Поред меница које су преузете од фузи- 
онираних завода изгледа да су и у тој пословној грани прав- 
љени нови послови. Дужници су у опадању за 2 милиона 
динара. Изгледа да je Чешкословенска банка прошле године, 
с обзиром на опште прилике, форсирала менице које je какс 
изгледа претпостављала конто-корентним поеловима.

Залиха готовине била je више него двоструко већа 
но равијих година. Види се да се je водило рачуна о ликви- 
дитету. Потраживања код новчаних завода су мања за пар 
стотина хиљада динара. Ефекти су у порасту за 200 хиљада 
динара за колико су мање девизе и валуте. У билансу не 
налазимо рачун „Курсна разлика државних хартија од вред- 
ности“ a у рачуну губитка и добитка нема отписа губитка 
на државним папирима. Изгледа да тих папира Чешкосло- 
венска банка нема много; оно што je имала, вероватно je 
интерно отписала.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:
Прнходи 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

Пренос 10 15 21 27
Камати 2.135 2.178 2.953 4.128
Провизије 1.246 1.285 1.610 2.128
Разно 67 63 125 157

Губитак
Камати 1.977 2.027 2.621 3.566
Управни трошкови 767 742 1.011 1.406
Порези 328 378 280 512
Отписи зграде ------  ------  33 86
Добитак 376 379 766 869

Услед проширења пословања,. у првом реду ради раз- 
них фузија порасли су у знатној мери како пасивни тако и 
активни камати. Коначни резултат покзаује, да je чисти до- 
битак порастао за 100 хиљада и да je завод у врло повољ- 
ном положају да плаћа непромењену дивиденду «ао и раније 
године.

У управи Чешкословенске банке д. д.. у Загребу, која 
има сада следеће филијале: у Дарувару, Беловару, Илоку, 
Шиду, Ковачици, Херцеговцу, Арадачу, Падини и Ердевику 
налазе се следећа г. г.: Јароелав Навратил, претседник; Адам 
Вереш, Илок; Карел Етверт, Јом М. Лацко, Рафаел Пави- 
чек, Вацлав Петр, Михаел Ружек, Фердинанд Фридрих, Ру- 
долф Јунгеман, Лав Калда, Флориан Седлачек и Адолф 
Кралик.

STOCK BRANDY MEDICIN AL D. D. — SLAVONSKA POŽEGA

Stock Brandy Madicinal d. d. u Slavonskoj Požegi je 
jedno od najboljih preduzeća svoje struke, koja su osnovana kod 
nas posle rata. Ono to ima da zahvali u prvom redu činjenici, 
da je afilijacija jednog velikog i internacionalnog konserna koji 
se bavi proizvodnjom čokolade, keksa, likera, konjaka, bonbona 
i t. d. Ono nije samo prodavač kolonijalnih i sličnih artikala kao 
što je je to slučaj sa Jugoslovenskim Majni d. d., i ako i ova 
firma uvozi na veliko čaj i rum. Stock Brandy Međicinal ove 
artikle izrađuje u svojoj fabrici, u Slavonskoj Požegi, 
koja ima godišnji kapacitet od 200 vagona raznih likera, kandita, 
marmelade, voćnih isokova, kakaoa, bonbona i konjaka odnosno 
brandya, pošto je naziv konjak na osnovu trgovinskog ugovora 
sa Francuskom zabranjen za proizvode koji nisu uvezeni iz 
Francuske. U Požegi ima ova firma instalacije kod kojih zapo

sluje 200 do 300 radnika. Ima i sostvenu električnu motornu sna
gu od preko 400 konjskih snaga. Vidimo, da se ovde stvarno 
radi o velikoj proizvodnji. Gotovih artikala proizvedeno je u
1928. godini za 517 tona, a u 1930. godini već za 908 tona. 
Za 1931. godinu, nam još podaci nisu poznati. Slične fabrike, kao 
što je ona u Požegi, podržava konsern i u Trstu, Plznu, Linzu, 
Biali, Ciassu i Budimpešti. Ono ima u prekookeanskim krajevima 
i sopstvene plantaže kafe, i t. d.

Marka „Stock Konjak” Međicinal, prvoklasni destilat 
vina, je ranije kod nas već bila odlično uvedena; u tolikoj meri, 
da tome nije ni promena naziva na Stock Brandy Međicinal 
mogla naškoditi. Glavno je, da je kvalitet konjaka ostao isti, i 
makar se on sada zvao „Brandy” i da je njegova cena ostala ne- 
promenjena.

Druga vrlo povoljna okolnost za fabriku u Požegi je, da 
ona ne mora raditi sa bankarskim kreditima, pošto su ti krediti 
vrlo skupi i pošto mogu oni u prilikama, kao što su ove koje 
preživljujemo poslednje 1931. godine, postati sudbonosni po 
napredak preduzeća, naročito ako je poverilac — banka u ne
povoljnim momentima, prinuđena da ove kredite povlači. 
Stock Brandy Međicinal d. d. u Slavonskoj Požegi ne zavisi od 
takvih prilika.

Uprkos krize ove se preduzeće i u 1931. godini lepo raz
vijalo, i ako ima i ono da se bori sa teškim nedaćama. Konku
rencija je u proizvodima preduzeća Stock vrlo teška, izuzevši 
možda vinski destilat, konjak „Stock Brandy Međicinal” koji je 
sjajno uveden i koji uživa tako reći monopolski položaj. 
Ali se pri tome ne sme zaboraviti, da je konsum ovih artikala 
u znatnoj meri podvrgnut opštem blagostanju i razvoju priv
rednih prilika, jednom reču konzum u mnogome zavisi od ko- 
njukture. A ta  je prošle godine bila slaba, i smanjena kupovna 
snaga uticala je i na prodaju i potrošnju Stockovih proizvoda. 
I pogoršane prilike plaćanja moraju da dejstvuju nepovoljno.

Vodeći računa o opštim prilikama a naročito u grani li
kera i. bonbona ne bi nas iznenadilo, ako bi bilans Stock Brandy 
Međicinal d. d. za 1931. godinu ostao bez čiste dobiti, bez di
vidende i ukazivao na znatno smanjenje poslovnog volumena 
i opadanje bilansnih cifara.

Međutim je do smanjenja pojedinih pozicija bilance došlo 
u relavtivno vrlo malom obimu, a postignuti poslovni rezultat 
svakako mora zadovoljiti.

Bilanca za 4 poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1028. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 30 56 94 91
Roba 6.002 8.469 7.777 5.778
Mušterije 5,289 6.482 6.046 5.394
Investicije 10.758 11.309 12.040 12.423

Pasiva
Glavnica 1.250 1.2250 1.250 1.250
Reserve 205 348 479 612
Reserve amortizacije 5.371 6.613 7.944 8.964
Poverioci 15.024 17.889 16.066 12.648
Dobitak 225 218 218 212

Investicije su i prošle godine porasle za 400 hiljada di-
nara. Znači da se preduzeće neprekidno razvija. Rezerva amor
tizacije već iznosi 9 miliona dinara. Prema tome sve investicije 
su iskazane sa neto vrednosti od 3.5 miliona dinara. Međutim 
stvarna je vrednost daleko1, daleko veća.

Roba je bilansirana sa 2 miliona dinara manjim iznosom. 
Vidi se da se vodi računa o izmenjenim privrednim prilikama. 
Za mnoga industrijska preduzeća danas je gotovo životno pita
nje kako da reduciraju zalihe robe i na taj način olakšaju 
svoje obaveze.

I dužnici su reducirani sa preko 600.000 dinara što je sva
kako povoljna činjenica. U periodu privredne depresije mora 
se nastojati oko redukcije dužnika da bi se moglo reducirati i 
poverioce i tako uštediti na kamati.

Poverioci su, usled smanjenja zaliha i dužnika opali od
16.7 miliona na 12.6 miliona dinara. U tom smanjenju poverioca



vidimo, opet s obzirom na današnje prilike, jednu nadasve po
voljnu činjenicu.

Čisti je dobitak u glavnom jednak čistom dobitku dveju 
prethodnih godina. Držimo da će biti mali broj industrijskih 
preduzeća 'koja su uspela da u prošloj godini, kod rigoroznog 
načina bilansiranja, mogu pokazati iste rezultate kao i 1930. 
godine, odnosno 1929. godine.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:

Prihodi 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Bruto prihodi 10.075 11.196 11.502 10.072

Rashodi
Opšti troškovi 8.390 9.488 9.708 8.468
Propale tražbine 264 248 243 372
Otpisi 1.194 1.241 1.331 1.019
Čisti dobitak 225 218 218 212

Bruto prihod je opao za 1.5 miliona dinara što je narav
no posledica teškoća oko plasiranja robe kao i nižih cena. 
Opšti troškovi su reduciram za jedan i četvrt miliona dinara. 
Dubiozi su porasli za 130 hiljada što je opet u vezi sa  opštom 
situacijom. Prošle godine imali smo rekordan broj stečajeva i 
prinudnih poravnanja. Otpisi su za ЗШ hiljada dinara manji. 
To je omogućilo da se iskaže čisti dobitak, nepromenjeno kao
i sve poslednje godine.

U upravi Stock Brandy Medicina! d. d. Slavonska Po
žega nalaze se sledeča gospoda: Lionel Stock, pretsednik, T rst; 
Dr. Branko Pliverić, potpretsednik, Zagreb; Oskar Weinstein, 
Liinz; Đorđe Morpurgo, T rst; Milan čudić; ing. Viktor Morpurgo, 
(poslovodeći direktor), Bernardo Kreilsheim, Dr. Stanko Švrlju- 
ga i Dr. Oskar Brichte.

ИНДУСТРИЈСКО АКЦИОНАРСКО УДРУЖЕЊЕ У НИК- 
ШИЂУ — ПАРНА ПИВАРА „ТРЕБЈЕСА“, ННКШИТЈ.

„Требјеса“ прва црногорска модерна пивара има врло 
бурну историју, и ако je 1931. година прва пословна година 
нормалног рада сада обновљеног предузећа. Треба имати на 
уму, да je ова ливара, власништво Индустријског акционар- 
ског удружења у Никшићу осиована ттре 20 година, 1911. 
године, и да je стицајем разних неповољних околности — 
турски рат, светеки рат, питање репарација, капитала и т. д.
— требало да прође 20 година na да пивара проради. ГТри- 
ликом оснивања, 1911. године, главница je утврђена на 300 
хиља-да перпера. Ha прошлогодишњој главној екуиштини 
повишена je на три милиона динара преношењем из резерв- 
ног фонда 2.7 милиона — a старе акције ће се прежигосати 
и заменити за нову емисију. Оснивачи ове пиваре имали су 
да претрпе грдне муке, док je нова, реорганизована и мо- 
дерна пивара „Требјеша“ прорадила. Раније, њезин je капа- 
цитет био предвиђен на годишње 10 хиљада хектолитара, a 
садашњи износи 20 хиљада. Од тога, пошто je производња 
отпочела у 1931. години, тек крајем пролећа, продато je у 
првој 'години 4.500 хектолитара, a то je за прву сезону рада 
већ леп успех.

Елиминирајући све остале тешкоће морала се „Треб- 
јеса“ борити и снажном конкуренцијом, у првом реду Са- 
рајевске пиваре, која je досада доминирала на њезином те- 
рену. Ова борба није била лака, варочито пошто je у том 
погледу капитал играо врло велику улогу. A „Требјеса” ра- 
сполаже у почетку свога рада само скромним, домаћим, цр- 
ногорским сретствима. Сем тога почетак њезине активно- 
сти пада у време неповољних привредних прилика: знатно 
пооштрена привредна и кредитна криза, неродна година ка- 
кву црногорски крајеви одавно не памте и т. д. Разумљиво 
je, да ie под оваквим околностима било тешко увести и одр- 
жати једно ново индустријско предузеће. Оно што се на- 
рочито тешко осећало, то су државне и самоуправне даж- 
бине. Тако je предузеће у прошлој години, одмах после от- 

по»чете производње 1морало исплатити на име поменутш

дажбина 1.37 милиона динара, док су сви трошкови произ- 
водње, сировине, материјал и гориво изискивали само 1.22 
милиона динара. Са продајом и дистрибуцијом пива отпо- 
чело се углавноме у мају прошле године, те je у целој се- 
зони продато, као што смо већ напоменули, око 4.5 хиљада 
хектолитара. Главни потрошачки крајеви су природни реони 
„Требјесе“, наиме старе границе Црне Горе и Бока Ко- 
торска. Тражено je пиво и заступство и no другим центрима, 
али je пивара с обзиром на удаљеност и неподесан превоз 
за сада одустала од ове експанзије. За блиску будућност 
сматра се и Албанија као једна од главних пијаца. У томе 
погледу учињени су врло успели покушаји; тако на пример 
je у Скадру било основано ново заступништво, коме су упу- 
ћени већ и први транспорти пива. Превоз ће се вршши ди- 
ректпо, на сопственим аутомобилима, као што то ради и 
Скопљанска пивара, која je у Албанији у прошлој години 
нашла врло повољно тржиште. У Албанији конкуренција са 
италијанским пивом неће бити сувише тешка.

„Требјеса“ се налази управо тек сада у пуној екс- 
панзији. H o b o  je основана сопствена радионица буради, по- 
дижу се зграде за магацине, гараже, канцеларије, купују се 
нови теретни аутомобили за превоз пива, купљено je преко 
2400 буради, пошто сопствена радионица у тако кратко 
време не може израдити потребне количине. Производи се по- 
ред пива још и лед, слад, требер; управа пиваре носи се и 
идејом, да ускоро подигне сопствену пржионицу — сладару
— што ije за производњу пива један врло: важан објекат. Али 
je питање подизања ове инсталације важно и за  привреду 
oiBora краја, јер би омогућила културу ливарског јечма, за 
шта постоје сви климатски предуслови; a и резултат про- 
изводње пиваре постао би повољнији, јер би се уштедили 
транотортни трошкови.

Пошто je ово прва година рада, билансне позиције 
се не могу упоредити са ранијим. Главница износи, као што 
рекосмо, 3 милиона динара; непокретности, које су крајем
1930. године књижене са 8.72 милиона повећане су новим 
инвестицијама у току 1931. године за 505 хиљада на 9.23 
милиона. У покретиости које су ра:није износиле 120 хиљада 
инвестирано je у току године 978 хиљада; од тога je отпи- 
сано 100 хиљада, тако да износи њихова билансна вредност 
997 хиљада динара. У тој позицији налазе се флаше, бурад, 
сандуци, разни апарати и т. д. Возни парк je повећан у току 
године за 106 хиљада, a после отпиеа од 50 хиљада изказан 
je пер салдо са 238 хиљада динара. Дужници за преузету и 
још неплаћену робу изноее 700 хиљада. Томе на супрот на- 
лазе се повериоци и страна сретства са 8.78 милиона, од 
чега отпада на банке 1.15 милиона, на разне повериоце 6.04 
милио.на a  на акцепте 1.59 милиона динара. Збир билансе из- 
носи 14 милиона динара.

Из рачуна губитка и добитка видимо, да су укупни 
расходи у првој години износили 4.4 милиона; од тога от- 
пада на опште трошкове 881 хиљада, на расходе no кама- 
тама 282 хиљаде, на осигурање зграда и машина 12 хиљада, 
на порезе 1.36 милиона, на материјал 1.22 милиона, на от- 
пис намештаја, аутомобиле и судове 159 хиљада, на подр- 
жавање депоа пива 189 хиљада, на издржавање аутомобила 
292 хиљаде (133 хиљаде за трошкове бензина и 146 хиљада 
на издатке за гуме).

Приходи пиваре показују следећу слику: од продаје 
пива 4.3 милиона, требера 21 хиљада, леда 38 хиљада, од 
механичке радконице 5 хиљада, од превоза 27 хиљада и од 
рзних прихода 18 хиљада.

Из ових лодатака се види, да je пивара постигла леп 
успех рада за прву годину, и ако не исказује чисте зараде. 
Управа 'подвлачи, да још за неколико година не рачуна са 
исплатом дивиденде; у колико буде постигнута добит, она 
he се употребити за јачање сопствених сретстава, што je 
веома правилно.
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Садржај:
Српска банка д- д. — Загреб 
Zadružna gospodarska banka d. d. — Ljubljana 
Beogradska trgovačka banka — Beograd 
Друштво за ваздушни саобраћај a. д. — „Аеропут” — Београд 
Kruševačka zadruga — Kruševac

СРПСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Са нарочитим интересом очекивала je наша jaaaoci 
биланс Српске банке д. д. у Загребу за 1931. годину. Cbi 
смо имали ocehaj, да je криза кој.а je у другом семестру 
прошле године захватила и наше ковчарство и која се je 
најјаче испољила у знатном дизању уложака, Српску банку 
погодила у далеко мањој мери него што je то случај код 
других наших великих завода. Биланса Српске банке за про- 
шлу годину показује да je то очекивање било и исправмо. 
Збир билансе за 1931. годину већи ie од збира билансе за
1930. годину. A и све главне позиције прошлогодишње би- 
лансе показују напредак према билансу за 1930. годину.

Улагачи Српске банке похазали су много више поуз- 
даности него што je то био случај код улагача других на- 
ших новчаних завода. Разлог лежи делимице у чињеници 
што je Српска банка била ликвиднмја него многе друге 
банке, na се није требала држати ограничења у погледу ис- 
плата које су закључиле организације »овчаних завода. 
Банка je показивала према својим пословним пријатељима 
далеко више сусретљивости него што je то био иначе слу- 
чај. A паника — у септембарским данима прошле године 
може се говорити о паници ■— даде се најбоље сузбијати 
у npBOiM реду исплатама свих захтева, Да je којим случајем 
било' могуће нашим новчаним заводима на прву јачу узне- 
миреност улагача, ставити на расположење износе од пар 
стотина милиона, сва je вероватност да биомо били поште- 
ђени тешке кризе нашег новчарства. Ми видимо да сви они 
новчани заводи који су били ликвиднији и који нису имали 
већих обавеза према иностранству, да су прошлогодишњи 
пот.рес добро издржали и да публика према њима данас 
показује највеће поверење.

Други разлог да су улагачи Српске банке били мир- 
нији нег-О' код других н-овчаних завода je у томе, ш та je јав- 
ност била дубоко уверена да je Српска банка сопствена и 
поверена сретства пласирала уз највећу опрезност и да за 
та сретства ne прети никаква јача опасност. Код других за- 
вода неповерење je трајало дуже времена, јер се ј.е поро- 
дила сумња у погледу начина и сигурности пласираних срет- 
става. Српска банка имала je и ту предност, што je у много 
мањој мери ангажирана у индустријским подузећима —  било 
то као акционар било то као поверилац, као што je то слу- 
чај код већине загребачких завода. Ово преимућство деј- 
ствовало je повољно на публику, која je оставила своје 
улошке на миру и доносила нове. Јавна je тајна да су знатни 
износи који су у септембру прошле године били подизани 
од других банака, «ашли свој пут и до Српске банке.

Две су нарочите карактеристике билансе Срттске банке 
за прошлу годину. Прва je чињеница да су улошци порасли

за 17.7 милиона дннара. Додуше и код Српске банке бидо 
je извесних дизања уложака. Али су била далеко ман>а него 
прилив нових уложака. Нарочито у првом семестру je 
прилив повереких сретстава био врло знатан. Од наших ве^ 
ликих новчаних завода тешко да ће ма који други поред 
Српске банке моћи показати и у прошлој години тако знатан 
пораст уложака. Смањење уложака и повериоца за преко 
две милијарде динара долази. у прво.ч реду од великих за- 
вода, где су и улошци били највише концентрисани. Средљн 
u мањи заводи наиме прошли су прошле године релативио 
MHOiro боље него што je то случај код великих завода.

Друга je нарочита карактеристика билансе Српске 
банке да je сав губитак на државним папирима у износу од
3.5 милиоиа динара сасвим отписан. Према закону о билан- 
сирању државних папира, Српска банка могла je да од тог 
износа отпише кроз биланс за прошлу годину само 710 хи- 
љада динара, док- je остатак од 2 милиона 840 хиљадз ди- 
нара могла унети у билансу као актив^ и отписати кроз 
идуће 4 године no 710 хиљада динара годишње. У том слу- 
чају чисти би добитак био за 2.8 милиона динара већи. Ну 
за то би у активи фигурирао износ од 2.8 милио«а као ак- 
тивна позиција коју озбиљан привредник никако не може 
да убраја међ активу, макар га законодавство на то и 
овластило1. Број новчаиих завода који се нису служили бла- 
годети закона о билансирању државних папира вео>ма je ма- 
лен. Док he други заводи кроз 4 године морати отписивати- 
тај губитак, никаквих нема гарантија, да се ове године раз- 
лике још више не повећају. У том погледу њена je биланса 
много исправнија од биланса других завода који међу ак- 
тиву носе позицију која прет.ставља за сада губитке.

Биланси Српске банке за 4 последње године овако
изгледају:

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 
у хиљадама дииара

1931. г.

Благајна 36.697 37.255 39.543 47,401
Менице 270.374 298.112 311.917 326.475
Дужници 194.016 181.483 210.074 228.940
Дужници на обвез. 15.470 14.578 16.689 19.234
Бфекти 49.444 511.062 32.038 53.669
Непокретности 18.353 18.535 18.209 24.517

Пасива
Главница 40.500 40.500 40.500 40.50)
Резерва 25.995 27.095 28.448 30.098
Улошшци на књижице 351.129 369.326 421.307 443.741
Улошци у тек. рачуну 68.123 83.079 85.135 80.395
Повериоци 83.290 63.359 68.159 95.355
Добитак 10.097 10.484 10.650 9.502
Укупна биланса 591.649 609,302 671,285 714,754



Укупна биланса бележи и прошле године' пораСт. И 
то од преко 40 милиона динара. Улошци на књижице пора- 
сли су од 421 на 443 милиона динара. Улошци no тек. ра- 
чунима опали су за 5 милиона. Укулно улошци су и про- 
шле године у порасту.

Повериоци су пора-сли од 68 милиона на 95 милиона 
динара. Ту je међутим и реесконт од 50 милиона динара. 
Протле године користила се Српска банка кредитом код 
Народне банке, што већ није неколико година учинила и чак 
и то само пролазно. Међутим док су други заводи кредите 
код Народне банке искористили, да удовоље својим обаве- 
зама према улагачима, Српска банка искористила je тај кре- 
дит у циљу одржавања што већег ликвидитета. За то и ви- 
димо да благајна износи 47 милиона према 39 милиона у
1930. години. И у томе се Српска банка разликује од дру- 
гих великих банака које готово без разлике исказују кра- 
јем 1931. године много мањи ликвидитет него ранијих го- 
дина. Да се je Срггска банка задовољила да у благајни и на 
жиро-рачуну држи само пар Милиона динара, ни прошле го- 
дине не би требала да у већој мери искористи реесконтни 
кредит код Народне банке.

Све активне позиције билансе показују пораст према 
одговарајућим износима 1930. године. Међутим то су све 
кредити подељени у првом семестру, јер je у другогч . rio»- 
лугођу с обзиром на настојање о«о одржавања ликвидитета, 
макар и no цени губитка на каматима, редудирано ново 
кредитирање на најмање могући обим.

Ј-едиио позиција ефекти показује снижење за 10 ми- 
лиона динара. Пратећи развитак страног и нашег тржишта 
ефекти-ма, Српска банка je још на време продала извесне 
ефекте na je тако била поштеђена већих губитака. Управо 
код ефеката мно-ги су заводи показали невероватну спорост, 
што je имало за поеледицу знатне губитке.

Пораст вредности непокретности има се приписати 
набавци куће за филијалу у Панчеву и реновирању хотела 
Империјала у Дубровнику, који je власништво Српске банке.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:
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Приходи 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Камате 35.463 40.162 42.631 47.857
Провизија 13.105 14.155 15.708 16.989
Иешжретности 1.440 1.860 2.055 2.258
Разно 2.881 2.210 2.113 1.803

Расходи
Камате 25.993 30.873 34.171 38.633
Трошкови 11.924 13.156 13.777 14.164
Порези 386 497 610 4.137

Ma да je од ефеката отписано 3.5 милиона динара чи- 
сти je добитак мањи само за нешто преко милиона динара. 
A да се je Српска банка послужила законом о биланси- 
рању државних папира и отписала само 710 хиљада динара 
могла je за прошлу годину показати чак и већи чисти до- 
битак него .ма који ранијих година. Дивиденда износи 12 
динара, што Српску банку и у погледу исплате дивиденде 
разликује од осталих великих загребачких новчаних завода.

Поред филијале у . Новом Саду, Суботици, Сомбору, 
Великом Бечкереку, Панчеву, Митровици, Вршцу, Дубров- 
нику, Сплиту и Книну, које све су у прошлој години повољно 
раднле, отворене су још и нове филијале у Вршцу преузи- 
маљем тамошње СрпсКе занатлијске банке д. д. и у Бачкој 
Паланци преузимањем по-слова тамошње Привредне банке i
д.. д. Због ове експанзије повећани су и трошкови управе, за 
З87.хил>ада динара. *

Чиста добит од 9.35 милиона динара подељена je на 
следећи начин: у засебни резервни фонд je унето 1.5 мили- 

•она,- нз ш е  тантијем^ дато упрарном п надзорном одбору

6.48 милиона,. пензионом фонду чиновника дато je 250 хи- 
љада a вишак од 524 хиљада je пренет на нови рачун.

У управи Српске банке се налазе следећа г. г.: Др. 
Светислав Шумановић, претседник; "Бојзђе Велисављевић, 
генерални директор, потпретседник; јован*Бачић, Јово Бер- 
довић, Луко Боне, Илија Вурдеља, Др. Драгутин Грчић, Др. 
Гедеон Дунђерски, Јаша Дунђерски, Стеван Калембер, Jla- 
зар Лађевић, Др. Јован Манојловић, Срета пл. Милекић, Др. 
јован Миљковић, Коста П. Миросављевић, Никола Петровић, 
Др. Коста Поповић, Никола Ј. Поповић, Петар Теслић, Сте- 
ван Тубић, Никола Ђук и Никола В. Ђурчин. У Надзорном 
одбору су г. г. Др. Ђурђе Ивковић, претседник; Лазар Ба- 
чић, Перо Бекић, Милан Добровић, Сава Миљановић и 
Павле Хаџи.

ZADRUŽNA GOSPODARSKA BANKA D. D. — LJUBLJANA

Sa velikim interesovanjem smo očekivali bilansu Za
družne gospodarske banke d. d. u Ljubljani za 1931. godinu. 
Kako je poznato, Zadružna gospodarska banka je osnovana i 
podržavana od strane jakih slovenskih kreditnih zadruga skup
ljenih oko Zadružne zveze. Pojedine zadruge, -koje viškove svo
jih štednih uložaka ne mogu plasirati među vlastite zadrugare, 
polažu ih Zadružnoj gospodarskoj banci i podržavaju kod nje 
tekuće račune. A one zadruge opet, koje imaju veće potrebe 
za kapitalom, koje prelaze priliv uložaka traže i dobijaju kredit 
kod Zadružne gospodarske banke. M eđutim ,'kako ima Zadru
žna gospodarska banka filijala i van Slovenije, ona ima i znatan 
broj poslovnih prijatelja i van zadružnih organizacija. Njeni 
ulošci na knjižice dolaze u prvom redu od nezadrugara. A i 
eskontirane menice normalno ne potiču od zadružnih ustanova.

Zadružna gospodarska banka nije prema tome novčana 
institucija koja bi radila isključivo sa zadrugama i zadrugarstvom. 
Pretežni dio njenog poslovanja, naročita u pogledu skupljanja 
stranih sretstava kojima raspolaže, oslanja se na zadrugarstvo. 
Međutim vodi Zadružna gospodarska banka kod plasiranja ovih 
kapitala računa i o nezadružnim elementima. Sve do ove po
slednje novčane krize eksportirala je Slovenija znatne kapi
tale u druge delove države, dobivajući za to daleko povoljnije 
ukamaćenje nego što se to moglo postići u Slovenačkoj. Pri 
tom plasiranju slovenačkog kapitala sarađuju kako zadrugar
stvo tako i javno-pravne novčane ustanove i privatni novčani 
zavodi.

Za veliki deo kredita koje su slovenačke novčane insti
tucije plasirale u drugim delovima. države može se mirne duše 
kazati da je zamrzao i da će trajati’ duže vremena dok po
novo postane likvidan. Upravo radi ove nelikvidnosti podelje
nih kredita, od naročitog je interesa videti, kako se drže ulagači. 
U onim slučajevima gde su ulagači nastupili sa većim zahte- 
vima, situacija je postala ozbiljnija jer bi bilo teško na brzu 
ruku realizirati kredite. Međutim je kod Zadružne gospodarske 
banke, upravo radi toga, što je pretežni deo poverenih sretsta
va došao sa strane zadruga koje su i u teškim momentima je- 
senašnje krize pokazale veliku disciplinu, situacija je bila mnogo 
povoljnija nego kod ostalih novčanih zavoda u zemlji koji 
nemaju onakvog zaleđa na zadružnim ustanovama. I smirenje 
odnosno obustava povlačenja kod Zadružne gospodarske banke 
nastupilo je mnogo ranije nego kod drugih novčanih zavoda.

U izveštaju ravnateljstva o prilikama u prošloj godini 
nalazimo jedan skoncentrisan i veoma interesantan prikaz raz
vitka privrednih prilika kod nas i na strani kao i u uzrocima 
koji. su doveli do krize.

Tuđa sretstva Zadružne gospodarske banke su za 78 
miliona dinara manja nego što su bila koncem 1930. godine. 
Međutim, razlika između maksimalne i minimalne visine pove
renih sretstava u toku prošle godine iznosi 120 miliona dinara. 
Maksimum poverenih sretstava imala je banka u prošloj godini 
џ aprilu, a minimum u novembru. Ova su dva datuma naročito
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Interesantna, pošto dokazuju da še naše novčarstvo početkom 
prošle godine još povoljno razvijalo. Ali u jednom delu države 
dolazi već u maju do pramene situacije. To važi naročito za 
Sloveniju. Kriza Kreditanštalta, koja je izbila polovinom maja, 
osećala se u prvom redu u Sloveniji. Onda su naišli još i drugi 
momenti. Nemačka kriza i mađarski moratorium kao i sve 
brže pogoršanje prilika u Austriji. I bez pada engleske funte, 
naše je novčarstvo već bilo zapalo u krizu. Pad funte je tu krizu 
još i potencirao.

Interesantno je, da je najniže stanje poverenih sretstava 
bilo u novembru. Znači da je situacija u decembru već bila 
bolja. Zadružna gospodarska banka pod kraj godine već je imala 
sredjenije prilike. To nije bio slučaj kod svih zavoda. Kod nekih 
su prilike pred kraj godine postale sve lošije. Ulošci su se i 
dalje podizali odnosno otkazivali, dok novi nisu nikako priti- 
cali. Time što je minimum poverenih sretstava kod Zadružne 
gospodarske bio u novembru a ne u decembru, znači da su u 
decembru ulošci u manjoj meri povlačeni odnosno da su poti
cala nova sretstva koja nisu pokrivala podignute uloške nego 
per saldo još i povećavala stanje.

Bilansi za 4 poslednje godine pružaju sledeću sliku: 

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara 

Gotovina 18.547 29.494 30.577 8.534
Valute i devize 1.725 3.706 3.130 1.907
Menice 68.518 92.475 96.369 77.046
Efekti 28.141 20.972 34.597 17.829
Dužnici 275.450 336.995 372.928 358.894
Inventar 697 542 384 265
Nekretnine 5.972 5.840 5.662 5.529
Kursna razlika drž. papira — — —  3.369

Pasiva -

U bilansu za prošlu godinu nalazimo i reeskont od 8.8 
miliona dinara, što ranije nije bio slučaj. S obzirom na ukupni 
zbir bilanse a naročito u pogledu visine poverenih sretstava, 
vidimo da je Zadružna gospodarska banka u mnogo manjoj 
meri bila upućena na pomoć Narodne banke, nego što je to bio 
slučaj kod ostalih banaka.

U aktivi je gotovina opala od 30.5 miliona na 8.5 miliona,' 
što je i razumljivo s obzirom na prilike tržišta. Menice i dužnici 

[ su znatno opali. Dizanje poverenih sretstava moralo se parali
zirati redukcijom i otkazom kredita.

Efekti su iskazani sa 17.8 miliona prema 34.6 miliona 
1930. godine. U bilansu za prošlu godinu pojavljuje se i račun 
kursne razlike državnih hartija od vrednosti sa 3.7 miliona di
nara. Ako uzmemo kvotu koja je provedena kroz račun gubitka 
i dobitka, vidimo da je na državnim papirima nastala kursna 
razlika od oko 4.5 miliona dinara. Slovenski zavodi imali; su 
vrlo mnogo državnih papira, pak je razumljivo da su stradali u 
znatnoj meri.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara.
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Glavnica 12.000 12.000 12.000
Rezervni fond 3.740 4.019 4.192
Penzioni fond 853 853 1.020
Ulozi na štednju 81.950 93.904 109.617
Ulozi po tek. računu 192.709 221.673 253.570
Novčani zavodi 6.349 11.460 21.572
Ostali poverioci 100.026 140.817 137.721
Čista dobit 1.420 1.440 1.829
Reeskont — — —

Zbir bilanse 399.089 490.025 543.648

12.000 
4.636 
1.268 

110.663 
229.711 

7.481 
96.448 

1.568 
8.801 

473.677
Ukupna suma bilanse smanjena je od 543.6 miliona kon

cem 1930, godine na 473.7 miliona koncem 1931. godine. Opa
danje zbira bilanse je pojav, koji prošle godine nalazimo kod 
većine naših novčanih zavoda i ovo s obzirom na prilike koje 
su vladale, drukčije se uopšte nije moglo očekivati.

Ulošci na štednju su ostali na svojoj ranijoj visini, što 
je vanredno povoljna konstatacija. Ulozi po tek. računima opali 
su od 253 na 229 miliona. To su u prvom redu povučeni viš
kovi zadruga, koje su ih trebale za udovoljenje zahteva svojih 
ulagača. Ostali poverioci opali su u znatnoj meri. Od 137 mi
liona na 96 miliona. Poverioci pokazuju kod većine zavoda 
znatnije opadanje nego što je to slučaj kod uložaka. Trgovina 
i industrija su nastojali da zadrže što više gotovina. Usled toga 
su uplate po tekućim računima bile mnogo manje nego obično. 
Krupnija privreda je gledala da podiže iz banaka i one iznose 
koji joj nisu bili tako hitno potrebni. Potraživanja novčanih za
voda opala su od 21.6 miliona na 7.5 miliona. To je u doba nov
čane krize razumljivo, kad se svaki novčani zavod stara da po
država u svojim blagajnama i na žiro-računima što više ras
položivih i likvidnih sretstava a ne kod drugih zavoda, makar 
da time i gubi na kamati.

— 31.749 35.686 38.015
4.971 5.146 5.634 4.928
1.554 1.398 1.633 1.631

667 366 602 502
285 287 290 2.062

1.434 1.456 1.830 1.568

14 6 25 , 44
3.755 34.654 39.535 44.210

— — 2.799 2.498
- — — 348 432

5.144 5.743 2.968 2.206
8.913 40.404 45.675 49.384

9% 9% 9% ", 7%

Rashodi

Kamate 
Plate i dodaci 
Upravni troškovi 
Porezi i prirezi 
Otpisi 
Dobit 

Prihodi 
Prenos dobiti 
Kamate 
Prihod efekata 

j Nepokretnosti 
Provizije 

1 Zbir prihoda i rashoda 
' Dividenda

Neto prihod od kam ata iznosi preko 6 miliona prema ne- 
' što ispod 5 miliona 1930. godine. Na provizijama je ušlo 750 
j hiljada dinara manje. A i prihod od efekata bio je za 300 hi- 
I ljada dinara manji. Sa druge strane otpisano je od efekata i 
j dužnika 1.8 miliona dinara više nego 1930. godine. Na plate 

je izdato oko 700 hiljada dinara što je posledica izvesne reduk
cije činovnika.

Čisti je dobitak za nešto preko 250 hiljada dinara manji, 
zbog čega je smanjena dividenda od 9% na 7%. Međutim u 
odnosu prema drugim zavodima, kod nas i na strani, to sni
ženje nije znatno i pokazuje da je Zadružna gospodarska banka 
i prošle godine svoje poslovanje zaključila povoljnim rezultatom.

Pada u oči, da je Zadružna gospodarska banka u ovoj 
godini učinila jednu vanrednu dotaciju rezervnom fondu od 500 
hiljada dinara, što pretstavlja u današnje vreme jedan vrlo mu
dar potez. Zbog toga je smanjena i dividenda koja bi inače 
mogla iznositi i 11%, dakle za 2% više nego u ranijim povolj 
nijim godinama. Međutim je Zadružnoj gospodarskoj banci više 
stalo do toga da pojača sopstvena sretstva.

Čista dobit u iznosu od 1.57 miliona podeljena je na 
sledeći način: redovnom rezervnom fondu dotirano je 78 hi
ljada, a vanredna dotacija tome fondu iznosi 500 hiljada; $a 
tim novim dotacijama iznosiće fondovi 5.22 miliona dinara od
nosno 43% od glavnice. Na ime dividende plaćeno je 840 hi
ljada (7% ), upravi je dodeljeno kao tantijema 71 hiljada, nad
zornom odboru 18 hiljada, a na novi račun je prenetö 62 hiljade ' 
dinara.

Zadružna gospodarska banka ima pored ljubljanske cen
trale još i deset filijala, i to na Bledu, u Celju, Đakovu, Kočevju,., 
Kranju, Mariboru, Novom Sadu, Somboru, Splitu i Šibeniku^



U upravi se nalaz« sledeča g. g.: Gr. Jakob Mohorić, 
pretsednik; Dr. Josip Basaj 1. potpretsednik; Dr. Josip Đerma- 1 
stija, II. potpretsednik; Dr. Anton Brecelj, Franc Hrastelj, Janko 
Jovan i Ivan Zabret. U nadzornom odboru su g. g.: August 
Martinčič, Dr. Anton Jerovšek, Josip Burgar, Evgen Legat i 
Martin Steblovnik. Generalni direktor je g. Dr. Ivan Slokar.

BEOGRADSKA TRGOVAČKA BANKA — BEOGRAD

Kod ove za naše prilike vrlo stare banke —  osnovana je 
1894. godine —  odomaćena je tradicionalna navika, da podnese 
uprava zajedno sa bilansom bančinim akcionarima opširan pri
kaz opšteg privrednog stanja naše zemlje kao i  najvažnije mo
mente iz svetske privrede, pored kratkog objašnjenja bančinog 
rada. Za ovu godinu međutim vidimo, da je sa ovom praksom 
likvidirano. Uprava smatra, da su privredne prilike u toku po
slednje godine kao i uzroci i posledice depresije postali toliko 
aiktuelni i svakodnevni predmet javne diskusije, da su gotovo 
opste poznate —  zbog čega je od toga odustala, prelazeći odmah 
na izlaganje samog bančinog rada i kretanja sopstvenih poslova. 
To je pametno učinjeno i tom prilikom treba odati upravi pri
znanje, da je umesto ponavljanja o opštim privrednim prilikama 
i neprilikama posvetila više mesta izlaganju o samom radu ban- 
čoiom, što nas pa i njene akcionare na ovome mestu u većoj 
meri interesuje.

Prošlogodišnje privredne prilike su bile neobično teške 
za naše banke, a to naročito za one, koje su posljednjih godina 
posvećivale pažnju poslovima sa  hartijama od vrednosti, koji su 
teorisk'i posmatrano, vrlo likvidni i koji, normalno, pružaju akci
onarima i ulagačima optimum sigurnosti. Prilikom ranijih analiza 
ukazali smo na tu naročitu poslovno političku orijentaciju Beog
radske trgovačke banke, i podvukli smo, da je ona u 1929. i 1930. 
godini u tome pogledu bila pionir i da su joj sledile i mnogo
brojne druge banke, pošto je to u doba privredne depresije i 
oskudice likvidnih i solventnih plasmana bio jedan od najlukra- 
tivnijih poslova a pri tome i apsolutno likvidan.

Hartije od vrednosti, za koje se je interesirala Beogradska 
trgovačka banka bile su uvek samo prvoklasne i pupilarno si
gurne. U tome poslovanju donela je 1931. godina veliko razo
čarenje svima onima 'koji imaju hartije od vrednosti —  dakle 
i Beogradskoj trgovačkoj banci; u njenom izveštaju čitamo: 
„ovaj plasman, u najboljim i najsigurnijim papirima, koji se u 
normalnim prilikama u svako doba mogu založiti i preko cene 
koštanja unovčiti, omanuo je prošle godine zbog pada njihovog 
kursa, pod pritiskom neodoljivih događaja, koji se, ni pored 
najbrižljivije pažnje, nisu mogli predvideti”. Iz desne tablice vi
dimo, da je krajem 1930. godine iznosio bančin portfelj sopstve
nih hartija od vrednosti (slobodnih ili od fondova) ukupno 
28.23 miliona dinara i da je ovaj portfelj krajem 1931 godine 
smanjen na 20.29 miliona odnosno za skoro 8 miliona dinara. 
Gubitak na kursnoj razlici, koji je, razume se, samo nominalan, 
pošto banka ove hartija nije još prodala, iznosi oko 5 miliona 
dinara. Za pokriće ovako nastale razlike banka je postupila na 
sledeči način: prvo je upotrebljen fond za razliku na kursu har
tija od vrednosti, u iznosu od 2.6 miliona dinara (u bilansu za
1930. godinu) tako da je u bilansu za 1931. godinu više ne po
javljuje. Zatim je otpisano direktno od rezervnog fonda, koji 
je plasiran u efekte, 1.2 miliona, za koliko je smanjena vrednost 
njegovih hartija, a za ostatak koristila se banka olakšicama za
kona od 31. decem bra 1931. godine i unela u aktivu bilance novu 
privremenu poziciju kursne razlike državnih hartija od vred
nosti u iznosu od 1.23 miliona dinara. Preko računa dobitka i 
gubitka otpisano je izravno na ime kursne razlike još i 393 h i- ! 
ljade dinara, kao peti deo novog računa kursne razlike i na ime 
stvarnih gubitaka pretrpljenih u toku godine zbog izvršenih 
prodaja. !

Kako su se kretali ostali bančini poslovi, najbolje nam po
kazuje naredna tablica, u kojoj smo uporediM glavne bilansne

pozicije za poslednje četiri godine, käo što mi to uobičajno. 
radimo. Slika, koju nam pruža ova tablica, vrlo je interesantna:

Raćun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 2.719 1.074 1.770 2.294
Ži.ro kod Nar. banke 1.052 1.692 82 —
Potraživanja kod banaka 680 2.180 145 157
Menice 13.490 18.843 18.724 16.491
Zaloge 1.481 3.059 2.580 5.816
Tekući računi 15.325 12.333 19.586 10.627
Hartije od vred. fondova 3.600 4.740 4.740 3.540
Hartije od vrednosti 11.228 20.994 23.485 16.757
Nepokretnosti 2.545 2.416 2.400 2.400
Nameštaj 1 dinar
Kursna razlika drž. efekata — — — 1.226

Pasiva
Glavnica 9.000 12.000 12.000 12.000
Fondovi 7.157 7.868 8.427 7.472
Fond za kursnu razliku — 2.510 2.604 —
Pensioni fond 90 100 100 100
Ulozi na štednju 25.875 27.763 27.982 26.078
Tekući računi 6.804 7.246 8.492 5.479
Strani korespodenti — —• 109 185
Lombard 329 329 329 —
Reeskont kod Nar. banke 620 5.669 11.093 6.701
Dividenda 1.620 1.800 1.500 720

dividenda u % 18% 15%. 12.5% 6%
Zbir bilanse — 126.437 146.472 132.566
Obrtni kapitali 52.495 67.337 73.512 59.310

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

u hiljadama dinara
Troškovi 1.757 1.692 1.664
Kamata 2.389 2.579 2.888
Otpisi na kursu efekata 315 114 393
Čista dobit 2.853 2.143 801
Dotacije 190 100 —

Prihodi
Kamata 4.128 4.067 3.720
Provizije 931 558 326
Prihod efekata 1.846 1.651 1.336
Kirije 408 351 365
Zbir prihoda 7.314 6.628 5.747

Zbir bilansa je smanjen za 14 miliona, od 146 miliona na 
132 miliona dinara, dakle za onoliko isto kao i čisti obrtni ka
pital, koji iznosi 60 miliona dinara. Od toga sopstvena sret- 
stva iznose skoro 20 miliona odnosno tačno 19.57 miliona, 
dok su u 1930. godini iznosila 23.13 miliona. Glavnica je ostala, 
nepromenjena sa 12 miliona dinara, dok su fondovi smanjeni, 
radi otpisa kursne razlike, za 3.8 miliona dinara. Sem redovnog 
rezervnog fonda i fonda za kursnu razliku hartija od vrednosti 
svi su ostali fondovi iskazani sa nepromenjenim ciframa; fond 
za kursnu razliku više se ne pojavljuje, pošto je u celosti otpi
san —  kao što smo to već videli —  dok su kod redovnog rezer
vnog fonda učinjene sledeče promene: na dan 31. decembra
1930. godine iskazan je sa 5.19 miliona dinara; posle otpisa kur
sne razlike njegovih hartija od vrednosti u visini od 1.2 miliona



dinara 'iznosi 3.99 miliona, ali je tome dodato, mimo računi gu
bitka i dobitka, dakle neposredno, saobrazno članu 79. statuta 
bančinog zastarela dividenda za 1925. godinu i prihod njegovih 
hartija (također neposredno) od 240 hiljada dinara, tako da je 
krajem 1931. godine ovaj fond iskazan sa 4.24 miliona dinara. 
Fond za povećanje glavnice iznosi 1.5 miliona, za pokriće šteta 
od promenjene vrednosti valuta 330 hiljada, za amortizaciju 
bančine zgrade 1.4 miliona i fond za činovnike bančine 100 hi
ljada dinara, odnosno 7.57 miliona. Dodavši tame još i dotaciju 
iz ovogodišnje čiste dobiti u iznosu od 80 hiljada dinara, iz
nose fondovi 7.65 miliona dinara odnosno 65% od glavnice. 
Tuđa sretstva iznose 38.5 miliona, odnosno za 10 miliona manje 
no ü prošloj godini. 1 ovde ima vrlo interesantne strukturelne 
pramene. Prvo i centralno pitanje je za 1931. godinu pitanje, 
kako su se kretali ulozi na štednju i po tekućim računima. Uprava 
bančina dala nam je u tome pogledu vrlo detaljne podatke.

Ulozi ukupno, dakle oni na štednju i po tekućim računi
ma, iznosili su krajem 1930. godine 36.47 miliona dinara, od 
čega je otpalo 27.98 miliona na uloge na štednju a 8.49 mi
liona na tekuće račune. U prvoj polovini ove godine ovi su ulo
šci u porastu; postepeni i stalni priliv ukazuje na naročito po- 
verenje ulagača. U avgustu prošle godine, kad su se u dru
gim našim krajevima ulozi već na veliko podizali, postignuto je 
kod Beogradske trgovačke banke rekordno stanje od 45 miliona. 
U septembru počinje da se oseća odliv i postepeno smanjenje, 
a na dan 31. decembra iznosi 31.56 miliona dinara (26.07 mi
liona uloga po knjižicama i 5.48 miliona po tek. računima). Kao 
što se dakle vidi ulozi su od septem bra do kraja decembra, za 
nepuna četiri meseca, smanjeni za preko 13 miliona, a da pri 
tome nisu povećani drugi vanredni krediti, kao što je to re
eskont i t. d. kojim su se koristile mnoge druge banke. Naprotiv, 
videćemo da su i drugi izvori stranih sretstava smanjeni. Ovakav 
razvoj zaslužuje najveću pažnju!! — jer dokazuje da je banka 
opštu krizu poverenja prebrodila bez pomoći sa treće strane, 
zahvaljujući pre svega i isključivo naročitoj likvidnosti svojih 
aktivnih operacija. Ova likvidnost je omogućila, da je banka 
uredno odgovorila svirn svojim obavezama prema ulagačima 
kao i ostalim poveriocima. Reeskontni krediti koje su skoro svi 
novčani zavodi povećali u toku 1931. godine, smanjen je kod 
Beogradske trgovačke banke prema kraju 1930. godine za 4.4 
miliona na 6.7 miliona dinara. Ovim se kreditom služila bajnka u 
prvoj polovini 1931. u nešto većoj meri, ali je u avgustu 1931. 
godine smanjen za ceo iznos koji je banka držala u rezervi. Ipak 
se ne sme ostaviti nenapomenuto i to, da se je banka u najtežim 
danima opšte navale ulagača koristila privremenim vanređnim 
kreditom Narodne banke, koji je posle kratke upotrebe brzo opet 
vratila. Lombardni kredit, koji je ranije povučen od Narodne 
banke na snovu upisanih 7% obveznica Investicionog zajma, 
je u prošloj godini isplaćen u celosti, zbog povišenja lombard- 
ne stope na 9% što je banci postalo i suviše skupo.

Pošto smo videli, da su bančini ulozi i poverioci sma
njeni, a da pri tome nije povećan reeskont ili neki drugi izvor 
kredita, moralo se u znatnoj meri smanjiti i aktivne angažmane, 
odnosno u odgovarajućem obimti. To je i učinjeno. Najjače sma
njenje pokazuju krediti po tekućim računima, skoro za punih 
50%. U prvom polugođu stalno su se održavali na visini sume 
prenete iz 1930. godine u iznosu od oko 20 miliona. Kulminacija 
dolazi u augustu. Usled reduciranja kredita i odliva uloga banka 
je bila prinuđena, da. smanji svoje plasmane i u ovim teškim 
prilikama se pokazalo, da su aktivni tekući računi bili najlikvid- 
n-iji. Bez teškoća po banku i komitente, oni su do kraja godine 
mogli biti Smanjeni na 10.63 miliona dinara. Menični, eskont je 
u prošloj godini također kulminirao krajem augusta: do tog doba 
on se popeo Па 22.89 miliona (krajem 1930. godine je iznosio
18.7 miliona) ali je do  kraja 1931. godine smanjen na 16,5 
miliona dinara. Zbog velikog plasmana u prvom polugođu, obrt 
je u toku cele godine ipak bio veći no u 1930. godini. Zajmovi 
ца zaloge su prema 1930. godini povećani za 3.23 miliona. To

zapravo začuđuje, zbog čega se u izveštaju uprave nalazi i 
objašnjenje toga povećanja. Ono ne dolazi od povećanog, .pla
smana nego usled prenosa iz drugih računa u ove, gde im je po 
prirodi kredita i odgovarajuće mesto. Inače, napominje uprava, 
bio je obrt po tome računu manji no u 1930. godini š.to je pot
puno razumjlivo, kada se imaju u vidu teške prilike naših efek
tnih tržišta. Hartije od vrednosti, o kojima je već bilo govora, 
smanjene su i  to: one rezervnog fonda od 4.7 miliona na 3.54 
miliona a slobodne od 23.48 miliona ina 16.75 miliona. Ovo sma
njene potiče od smanjene kursne vrednosti (pošto su sada bi- 
lansirane po kursu od 31. decembra 1931. godine) i zbog po
stepenog otuđivanja, zbog čega je plasman hartija od vrednosti 
u opadanju kroz celu godinu.

Vrednost nepokretnosti je iskazana nepromenjeno kati i 
lane, sa 2.4 miliona dinara, i smatramo, da sadrže velike tihe 
rezerve. Nameštaj. bančin je otpisan u celosti. Gotovina u bla
gajni je za 520 hiljada veća no u 1930. godini i iznosi 2.29 mili
ona dinara; ukupni godišnji obrt blagajne iznosio je 530 miliona, 
odnosno za 60 miliona manje no u prošloj godini.

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje, da je bruto-dobit 
već sve poslednje tri godine u postepenom opadanju: od 7.3 
miliona krajem 1929. godine na 5.7 miliona u 1931. godini. Time 
u vezi je smanjena i čista zarada, a naročito u poslednjoj go
dini, kada iznosi svega 800 hiljada dinara. Dok su rashodi po 
kam atama u poslednjoj godini porasli za 300 hiljada na 3.72 mi
liona dinara, smanjeni su također i prihodi od provizija i efekata, 
dok je malo povećan prihod nepokretnosti, koji prema bilansnoj 
vrednosti zgrade daje ukamaćenje od čistih 15%, i pretstavlja 
prema tome jedan vrlo lukrativan prihod.

Čista dobit, u iznosu od 801 hiljadu dinara podeljena je 
na sledeči način: 10% je dotirano redovnom rezervnom fondu, 
naime 80 hiljada dinara, akeionarima je isplaćena dividenda od 
6% odnosno 720 hiljada dinara (u 1930. godini plaćeno, je 
12.5%, u 1929. godini 15% a u 1928. godini 18%), na novi ra
čun je preneto 1.482 dinara. Vredi naročito podvući, da . su se 
upravni i nadzorni odbor kao i činovnici bančini odrekli tanti
jeme koja im pripada iz prošlogodišnje dobiti.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Pretsednik Stevan 
J. jovanović-Resavac, trgovac; p.pretsednik Dobra S. Petkovič, 
advokat: Tanasije Zdravković, trgovac; Dimitrije Mirkovič, iz
voznik; Mladen I. Obradović, trgovac; f  Pavle J. Matić, trgovac; 
Dobrivoje T. Lazarevič, trgovac. Direktor: Dimitrije Bogojević. 
U Nadzornom odboru su gospoda: Pretsednik f  Toma Raden- 
koviić, trgovac; p.pretsednik Franja Bajloni, industrijalac; Mi
lan Parivodić, direktor Narodne banke; Aron Alkalaj, gl. sekre
tar Drž. hip. banke; Žika S. Popovič, trgovac.

ДРУШТВО ЗА ВАЗДУШНИ САОБРАВАЈ A. Д. —  "  
„АЕРОИУТ“ — БЕОГРАД.

„Аеропут“ наше прво и једино акционарско саобраћајно 
друштво за ваздушни саобраћај сваке се године усавршава 
и унапређује. Данас оно je већ толико одомаћено и одиста 
популарно, да ће слабо вмати наших грађана каји не no- 
знају „Аеропут“ или који још нису видели његове велике 
аероплане над својим главама. Да се „Аеропут” непрекидно 
допуњава, доказује и годишњи извештај његове управе, који 
смо примили пре неки дан и који поред своје прегледне‘и 
информативне садржине претставља и техвички књигу врло 
скупоцених етатистичких података, упоређења и слика. И- 
мали смо већ прилику, код ранијих анализа, да напоменемо, 
да je друштво већ и у 1930 години посвећавало највећу 
пажњу рациомализацији, ради постигнућа што већег финан- 
сиског ефекта. A то нас на овоме месту највише иитере- 
сира; мало додније, видећемо, да je тај ефекат постигнут-, 
и то још у iMHOro бољој мери но у претходној години. Али 
пре но што се осврнемо на ово питање, приказаћемо невд-
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лико истакнутих чињеница из развоја и рада „Аеропута" у 
прошлој, 1931 години, о којима нас извештај управе нај- 
лепше ориентише.

Четврта г.одина рада „Аеропута“ обележена je пре 
свега снажним повећањем његове саобраћајне мреже, док 
je број прелетених километара ефективних летова — према 
предвиђеном програму био мањи но у 1930 години. Улрава 
„Аеропута“ се je већ и у прошлој години жалила на слаб 
интензитет њеиог саобраћаја (a не на фреквенцију) који 
и ранијих година није био добар a који je у овој години по- 
новно смањен.

Уместо да je од 1928. године интензитет појачан, (у 
1928. години његов je индексни број изно-сио 405.5), бар до 
730, што би одгсЉарало сракодневном саобраћају у оба 
правца преко целе године, интензитет je за то време пао 
на 120.6. Дужина саобраћајних мрежа „Аеропута“ проши- 
рена je од 1928. године до краја 1931. године од 359 км. на 
2202 км. односно за 613%, док je број пређених километара 
повећан само од 146 хиљада на 259 хиљада, дакле за свега 
172%. У 1931. години прелетили ćy авиони „Аеропута“ 259 
хиљада хилометара, према 276 хиљада у 1930. години, и ако 
je у овој последњој годкни, због осмивања нових лииија, 
мрежа продужена' за 400 километара. Разумљиво je, да се 
под оваквим околностима није могао поправити рентабили- 
тет ваздушног саобраћаја, пошто се на дугачким линијама 
обављао саобраћај само ограничено време. Да би се могло 
извршити неколико летова на новим интерним пру-гама, ду- 
гачким no неколико стотина километара, морао се je про- 
редити редовни саобраћај на главној 'међународној линији 
Београд—Солун. И „Аеропут“ je осетио општу кризу, a по- 
ред ње, и чисто програмских невоља, опао je и број туриста 
на 30% према 1930. години; томе треба додати још и атмо- 
сферске невоље у време најбољих месеца експлоатације. 
Ипак треба подвући, да je „Аеропут“ и поред свих ових те- 
шкоћа своју задаћу врло добро извршио^ спроводећи сигур- 
ност летова и у најнеприступачнијим крајевима наше др- 
жаве, чиме je доказао могућност бржег и удобног вазду- 
шног саобраћаја.

Број превезених путника, рачунајући и путнике, које 
су превезли ортаци „Аеропута“ са пулским линијама, изно- 
сио je у 1931. години 3044, односно само за 140 путника 
мање но прошле године. Међутим je „Аеропут“ сам прево- 
зио 2442 путника или 125 више но лане — што je свакако 
леп напредак. Пошта je повећана од 1135 кгр. на 1804 кгр., 
превезена роба од 14 хиљада кгр. на 24 хиљада a пртљаг од 
18 хиљада на 25 хиљада кгр. Заједно са пулским летовима, 
ове цифре јо>ш су много веће.

У 1930. години продужена je пруга летења од Бео- 
града до Солуна, од Београда до Беча преко Загреба, од 
Београда до Подгорице, преко Сарајева и од Загреба до 
Сушка. У 1931. години продужена je линија од Сарајева до 
Сплита затим, од Сплита до Сушака, a доцније no укидању 
линије Сплит—Сушак, од Сплита до Загреба.

У вези са летовима одмах се појављује и питање си- 
гурности. Она je у 1931. години, као и ранијих година била 
100 процентна. Управа je приправљена, да учини све жртве 
и не плаши се трошкова само да би повећала и загаранто- 
вала безбедност саобраћаја. Нове линије, нарочито до Под- 
горице изискивале су и набавку новог материјала; за ту 
поменуту линију купљен je hob авион ca три мотора, који 
je у 'току од четири месеци превалио 374 сати лета над јед- 
ним од најтежих терена за ваздушни саобраћај у читавој 
Европи.

Ваздушни саобраћај мора бити субвенциониран у 
свим земљама, na и код на-с. У томе погледу има „Аеропут" 
да лроживљује врло тешке прилике, и ако су кредити за са- 
обраћајну авијацију били ове године нешто већи од прошле 
године. Код нас су пет пута мањи но у Чехословачкој, два

пута мањи ueio у ГрчКој. Ö другим зеМљЗма да iie го(5о- 
римо. У Италији на пример они су за 25 пута већи него код 
нас. Грешка код нас je учишена, кад je „Аеропут“. морао 
да се задовољи и сувише малим кредитима одмах у почетку 
свога рада, у 1928. години, мотивацијом, да се има прет- 
ходно испитати његова спо-собност. Доцније, кад су за све 
то поднети докази, кредити нису повећани у одговарајућо] 
мери, већ су остали база за израду доцнијих буџета; они 
су у току времена додуше повећани за неколико процената, 
али су због сувише мале базе остали далеко од стварних и 
реалних потреба. У програму за ову годину биле су пред- 
виђена извесна повишења, али су новонастале прилике и им- 
ператив штедње омеле цео овај програм; у место повишеша 
дошла су снижења. Ове редукције имале су за последицу, 
да су се морале у 1932 години обуставити интерне линије 
Београд—Сарајево—ПодгорИца, Београд —• Сарајево— Сплит, 
Сплит—Загреб и Загреб—Сушак, које су прошле године то- 
лико великим напором и жртвама биле остварене. Управа 
„Аеропута“ се нада, да ће у 1933. години ове привремено 
напуштене линије поновно моћи успоставити.

У погледу односа, са државом треба подвући, да ће 
се измене и допуне данашњег уговора извршити у идућој 
години, када престаје уговор.

Што се пак тиче финансиске стране „Аеропута“, ње- 
говог стања и развоја, најбоље he нам то показати наредна 
таблица, у којој смо упоредили кретање главних билансних 
позиција за последње четири године. Добијамо следећу. 
слику:

Рачун изравнања.
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

у хиљадама динара
Акционари 134
Благајна 122
Државна хипотек. банка 5.082 
Новчани заводи 31
Набавка новог летећег ма 

материјала 
Хартије од вредности рез 

фонда 
! Аввоии 
Мотори 
Аутомобијли
Резервни делови авиона и 

мотора 
Алат, прибор, материјал, 

погонски материјал, 
намештај и т. д.

Кауције и оставе 
Разна актива

Пасива
Г лавница
Поништене акције 
Резервни фонд 
Фонд за осигурање 
Фо«д за допуну дивиденде 
Страна друштва 
Полагачи кауција и 

остав. остава ;
Разна пасива 
Добитак 
Збир активе или пасиве 10.318

133
130

3.945

127
71

6.243
133

79

1.492
1=

1.504 1.890 ---------------- _ —

" --------- 300 229
1.139 1.181 503 1.189

785 1.581 1.271 1.789
201 102 127 219

514 496 522 1.137

269 211 390 613
---------------- ---------------- 454 463

537 807 1.628 5.574

9.000 9.000 9.000 9.000
59 59 56 . —

296 326 478 693
---------------- 349 345 1.036
---------------- ---------------- — — 180
------ — 252 180

_ — . _________ 454 463
944 745 72 63
20 4 1.113 1.241

0.318 10.479 11.771 12.855
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Рачун губитка и добитка.
Р&еходи

Коштање експлоатације 2.507 3.218 3.897 4.880
Административ. трошкови 894 663 1.097 1.146
Амортизација 1.163. 1.883 1.933 1.444
Добитак 18 3 1.279 1.426

Приходи
Бруто приход 4.585 5.768 8.206 8.896

Збир биланса je и ове године порастао, за преко ми- 
лион динара, на 12.85 милиона, од чега су 11.5 милиона соп- 
ствена средства (главница, фондови и добит) док су остале 
позиције пасиве преносне позиције, кауције и оставе и као 
једини повериоц могла би се назначити позиција „страна 
друштва“ са потраживањем од свега 180 хиљада динара. 
Предузеће дакле у опште нема дугова; ми смо већ и раније 
подвукли, да припада рачун изравнања „Аероиута“ збо>г 
своје оригиналности у ред финансиских куриозитета. Сва 
су солствена средства, од којих je највећа позиција глав- 
ница a друга no реду чиста зараде. Укупни фондови (резерве) 
разуме се да су већи од зараде. Али овакво сјајно стање 
не сме^довести до погрешних закључака, пошто треба имати 
у виду специјални положај и специјалне функције друштва 
„Аеропут“. Ha то указује и следећа чињеница: док je про- 
шле године била највећа позиција у активи исказана гото- 
вина, ове године то више није случај; сада je највећи салдо 
„разна актива“ са 5.57 милиона и ми претпостављамо, да ће 
већи део овог рачуна творити потраживање од државе. Це- 
локупан пословни инвентар, наиме сви авиоми, мотори, хан- 
гари, аутомобили, резервни делови, библиотека, по-гоиоки 
материјал и т. д. билансираии су са 4.8 милиона (за 2.2 ми- 
лиоиа више но прошле године) и ако отпада само на ново 
набављене авионе и резервне моторе 2.48 милиона динара. 
To je све капитал, који треба брзо а м о р ти зи р а т  Због тога 
видимо, да су фондови порасли у 1931. години у укупном 
износу од 833 хиљаде, док je инвентар отписан са 1.5 ми- 
лиона динара. Од 1928. године до краја 1931. године укупно 
je отписано 6.46 милиона, a данашња вредност инвентара 
води се са 3.56 милиона динара. Пошто je друштво преузело 
на свој терет ризик осигурања, разумљиво je, да je овај 
фонд и ове године снажно дотиран, на 1.04 милиона динара.

Кроз цео биланс oceha се ригорозна штедња, спро- 
вођење рационализације и јачање структуре друштвене имо- 
вине. Штедња се показује и у чињеници, да се je управа и 
ове године одлучила да резигнира на награде у корист дота- 
ције фондова. Могло би се појавити мишљење, да су отписи 
и сувише велики. Али у погледу ризика хаварије и несрећ- 
них случајева, као и евентуалне потребе, да се замени стари 
летећи материјал са новим, треба водити код предузећа типа 
„Аеропута1 сасвим другу политику отписивања него код дру- 
гих предузећа.

У рачуиу губитка и добитка видимо, да je бруто до- 
бит нешто већа но лане, износи 8.89 милиона према 8.2 ми- 
лиона у 1930. години. Али су истовремено повећани и рас- 
ходи, упркос стриктне штедње. Коштање експлоатације je 
повећано за скоро један милион динара, због увођења нових 
линија, нових хангара, о-собља, повећаног издатка на гориво 
и мазиво, наднице и плате. И то није много. Амортизација je 
чак и ман>а но последње две године, због чега се могла 
исказати и повећана чиста добит.

Ова добит износи у 1931. години 1.43 милиона динара. 
Од ове суме je дотирано резервном фонду 143 хиљаде, за 
преносне исллате 43 хиљаде. Ha име курсне разлике хартија 
од. вредности отписано je 55.7 хиљада (њихова вредност je 
билансирана са 229 хиљада динара), тако да остаје за по- 
делу акционарима 1.185.176 милиона динара.

Управа друштва за ваздушни саобраћај a. д. „Аеро- 
пут“ ; Управни одбор: Претседник: Др. Драг. Ђ. Новако-

вић, ген. директор Народне банке Краљевине југославије у 
пензији; потпретседнмк: Д. Матејић, дндустријалац. Чла- 
нови: Д. Влајић, пуковиик у пенз., Т. Здравковић, гвожђ. 
трговац, Б. Јовановић, адвокат, Љ. Михајловић, опун. ми- 
нистар у пенз., С. Стајевић, пуковник у пенз., Д. Ракић, ин- 
дустријалац, Т. Сондермајер, аеро-инжињер, A. Радојевић, 
министар у пенз., Р. Пилц, директор Франц.-српске банке, 
М. Дојчиновић, адвокат, М. Јефремовић, виши чин. Аграрие 
Прив. Банке, М. Пауновић, трговац, В. Павловић, адвокат, 
JI. Сладековић, инсп. Мин. Пољопр. у пенз., Р. Лукић, пу- 
ковник у пенз., П. Теслић, индустријалац, В. Петровић, ар- 
хитекта и Милорад Обреновић. Ген. директор: Сондерма- 
јер, аеро-инжињер. Надзорни одбор: Претседник: Свет. Ј. 
Јелић, директор Извозне Банке. Чланови: Димитрије Бого- 
јевић, директор Београдске Трговачке Банке, Драг. Ште* 
рић, индустријалац, Владимир Симић, адвокат, Милорад 
Илић, виши чин. Иар. банке, Соломон A. Коен, трговац, Др. 
Иван Рибар и инж. Ст. Величковић.

KRUšEVAčKA ZADRUGA — KRUŠEVAC.

Kruševačka zadruga pripada međ naše najstarije novčane 
zavode provincije; ona je osnovana pre 45 godina, u leto 1887. 
godine te će prema tome u ovoj godini slaviti četrdesetpetogo- 
dišnjicu uspešnog i pozitivnog rada. Osnovana prvobitno kao 
zadruga, ona je vrlo brzo pretvorena u akcionarsko društvo, 
pridržavajući firmu zadružnu, kao što je to uradila na primer i 
Beogradska zadruga i mnoge druge akcionarske banke. Njena 
prvobitna glavnica je iznosila 250 hiljada predratnih dinara; tek 
posle svetskog rata, .u 1921. godini, glavnica je povišena na 
1 milion i godinu dana docnije na 2 miliona dinara, koliko iznosi 
i danas. Podeljena je na 20.000 akcija od po 100 dinara no
minalne vrednosti. Uprkos ove relativno vrlo niske glavnice, 
Kruševačka zadruga ipak pretstavlja jedan neverovatno snažan 
novčani zavod, pošto su njezine rezerve, kao što ćemo to malo 
docnije videti, za preko tri puta veće od glavnice. Akcionari 
Kruševačke zadruge mogli bi da povise glavnicu na 8 miliona, 
a da pri tome ne uplaćuju ni jedne pare gotovog novca.

Pored čisto bankarskih operacija bavi se zadruga i indu
strijom. U 1921. godini, prilikom prvog povišenja glavnice, 
ona je u Kruševcu kupila automatski parni mlin, najmodernije 
uređen, koji ima kapacitet od 5 vagona dnevno. U ovaj parni 
mlin zadruga je investirala oko 7 do 8 miliona dinara — prema 
bilansnoj vrednosti — i to 5 miliona na investicije (nepokret
nosti 1.8 milion, mašinerije 3 miliona, alat i zaprega 143 hiljade) 
a na ime obrtnog kapitala dato je 2.62 miliona dinara. Pri tome 
treba odmah napomenuti, da ima banka u svojoj pasivi fond 
amortizacije, koji je krajem 1931. godine iskazan sa 5.7 miliona 
dinara, dakle znatno veći od investicija plasiranih u mlin. Ako 
vrednost ovog fonda odbijemo od investicija, onda vidimo, da 
su one već i danas otpisane sa preko 100%. Situacija zadruge 
je dakle više no povoljna. U izveštaju uprave Kruševačke zadruge 
čitamo, da je eksploataciji mlina obraćena velika pažnja, tako, 
da je on svojim radom i kvalitetom brašna mogao tuči i suz
bijati sve velike konkurencije. Napominje se, da s obzirom na 
uložen kapital, dobit mlina nije baš dobra, ali je prema posled
njim godinama ipak zadovoljavajuća. Da nije bilo žitnog re
žima, situacija bi bila mnogo povoljnija.

Pad kurseva hartija od vrednosti u prošloj godini nije 
mogao da donese Kruševačkoj zadruzi naročite štete, i ako pre- 
maša njezin plasman po tom poslu preko milion dinara. Zadruga 
se nije koristila zakonskim olakšicama petogodišnjeg otpisi
vanja, već je svu pretrpljenu kursnu razliku otpisala izravno 
kroz račun rashoda u računu gubitka i dobitka.

Sa opravdanom gordošću je u izveštaju konstatovano, da 
u toku prošle godine ulagači nisu navaljivali na zadrugu u cilju 
podizanja novca, jer su u sigurnost i likvidnost zadruge bili 
potpuno uvereni. Naprotiv, ulozi su krajem 1931. godine bili veći 
no u pretprošloj i to je više no povoljan znak.
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U narednoj tablici uporedili smo kretanje glavnih bilanenih 
pozicija za poslednje četiri godine, koji nam najbolje tumači 
razvoj- bančin koji mora u svakom pogledu da zadovolji uprav
ljače kao i akcionare, Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja 
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara 
Blagajna i žiro 1.030 909 461 682
Zajmovi na menice 12.075 12.469 12.650 12.919
Lombard 495 472 636 501
Tekući računi — 1.011 4.670 3.879
Efekti rez. fonda 542 583 867 581
Harti je od vrednosti 128 196 525 536
Nepokretnosti 2.223 405 415 532
Parni mlin 7.342 8.422 7.203 7.690
Inventar 1 dinar
Razna aktiva 675 9 7 10
Kaucije, garantije i t. d. 18.827 17.163 21.793 22.009

Pasiva
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezerva 6.416 6.451 6.507 6.267
Pensioni fond 400 400 400 400
Ulozi na štednju 13.219 14.999 17.634 17.805
Ulozi po tek. računima 253 — — —
Reeskont 1.483 — — —
Prenosna kam ata 208 150 273 260
Tantijema 59 70 106 81
Dividenda 400 400 500 300
Zbir bilansa 41.675 43.305 49.229 49.341-

Račun gubitka i dobitka
Prihodi

Kamata 1.329 1.282 1.525 1.260
Troškovi 347 378 407 434
Porezi 573 589 345 266
Amortizacija mlina 372 311 416 203
Dubiozi 444 510 434

, Čista dobit 459 470 606 381
Kursna razlika drž. hart. — — __ 116

Prihodi
Kamata 2.792 2.740 2.821 2.020
Razni 125 112 199 529
Mlin 164 622 789 546
Ukupno 3.082 3.475 3.809 3.096

Zbir bilanse kao i obrtni kapital ostali su tako reći 
nepromenjeni, — povećanje iznosi svega 110 hiljada na 49.34 
miliona dinara. Tako isto je ostao i obrtni kapital bez naročite 
promene na visini od 27 miliona dinara. Od toga iznose sop
stvena sretstva 8.66 miliona (ne uračunavši dobit) i to 2 miliona 
glavnica i 6.6 miliona fondovi. Vidimo da su fondovi ove godine 
za 240 hiljada dinara manji od prošlogodišnjih, što je posledica 
otpisa kursa hartija od vrednosti u koji je plasiran deo fondova, 
pošto je najveći fond, kao što smo to već napomenuli, fond 
amortizacije nepokretnosti i mašina. Tuđa sretstva, od kojih se 
pojavljuju isključivo ulozi na štednju, veći su u 1930. godini

za 200 hiljada a iznose 17.8 miliona dinara* Reeskont kao i ulozi 
po tekućim računima iskazani su poslednji put u 1928,: godini. 
Nije isključeno da su ulozi po tekućim računima pribrojeni oni
ma na štednju, pošto je njihov iznos minimalan, dok se re- 
eskontnim kreditom zadruga poslednjih godina uopšte nije ko
ristila. To njoj zapravo nije ni potrebno, pošto je saturirana sret- 
stvima već iz samog priliva uloga.

Struktura aktivnih plasmana je u glavnom ostala nepro- 
menjena. Vidi se, da se Kruševačka zadruga strogo pridržava 
principa, i da je. investirala u svoj industrijski angažman samo 
sopstvena sretstva, a ine i poverene joj uloge. To je dokaz ve
oma rigorozne poslovne politike. Čisto bankarske transakcije su 
odvojene od industrijskih. Kasene gotovine i žiro računi su za 1|/s 
veći no u 1930. godini, zbog povećane pripravnosti i pojačanog 
likviditeta. Menični krediti su porasli ove godine na 12.92 mili
ona, za 270 hiljada dinara, a to je povećanje koje odgovara i 
onome u 1930. godini. Znači dakle, da Kruševačka zadruga 
nije obustavila davanje meničnih kredita. Lombard hartija od 
vrednosti je nešto malo manji — što je prirodna posledica sro
zavanja kurseva državnih papira. Smanjeni su također te
kući računi, od 4.67 miliona na 3.88 miliona, zbog povećanog 
plasmana u menice, nepokretnosti i blagajnu. Slobodni efekti 
su u ovoj godini smanjeni od 867 hiljada na 581 hiljadu a efekti 
fondova su porasli, zbog novih kupovanja, od 525 hiljada na 536 
hiljada dinara. Povećana je također i bilansna vrednost nepo
kretnosti za preko 100 hiljada na 532 hiljade, dok je sav ban
čin inventar otpisän u celosti te se sećanja radi vodi po knjigama 
sa jednim dinarom.

Interesantan je također i račun gubitka i dobitka. Bruto 
dobit smanjena je ove godine za 770 hiljada rta 3.1 milion dinara, 
kao posledica smanjenih prihoda od kam ata. Vidi se, da je Kru- 

i ševačka zadruga u znatnoj meri oborila kam atnu stopu; naročito 
u prvoj polovini 1931. godine.

Za oko 240 hiljada dinara su smanjeni u ovoj godini i 
prihodi od parnog mlina, koji iznose 550 hiljada dinara, ili naj
manje za sve poslednje tri godine. To je kao što srno napome
nuli posledica žitnog režima. Razni prihodi pak su nešto porasli, 
na 529 hiljada dinara. U rashodima vidimo, da su izdaci na ka
matu također smanjeni, zbog spuštanja iste na 1,26 miliona 
dinara. Troškovi uprave i plate ostali su nepromenjeni, na 434 
hiljade dinara, ali je poreza prilično smanjena; prema 1929. 
godini za preko 100%, i iznosi 266 hiljada dinara. Amortizacija 
mlina je od 416 hiljada u 1930. godini svedena na 203 hiljade a 
otpis dubioznih potraživanja je manji no u prošloj godini i znosi 
434 hiljade; od toga otpada na otpis dužnika po menicama 270 
hiljada, a na otpis mlinskih dužnika 164 hiljade dinara. Ukupno, 
na ime sumnjivih potraživanja je otpisano u toko poslednjih 
tri godine 1.39 miliona, što je dokaz vrlo rigoroznog postupka 
bančine uprave. Na kursnoj razlici hartija od vrednosti je otpi
sano 116 hiljada dinara.

Čista dobit je zbog ovih otpisa za 250 hiljada manja od 
one postignute u prošloj godini. Podeljena je na taj način, da je 
dato članovima Upravnog i nadzornog odbora 54 hiljade a či
novnicima zadruge i mlina 27 hiljada, dok je među akcionare 
podeljeno 300 hiljada, na ime 15% dividende. U 1926. godini 
je dividenda iznosila 15%, u 1927. godini do 1929. godine 20% 
a u 1930. godini 25% . To je svakako zarada, kojom mogu biti 
akcionari više no zadovoljni.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Petar Lj. Ljotić, pret
sednik; Đorđe A. Petrović, potpretsednik; Koča Lj. Ljotić, Di
mitrije M. Zojić, Zoja A4. Zojić, Tihomir A. Drenovac. U Nad
zornom odboru su Milan M. Milosavljevič, pretsednik; Jovan 
Savić, Tihomir K. Gvozdenović, Dr. Antonije Marinkovič.
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Садржај:
„Srbija5’ prvo srpsko društvo za osiguranje u Beogradu 
Градска штедионица у Сплиту 
Градска штедионица — Сунгак 
Српска привредна банка д. д. — Загреб 
Pučka dionička štedionica u Novoj Gradiški

„SRBIJA” PRVO SRPSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE 
U BEOGRADU.

Poznata je činjenica, da se osiguravajuća društva sa ra
dom u poslednjim godinama, počev sa 1926. godinom, ne mogu 
da pohvale; i 1931. godina u tome pogledu ne pretstavlja izu
zetak. Ona je za sva naša osiguravajuća preduzeća bila godina 
teških iskušenja. Ipak, i to treba odmah podvući, ima grana 
privredne delatnosti koje su prošlogodišnju depresiju teže ose- 
ćale no osiguravajući posao. Kod osiguranja kriza se zapravo 
osećala u manjoj meri, zbog same prirode osiguravajućeg po
sla, koji se u svojoj suštini bitno razlikuje od drugih vrsta pri
vrednih delatnosti. Iskustvo nas uči, da je osiguravajući posao 
u pogledu krize pokazao neverovatno otpornu snagu i manju 
osetljivost.

Ali je nesumnjivo, da depresija u znatnoj meri utiče na 
poslovanje osiguravajućih društava; premije se često vrlo teško 
i neredovno plaćaju, polise otkupljuju, a nova osiguranja se u 
sve manjoj meri zaključuju.

Najosetijivija grana osiguravajućeg posla je osiguranje 
protiv požara. Ona pokazuje znatan porast šteta i po broju kao 
i po obimu. Uprava „Srbije” u svome vrlo pregledno sastavlje
nom izveštaju napominje da je uprkos u početku godine nastav
ljene i dosledno sprovedene reorganizacije i prečišćavanja svih 
portfelja, a naročito požarnog (što je implicirala kriza) i uprkos 
tome, da su odbijeni u toku godine svi bilo objektivni bilo sub
jektivno nepoželjni rizici, ipak su slučajevi šteta u elementaru, 
u prvom redu kod osiguranja požara učestali u vrlo zabri
njavajućoj meri, naročito u drugom polugođu protekle godine. 
Na ova pitanja vratićemo se još i docnije, kod detaljnijeg pro
učavanja prilika u požarnoj grani.

Prilikom poslednje analize „Srbije” mi smo podvukli, da 
se ovo društvo nalazi u srećnom položaju da je već i pre 1930. 
godine skoro potpuno izvršilo potrebnu poslovnu reorganiza
ciju, koja je zapravo započeta još u 1928. godini. Zbog toga je 
„Srbija” uprkos krize mogla da posvećuje svu potrebnu pažnju 
svojoj ranije postavljenoj devizi: povećati obi.m poslova uzi
majući pri tome u obzir sve potrebne mere pređostrožnosti. A 
ove su kod prilika u 1931. godine morale biti naročito rigo
rozne. Sledeča tablica nam pokazuje, da je u nastojanju proši
renja poslovnog volumena vrlo lepo uspela:

V * *  p *  V  д о џ т
1928. ' 1929. 1930. 1931.

u milionima dinara
Odelenje života 32.1 32.0 47.2 62.6
Odelenje požara 2.251.6 2.466.9 2.690.1 2.920.7
Odelenje nesr. slučaja 4.9 19.5 30.1 40.7
Uzgredne grane 97.6 60.6 218.4 233.6

Ukupno 2.386.2 2.579.0 2.985.8 3.257.6

Povećanje polisa je dakle više no očigledno; prema 1928. 
godini iznosi punih 870 miliona, a prema poslednjoj, 1930. go
dini 272 miliona dinara. Sve su grane u poslednjoj godini 
u porastu, a najviše odelenje života, i požara.

Pošto imamo nanieru, da sve ove važnije grane zasebno i 
detaljno proučimo, prećićemo sada prvo na prikaz ukupnog 
stanja i razvoja računa gubitka i dobitka, koji je kod osigura
vajućih društava najvažniji. Za poslednje četiri godine kreta
nje je bilo sledeče:

Račun gubitka i dobitka

Prihodi 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Prenos dobiti iz rač. god. 92 11 113 12
Premije 4.288 8.518 4.389 5.040
Rez. i pren. prem. iz rač. g. 9.104 10.173 15.604 16.611
Rezervna šteta 899 844 682 499
Kamata 1.356 1.717 1.843 i.824
Dažbine 1.080 1.102 1.191 1.294
Prihodi od nepokretnosti 1.747 2.304 2.416 2.331
Razno 23 493 19 36

Rashodi
Štete 1.301 1.525 841 948
Isplate dož. osig.. 389 385 334 399
Otkupljene police 193 279 289 251
Penzije 7 3 4 3
Vročene premije 3 18 4 11
Rezerva za isplatu šteta 843 682 269 620
Rez. i pren. premi. 10.172 15.627 16139 16,783
Kamata 167 82 97 121
Režijski troškovi 3.701 3.507 4:303 4.154
Otpis nameštaja 25 14 87 833
Dotacije 136 204 714 746
Čista dobit 1.948 2.836 2.954 2.778
Zbir rashoda ili prihoda 18.892 25.167 26.258 27.649

Bruto prihodi su za 1.4 miliona veći no u 1930. godini a
iznose 27.65 miliona dinara. Kod svakog osiguravajućeg društva 
najinteresantnije je kretanje prihoda od premija — za koje na
pominjemo, da su neto premije — dakle po odbitku udela reo- 
sigurača. Dok su ukupne neto premije u 1930. godini dale pri
nos od 4.4 miliona, vidimo da iznose u 1931. godini 5.1 milion 
dinara. Ako pak uzmemo u obzir bruto-ipremije, dakle one pre



mije koje plaćaju osiguranici osiguravajućem društvu i u kojima 
se nalaze i udeli kojima participira i reosigurač, onda su ukupne 
premije dale prihod od 10.5 miliona, odnosno za 10% više no 
u 1930. godini. Iz ovoga izlazi, da je „Srbija” od svih naplaćenih 
premija odobrila reosiguraču 52% (u prošloj godini 53%) a da 
je samo 48% preuzeto za sopstven račun — što je također dokaz 
naročite predostrožnosti.

Pandan prihodima od premija su rashodi na ime plaćenih 
šteta. Oni su, kao što to vidimo iz gornje tablice, u 1930. godin: 
znatno opali, ali su u 1931. godini povećani za preko 100 hi
ljada na 948 hiljada (to su neto-štete, dakle bez onih iznosa, 
koje je osiguranicima imao da isplati reosigurač). Putem „Srbi
je”, isplaćeno je u 1931. godini na ime šteta 2.78 miliona prema 
2.1 milion u 1930. godini, odnosno za 678 hiljada više. Povoljne 
posledice reosiguranja pokazuje sledeće upoređenje, koje rezul
tira iz gornjih podataka: dok je reosigurač participirao na pri
hodima od premija sa 52%, otpalo je na njega 66% od šteta a 
društvo „Srbija” je od efektivno isplaćenih šteta preuzelo na 
svoj rizik svega 34%.

Rezervna i prenosna premija je porasla u 1931. godini za 
1 milion na 16.6 miliona. Prenosna premija je, kao što smo to 
već i u ranijim analizama podvukli, onaj premijski deo, koji, po
što se premija redovno unapred isplaćuje, ekonomski ne pri
pada dotičnoj, već narednoj godini. Tehnički se knjiženje izvrši 
na taj način da se u „Prihode” unese prenosne premije iz pret
hodne godine. Također smo već napomenuli, da je rezervna 
premija čisto matematička vrednost, odnosno zbir suma koje se 
svake godine izdvajaju iz premija sa namerom, da društvo po- 
mbću njih udovolji svojim obavezama iz ugovora o osiguranju. 
Rezervna šteta, koja u prihodima predstavlja ušteđene iznose na 
šteti — razliku između predviđene i efektivne štete — iznosi u 
1931. godini 499 hiljada dinara.

Dažbine, koje su u stvari sastavni deo premija (ubiraju 
se za pokriće troškova oko sklapanja ugovora o osiguranju)
porasle su u 1931. godini za preko 100 hiljada na 1.29 mili
ona dinara. Prihodi od kam ata su poslednje dve godine ostali 
nepromenjeni sa 1.8 miliona dinara, a prihodi od nepokretnosti 
izHoee 2.33 miliona te su nešto malo manji no u pretprošloj 
godini.

Isplate doživelih osiguranja su zbog većih isteka u 1931. 
godini porasli za 60 hiljada dinara, dok je iznos otkupljenih po
lisa nešto malo smanjen, što je svakako jedna tipična pojava, 
jer je poznato, da je ovo otkupljivanje u toku poslednjih godina 
zauzelo sve veći obim. Rezerva za isplatu šteta u rashodima ra
čuna gubitka i dobitka je u prošloj godini znatno porasla, od 
270 hiljada na 620 hiljada dinara; Ovo su iznosi koji su re- 
zervisani za već prijavljene štete, ili koji iz ma kojih razloga 
(tehničkih ili pravnih) nisu došli do isplate do kraja 1931. 
godine.

Režijski troškovi su prema 1930. godini smanjeni za 150 
hiljada na 4.15 miliona, dok je kod tih rashoda još u prošloj go
dini zabeležen porast za oko 800 hiljada dinara. Ovo smanjenje 
ukazuje na sprovođenje rigorozne štednje i ako je pri tome nova 
produkcija znatno bila povečana. Znatan porast je  zabeležen kod 
otpisa, koji su sa 833 hiljada dinara za 755 hiljada veći no u
1930. godini. Ovaj je porast došao kao posledica otpisa gubitka 
na kursu državnih hartija od vrednosti, u iznosu od 779 hi
ljada dinara. Ukupni gubitak na efektima je naznačen sa 1.22 
miliona dinara, a za njegov otpis je upotrebljen raniji fond za 
pokriće eventualnih gubitaka na kursu hartija od vrednosti u 
iznosu od 443 hiljade dinara, dok je ostatak, kao što smo vi
deli, otpisan izravno preko računa gubitka. Na ovaj način dru
štvo se nije moralo koristiti zakonskim olakšicama petogodišnjeg 
otpisivanja kursne razlike — što je i veoma pravilno.

Dotacija raznim rezervnim fondovima je ove godine pove
ćana za 300 hiljada na 750 hiljada. Čista zarada, o kojoj ćemo 
govoriti još i prilikom analize bilansa, manja je samo za 167

hiljada i iznosi 2.78 miliona, iako su ove godne povećani otpisi 
dotacije za skoro 800 hiljada; znači, da ako njih ne bi bilo, 
bila bi1 čista zarada za 1931. godinu sa 3.56 miliona dinara 
rekordna.

Analiza kretanja pojedinih grana. '
A) Osiguranje protiv požara.

Mi smo napomenuli, u vezi sa saopštenjima uprave „Sr
bije”, da su slučajevi požara učestali u zabrinjavajućoj meri, 
naročito u drugom polugođu protekle godine. Uzročna veza 
između broja požara i broja stečajeva uočena je već i ranije 
i u drugim zemljama i „Srbija” konstatuje, da bi se ova pojava 
grafički mogla pretstaviti pomoću dve uporedne, penjajuće li
nije. Podvlači se, da je u 1931. godini bilo više no ikada neraz
jašnjenih i sumnjivih slučajeva u pogledu postanka i uzroka po
žara, što dokazuje da je osećaj moralne odgovornosti pretrpeo 
teške poremećaje. Sa punim pravom traži uprava „Srbije”, da se 
najstrožijim istragama i ekzemplaričnim kaznama krivaca, što 
je u interesu javnog morala, suzbiju sve zlonamere i time očuva 
finansijska moć osiguravajućih ustanova. Upoređeno sa rani
jim godinama, dobijamo u ovoj grani sledeću sliku:

Godine Premije šte te šte te  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
1931 2.039 660 32.3 1.076 21.1

Pada u oči, da je pored znatno povećanih šteta bilo i
opadanja prihoda od premija (zbog toga što se je „Srbija” u 
priličnoj meri povukla od novih riskantnih ugovora) i to kod in
direktnog posla u većoj meri nego kod direktnog. Krajem 1930. 
godine bilo je na snazi 9837 polisa sa kapitalom od 2.690.08 
miliona dinara; u toku 1931. godine iznosi nova produkcija 
2881 polisa sa 855 miliona; ali je u isto vreme otpalo usled 
isteka osiguranja 850 polisa u sumi od 313 miliona, wsled neured
nog plaćanja i šteta 1191 polisa u sumi od 311 miliona, tako 
da je krajem 1931. godine bilo na snazi 10.677 polisa sa osigu
ranim kapitalom od 2.920.7 miliona dinara odnosno skoro 3 mi
lijarde.

Procentualni udeo šteta u premijama je prema 1930. godini 
pogoršan, ali je ipak još povoljniji nego što je bio u ranijim go
dinama. »sto važi i za odnosno upoređenje šteta prema premi
jama i dažbinama zajedno. Odnos, koji je u srazmeri ka 1930. 
godini donekle pogoršan, je sa 21.1% ipak još daleko iznad 
prosečnog.

Reeosiguranje je u ovoj grani imalo sledeće dejstvo:

Oodine Ukupne premije Ciste premije U % prem
u hiljadama dinara

1927 4.812 2.114 43.9.
1928 5.773 2.294 39.7
1929 5.106 2.268 44.4
1930 5.181 2.313 41.7
1931 4.864 2.039 41.9

Godina Ukupne štete Ciste štete U % od ukup
šteta

1927 2.528 857 33.9
1928 2.184 859 39.3
1929 3.455 826 23.9
1930 1.109 538 48.5
1931 1.623 660 40.6
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Bruto kao i neto premije su poslednje godine u opada

nju —• što je pojav o kome smo već govorili. Procentualni udeo 
reosigurača je sa 58% ostao poslednje godine potpuno nepro- 
menjen, što ukazuje na to, da ima „Srbija" sa reosiguračem 
sklopljene ugovore, koji traju više godina. Kod šteta, ovi ,su 
ugovori morali biti modificirani, pošto vidimo, da podleži procen
tualni udeo znatnim varijacijama. U poslednjoj godini čak je 
poboljšan u korist „Srbije” za 8%. Ona snosi na svoj teret 40% 
efektno isplaćenih šteta, a reosigurač je preuzeo 60%.

B) Osiguranje života.
Kod grane osiguranja života je zabeleženo osetno pove

ćanje premija pa sletstveno i odgovarajući porast u osiguranom 
kapitalu. Uprava „Srbije” napominje, da mortalitet nije bio ne
povoljan. Teške ekonomske prilike ogledaju se u povećanoj 
tražnji zajmova na polise pa čak i otkupa osiguranja protivno 
pravilno razumevanim intresima samih osiguranika. Krajem 1930. 
godine bilo je u toj grani na snazi 1735 polisa sa kapitalom od
47.2 miliona dinara. U toku 1931. godine iznosila je nova pro
dukcija 572 polise sa kapitalom od 27 miliona, ukupno dakle 
2307 polisa sa 74.3 miliona dinara. Od toga je u toku 1931. go
dine otpalo 18 polisa usled smrtnih slučajeva (153 hiljade di
nara), usled isteka 78 polisa (458 hiljada dinara) a usled neu
rednog plaćanja, otkupa i t. d. 107 polisa u sumi od 11.15 mil.; 
per saldo bilo je dakle na snazi na dan 31. decembra 1931. go
dine 2094 polisa sa osiguranim kapitalom od 62.6 miliona di
nara; nova produkcija je u toku godine dakle za 15.4 miliona 
veća od stanja krajem 1930. godine.

Godine Premije štete Štete u %
u hiljadama dinara

1927 314 243 77.3
1928 1.536 376 24.4
1929 5.677 173 3.05
1930. 1.625 134 8.24
1931 2.370 169 6.28

Vidimo, da su porasle štete, ali u još većoj meri prihodi 
od premija, što je imalo za posledicu, da je procentualni odnos 
šteta popravljen za 2% na 6%. Ako uporedimo ove cifre sa 
podatcima za 1927. i 1928. godinu, onda se jasno vidi posledica 
izvršene reorganizacije. T reba napomenuti, da je 1929. godina 
bila naročita, i da je produkcija te godine porasla zbog naročitih 
ugovora; iz tih se razloga ova godina ne može upoređivati sa 
ostalim. Ako nju izdvojimo, ipak je slika napretka vrlo očigledna.

Reosiguranje daje sledeče rezultate:

Godine Ukupne premije Čiste premije U % 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
1931 3.162 2.370 74.9

Godina Ukupne štete Ciste štete U % od ukup.
šteta

1927 403 374 90.5
1928 423 376 88.2
1929 301 173 57.4
1930 290 134 46.2
1931 181 169 93.3

Ugovorni odnosi sa reosiguračem imaju kod elementara 
druge baze nego kod osiguranja života. Vidimo i ovde, da je 
udeo „Srbije” kod premija porastao od 70 na 75%; ali je i kod 
šteta u ogromnom porastu — dok je u pretprošloj godini preuzeo 
reosigurač 54% od ukupnih šteta, otpada u ovoj godini na

njega samo 7%, dok je „Srbija” snosila punih 93.3%. Pri tome 
pak pokazuju apsolutne cifre, da se ovde radi o relativno ma
lim iznosima, kao posledica specijalne strukture posla.

C) Transportno osiguranje.
Orana transportnog osiguranja je potekla povoljnije no 

što se to očekivalo, pre svega zbog toga, što su mnoga dru
štva ovu granu već napustila — što ima za posledicu malo po
boljšanja kondicija.

Godine Premije Štete štete 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
1931 126 64 50.7

Iz ovoga se može naslućivati, da je produkcija smanjena,
da su ugovori revidirani i da su sklopljeni samo novi, povolj
niji. Odnos šteta je nešto malo poboljšan, ali je ipak još rela
tivno visok.

Reosiguranje je tu granu i u ovoj godini spasavalo oset-
Ijivih gubitaka:

Godine Ukupne premije čiste premije U % 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
1931. 1.725 126 7.3

Godina Ukupne štete Ciste štete U % od ukup.
šteta

1927 1747 243 13.9
1928 335 45 13.3
1929 1658 506 30.5
1930 1478 155 10.4
1931 149 64 42.9

Kod premija vidimo da je povećan udeo reosigurača, na 
93%, dok je kod šteta, koje su znatno smanjenje, reosigurač 
preuzeo samo 57% prema 90% u prošloj godini. Iz ovoga re
zultira, da je veći deo novih ugovora zaključen bez reosiguranja, 
što je kod smanjene produkcije i potpuno u redu.

D) Ostale grane:

nesrečni slučajevi, lom stakla, autokaska i provalne krađe:

Godine Premije štete štete 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
1931 287 54 18.1

I ovde je zabeleženo prilično povećanje premija —• ali su 
se povećale i štete. Krajem 1930. godine bilo je na snazi 366 po
lisa sa kapitalom od 218 miliona; u toku 1931. godine iznosila je 
nova produkcija 300 polisa sa glavnicom od 144 miliona; zbog 
isteka i neplaćanja otpalo je 182 polise tako, da je krajem 1931. 
godine ostalo na snazi svega 484 polise sa kapitalom od 233.6 
miliona dinara. U otseku nesrečnih slučajeva bilo je krajem 1931. 
godine na snazi 158 polisa sa kapitalom od 40.7 miliona. Po
slednjih godina je procentualni odnos šteta u % u znatnom 
opadanju, ali je u 1931. godini opet malo povećan, na 18%.
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Reosiguranje izgleda ovako:

Godine

1927
1928
1929
1930
1931 

Godine
1927
1928
1929
1930
1931

Bruto-premija Neto-premija
u hiljadama dinara

76 
263 
210 
389 
711 

Bruto-štete 
21 
64 
81 
26 
94

33
105
103
150
278

Neto-premije
12
20
19
13
54

• u %

43.4 
39.9
49.2
38.4
40.3 

u ?
57.1
31.2
23.4 
50.0
57.4

Participacija reosigurača je kod premija i šteta smanjena 
Analogno našem prošlogodišnjem računu, sastavićemo i 

ove godine glavne elemente zarade. Slika je sledeća:
1929 1930. 1931.

u hiljadama dinara 
7.410 -f- 4.108 - f  4.721

—  5.455 —  535 —  171
—  162 _|_ 183 —  121

Zarada na tak. osig. poslu 
Zadara u rez prem. 
Zarada u ner štetama

Ukupno 2.117 3.756 4.429
Saldo kamata - f  1.636 + 1.746 - f  1.703
Prihod od nepokretnosti 2.305 2.416 2.331
Razni prihodi 505 133 48

Bruto dobit 6.563 8.051 8.512
Rashodi

Režijski troškovi 3.508 4.304 4.154
Dotacije 204 716 748
Otpisi 15 77 833

Ukupno 3.727 5.097 5.733
Pokazuje se, da je čista zarada, zbog već pomenutog po-

većanja dotacija i otpisa malo manja no u prošloj godini i da
bi inače u poslednjoj godini bila najveća od kako društvo po
stoji.
Čista zarada 2.836 2.954 2.779

II. Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna ,i žiro 218 255 404 299
Tekući računi 18.639 22.097 23.982 24.878
Nepokretnosti 7.992 8.347 8.346 8.347
Hartije od vrednosti 2.097 3.644 3.711 2.985
Zajmovi po polisama 786 939 1.210 1.442
Naplate 1.153 1.049 781 1.325
Nameštaj 1 din. 2 din. 2 din. 37 din.
Kaucije 1.050 1.120 1.190 1.250
Razna imovina 3.330 4.016 3.986 4.830

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Fondovi: opšti 2.729 3.075 3.659 4.045

specijalni 314 596 880 1.157
za promenu valute 877 952 952 952
fond samrtnine — 128 128 128
garantni fond — 20 21 23

Ukupno 3.920 4.772 5.641 6.305
Premijske reezrve:

života 8.959 13.702 14.772 16.043
nesr. slučajeva- 10 32 43 64

riarod. osiguranje 24 24 24 24
požara 3.078 3.980 4.436 4.310
transporta 746 875 815 725
uzgredne grane — — 96 121
ratnu rez. života 225 229 233 237
stakla 24 31 — —
provalne krađe 11 15 — —
auto kaska 6 7 — —

Ukupno 13.139 18.928 20.4-20 21.526

Rezerva za isplatu šteta:
života 353 289 269 348
nesr. slučajeva — — — 9
požara 361 208 166 181
transporta 100 167 49 81
uzgrednih grana 30 17 15 2

Ukupno 844 682 499 620

Razlika na kursu drž. papira 445 423 443 —
Tekući računi 2.640 1.629 1.831 1888
Polagači kaucija 1.050 1.120 1.190 —
Razna pasiva 52 1.426 1.147 1.097
Tantijeme 501 763 766 747
Dobit za podelil 1.261 1.613 1.512 1.566
Zbir bilanse 35.265 41.468 43.610 45.195

Zbir bilanse je >u neprekidnom porastu. Od 35.3 miliona 
krajem 1928. godine porastao je do kraja 1931. godine na 45.2 
miliona dinara, što znači, da je za poslednje tri godine porastao 
za preko 10 miliona, a prema stanju od 1927. godine čak i za 
14 miliona dinara Ovo je povećanje posledica porasta kako 
sopstvenih tako i tuđih sretstava. Kod tuđih sretstava povećanje 
dolazi od sve većih premijskih rezervi (one su porasle od 13 mi
liona u 1928. godini na skoro 22 miliona u 1931 godini) a kod 
sopstvenih sretstava od snažnih dotacija rezervnih fondova (po
što je glavnica ostala nepromenjena sa 10 miliona dinara), koje 
su poslednje tri godine povećane od 3.9 milona na 6.4 miliona 
dinara. Od ukupnog obrtnog kapitala iznose poslednje tri go
dine sopstvena sretstva 36% a  tuđa 64%, a to je više no od
lično stanje U 1931. godini taj se odnos još i malo popravio, u 
korist sopstvenih sretstava.

Plasman svih tih sretstava je prvoklasan, a također i 
njihov liikviditet, pošto vidimo, da rašpolaže „Srbija” sa 24.83 
miliona dinara potraživanja kod novčanih zavoda. Uprava „Sr
bija” napominje, da je zahvaljujući svojo bankarskoj vezi 
i njenoj uviđavnosti, bila uvek’-u stanju, da uprkos teškoća oko 
podizanja uloga kod banaka isplaćuje štete glatko, bez zastoja 
i da svim svojim ostalim obavezama odgovara bez odugovla
čenja.

Vrednost rezervnih premija koje su u poslednjoj godini 
nešto malo smanjene, od 8.3 miliona na 8.18 miliona, plasirane 
su u nepokretnosti (7.99 miliona) i u državne hartije od vred
nosti u iznosu od 187 hiljada dinara. Smanjenje dolazi od  manje 
kursne vrednosti državnih papira. Smanjene su također i har
tije od vrednosti rezervnih fondova, zbog kursne razlike, od 2.3 
miliona na 2.5 miliona dinara, dok su slobodne hartije porasle 
od 91 hiljadu na 95 hiljada, kupovanjem novih akcija. Mi smo 
napomenuli, da iznose gubitci na kursnoj razlici ukupno 1.22 
miliona (relativno vrlo malo, zbog obazrive politike plasiranja 
aktive) i da je ta razlika u celosti otpisana.

Čista dobit iznosi 2.77 miliona i ako su učinjeni vanredno 
visoki otpisi, a podeljena je na sledeči način: rezervnom fondu 
je dotirano 138 hiljada, specijalnom fondu 276 hiljada, na ime 
tantijeme je dato 747 hiljada, osiguranicima na ime dividende 
50 hiljada, akcionarima na ime tantijeme 1.5 miliona odnosno po
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akciji 30 dinara ili 15% a ostatak od 66 hiljada dinara je prenet 
na novi račun.

U upravi Prvog srpskog društva za osiguranje „Srbija”, 
u Beogradu nalaze se sledeča g. g.: Pretsednik: Miloš Savčić; 
Potpredsednik: Vasa U. Jovanovič, industrijalac; Nastas Petro
vič; Krsta Lj. Miletič; Kosta L. Timotijevič; f  Mil. L. Pavlovič; 
Petar Milanović; Žika Jankovič; Milorad M. Radojloviić; Dušan 
Milijevič; Dragič Pavlovič i Milan Lujanovič.

U nadzorni odbor eu g. g.: Pretsednik: f  Živan Živano- 
vič; Potpredsednik: Stevan V. Gajič. Članovi: Jovan M. Jovano
vič; Milivoje Obradovič; fjovan K. Jovanovič i Milan O. Mak
simovič. Generalni direktor je g. Stevan M. Milovanovič.

ГРАДСКА ШТЕДИОНОЦА У СПЛИТУ.

Криза поверења захватила je прошле године Далма- 
цију у далеко 'већој мери него остале крајеве наше државе. 
Интересантна je чињеница, да се народ једног краја, што 
више се бави јавним пословима: политичким и финансиј- 
ским, тим се одликује већим непоеерењем. У крајевима у 
којима преовладава сељачки сталеж, банкарска се криза нај- 
мање осетила. У крај.евима где преовладава грађанеко и ва- 
рошко становништво, ситуација je била далеко лошија. Дал- 
мација не само да je подизала знатне изиосе својих уложака 
и то не само код својих домаћих завода него нарочито код 
филијала завода из других крајева државе. Нигде нема то- 
лито уложака у страним валутама колико у Далмацији и 
нигде нема толико валутарних клаузула у кредитним одно- 
сима колико у Далмацији. Још од пре рата у Далмацији су 
се закључивали дугорочни уговори на бази долара и фунте. 
A после рата jioui у већој мери. Можда томе много допри- 
носи да je емиграција у прекоморске крајеве у Далмацији 
много јаче развијена него у другим деловима наше државе.

ВодеМи рачуна о приликама у Далмацији у првом реду
о психози која je тамо владала — Далмација je no свом мен- 
талитету крајње песимистичка, — ми смо рачунали да he би- 
лансе домаћих завода Далмације за 1931. годину испасти 
много лошије него што je у ствари. Опште неповерење, на- 
рочито према неким новчаним институцијама a и према ди- 
нару, било je донекле парализирано поверењем у људе који 
су стајали на челу домаћих новчаних завода. Ради тога то 
опште неповерење Далматинаца дошло je више до изражаја 
према филијалама новчаних завода из других крајева, него 
према чисто> домаћим заводима.

Јавно-правне новчане установе Далмације уживају 
нарочито поверење улагача. To се најбоље види и no чиње- 
ници да je Градска штедиоНица у Сплиту глатко прошла 
кроз кризу у коју je стицањбм разних прилика била упала 
npe 3—4 године. To се je најбоље показало и прошле године.

Да јавно-правие новчане установе Далмације ужквају 
нарочито поверењр види се и no томе, што je прошле године 
Приморска бановина приступила оснивању своје бановинске 
штедионице.

Биланси Градске штедионице у Сплиту за 4 последње 
године овако изгледају:

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Блауајна 532 139 327 231
Новчани заводи —— 505 803
Менице 1.069 1.228 1.111 1.022
Девизе 3 130. 49 38
Ефекти 778 787 593 692
Дужници 32.468 25.204 23.292 20.294
Залиха леда и пекара ------ ------ 600 546
Имобилије 2.968 2.124 2.788 4.744

Курсна разл. држ. х а р т . ----- - ------ 218
Инвентар ------ ------ 204 183

Пасива
Уло-шци 25.818 22.236 25.973 25.884
Резерве 1.414 1.445 1.664 1.897
Повериоци 9.447 4.768 860 148
Реесконт 927 890 717 715
Добитак 119 209 216 15
Укупиа биланса 37.843 29.618 . 42.457 38.271

Укупни збир билансе попуст.ио je за 4 милиона динара. 
Међутим то долази само од „гаранције и жира“ који имају 
за билансу само секундарно значење. Улошци су остали на 
истој висини a то je свакако врло карактеристично управо за 
специјалне прилике Далмације. Дужници су опали за 3 Ми- 
лио.на динара, што je опет у вези с,а настојањем новчаних 
завода да редуцирају обавезе својих комитената. Реесковт 
je прошле године на истој висини као и 1930 године. To значи 
да .Градској штедиоиици у Сплиту није било потребно да у 
сврху удовољавања својих улагача тражи и ванредне кредите.

Укупна средства Градске штедионице у Сплиту износе 
крајем 1931 године 29 милиона динара —  дакле непромењено 
као и прошле године (односно за 952 хиљаде динара мање). 
Дужници су смањени за 3 милиона динара, док je менични 
портфељ остао скоро потпуно непромењен. Знатно je пове- 
ћана вредност непокретности, за 1.96 милиона на 4.74 ми_ 
л и о н а ;  п р е т п 0 ‘Ставл>ам0 да je купљена каква нова зграда, о 

чему се међутим у извештају ништа не спомиње. Хартије од 
вредности су билансиране са 692 хиљаде, према 594 хиљаде 
у 1930 'Години . Ha ново je купљено у 1931 години 1.34 м и -  

лиона, a продато ефеката за 1.24 милиона. Код овога стања 
исказује се у активи биланса курсна разлика државиих хар- 
тија од вредности са 273 хиљаде динара; од тога je ове ro- 
дине отписано 54 хиљаде динара. Градска штедионица иска- 
зује у билансу и инвентар фабрике леда и општинске пекаре, 
после отписа, са 546 хиљада динара.

У рачуну губитка и добитка видимо следеће, промене:

Рачун губитка и добитка.

Расходи: 1928. 1930. 1931.
Камата 1.801 1.532 1.707
Плате и трошкови 712 950 928
Отписи 284 118 108,
Порези 127 239 244
Добит 119 216 15

Приходи:
Камата 1.807 1.963 2.065
Провизије 1.143 1.077 670
Приходи од ефеката 94 16 90
Приход од непокретности ------ 178
Збир прихода 3.044 3.056 3.003

Чисти je добитак мањи за 200 хиљада динара. Ha др- 
жавним папирима je отписано 54 хиљада динара. Значи да 
je из нормалног пословања профит био много 'мањи него ра- 
нијих година. To je последица поновног снижења каматке 
стопе дужницима као и чињеница, да je било у последњрм 
тромесечју потребно подржават« велике, неплодне благај- 
ничке готовине. Висина пореза (244 хиљада дин.) изгледа на.м 
за једну — јавно правну новчану установу доста велик. 
Отпис курсне разлике на државним хартијама од вредностм 
износи 54 хиљаде, губитак на продатим ефектима 5 хи.адда u 
отпис инвентара фабрике леда, пекарне и намештаја 50 хп- 
љада. Укупно, отписано je дакле 108 хиљада дииара.



У управи Градске штедионице у Сплиту налазе се 
следећа г. г.: Претседник: Др. Јакша Рачић, лекар и начелник 
Града Сплита. Чланови: Ерман Богић, поседник; Милан Чу- 
белић, рударски саветник; Др. Владе Матошић, адвокат;'Јосип 
Пијевић, индустријалац; Лујо Рисмондо, трговац и поседник; 
Др, Јосип Смодлака, министар у миру; Роко Стојанов, велики 
жупан у мир.у: Јозо Зелић, поседник, a у равнатељству су 
г. г,: Претседник: Роко Стојанов, Ерман Богић, Др. Владе 
Матошић и јосип Пијевић.

1929. 1930. 1931.
9.551 14.029 19.834
2.785 3.223 2.607
8.444 4.978 3.454

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА СУШАК.

УлошДи на књижице износили су код Градске ште- 
дионице иа Сушаку концем 1931 године Дин. 19,834.000 
према 14,029.000 динара концем 1930 године односно Дин. 
9.551 милиона крајем 1929 године. Како видимо, пораст je 
знатан. Улошци су концем 1931 године двоструко већи од 
уложака концем 1929 године. A у прошдој години имамо 
пораст од 5 милиона 800 хиљада динара.

Међутим je пораст уложака у току 1931 године био 
још и већи. Из извештаја управе видимо, да je за прва три 
квартала лораст износио 9 милиона динара. Да су прилике 
и у последњем тромесечју. биле нормалне, пораст уложака 
износио би окр 12 милиона динара или око 80% стања 
коицем 1930 године. Психоза подизања улога, која je крајем 
септембра пр. год. за неколико дана обухватила читаву нашу 
државу, захватила je и један део улагача Градске штедио- 
нице на Сушаку, што je према извештају управе „изазвало 
потребу потпуног обрта кредитне делатности, a затим мо- 
билизацију ш то , већих ликвидитета, чиме наступа не само 
застај већ и назадовање пословања.“

У извештају се се даље наводи „да je нагло повлачење 
уложака крајем септембра дочекано са довољно ликвиди- 
тета. Како je међутим свеопште и нагло повлачење уло- 
жака тотално дезорганизирало новчано тржиште, није било 
могуће мобилизирати их у толикој мери да би ое могло у 
целости одговорити свим захтевима немирних улагача.“ 
Извештај даље отворено признаје да се je „морало прибећи 
ограничењима, које статут допушта, отступајући ипак и од 
о-вих у случају евидентне потребе.

Ha крају се наломиње још и то да je t o k o m  кратког 
раздобља, т. ј. до краја пр. год. успело и то, тако да се ije 
м-огло одустати од било којих отраничења, што je умирило 
узнемирене, a учврстило поверење мирних улагача.”

Народна банка била je одобрила реесконтни кредит и 
Градској штедиониди на Сушаку али га ова није искорис- 
тила.

Биланси за 4 поеледње године пружају следећу слику:
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
Благајна и банке 9.509 11.985 11.320 5.335
Ефекти 173 221 • 1.091 1.448
Девизе и валуте 52 113 152 59
Менице 4.672 3.966 2.425 6.414
Дужници 2.015 4.947 5.647 10.078
■Оснивачки трошкови 130 97 60 ------
Некретнине ------ ------ 451 3.246

Пасива:
Фонд општине 250 250 250 250
Улошци 14.077 20.780 22.241 25.896
Добитак — •— 103 183 22
Укупна биланса 14.362 21.397 23.365 26.740

Улошци су лрошле године порасли за 3,5 милиоиа
динара према 1,5 милиона 1930 године. Концем 1929, 1930 и.
1931 године су се улошци делили: у хиљадама динара

врста уложака 
на књижице 
текуће рачуне 
градска општина

Улошци иа књижнице били су у знатном лорасту, 
макар je ситуација под крај године била у опште врло 
лоша. Међутим опали су улошци на тек. рачуне и потражи- 
вања градоке опшитне. Изгледа да се je финансијска ситу- 
ација сушачке општине морала погоршати пошто су распо- 
ложива сретства крајем последњих година све мања.

Благајна и лотраживања код банака показују знатно 
смањење. To je и јасно ако се води рачуна о лриликама у 
задњем тромесечју прошле године. Штедионица подржава 
зиатне износе у благајни односно код других банака ради 
Јјто већег ликвидитета. Међутим се у извештају напомиње, 
да прошле године, кад je ситуација била највише заоштрена, 
m re било могуће мобилизирати све резерве. To су у првом 
ргду потраживања код других банака. У будуће he многи 
заводи бити апрезнији код држања лишвидитета вод других 
завода јер je искуство показало да je често врло тешко на 
време реализирати ова потраживања.

Ефекти су у порасту за 350 хиљада динара. У првод! 
реду уписом од 100.000 франака 7% стабилизационог зајма. 
Поред тога било je набављених још и мових папира за 707 
хиљада динара. Услед пада курса отписано je 350 хиљада 
динара. Градска штедионица на Сушаку није се користила 
законом о билансирању државних папира којим joj je омо- 
гућено, да губитке на тим вреднотама отпише кроз 5 го- 
дина. Тако je и у реду. Тим законом имала су се послу-
жити ca'Miö акционарска предузећа да им. се омогући ис-
плата барем мале дивиденде. Али код јзвио-правних нов- 
чаиих завода то није било потребно.

Менице су знатно порасле. To потиче још из посло-
в'ања првих 9 меседи јер се касније нови кредити нису одо-
бравали.

Прошле године поделила je Градска штедионица на 
Сушаку за 7 милиона 273.969 динара нових кредита и то: 
комуналним институцијама Дин. 2.168.819
:ia менице хип. осигуране „ 2.493.000
менице у ред. есконту • „ 362.150
зајмове у тек. рачуну 2.250.000

Дужници су прошле године порасли од 5,6 милиона
на 10,1 милион и то само у прва три тромесечја.

Непокретности су порасле од 451 хиљада динара на
3 милиона 346 динара. Подигнута je властита лословна
зграда, затим једна станбена зграда са 14 малих станова 
kao и једна већа вила, саграђена у сврху продаје на дуго- 
рочну отплату. Градока штедионица je прошле и претпрошле 
године одлучила да подигие неколико зграда да тиме ублажи 
станбену кризу.

Добитак je опао од 183 на 22 хиљаде динара. Ме- 
ђутим ако имамо у виду да je на ефектима изгубљено и 
отписано 350 хиљада, морамо признати да je пословање и 
прошле гадине било повољио и да се завод налази у врло 
повољном развитку.

У управи Градске штедионице иа Сушаку налазе се 
следећа г. г.: Ђуро Ружић, претседник; Мишо Коладио,
потдретседник; Никола Во|лф, Том« Ћучулић, Владимир 
Антић, Мате Mapah, Иван К оломбо, Драгутин Павловић, 
Иван Лончар, Винко Микуличић и Др. Виктор Ружић. IIо- 
словодећи директор je г. Иво Чоп.
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СРПСКА ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Српска привредна банка, захваљујући повољном раз- 
витку ово неколико последњих година, могла je у првој по- 
ловини прошле године да са успехом изврши .повишење глав- 
нице од 3 на 3,5 милиона динара. Износ за који je повишенг 
главница није бог зна како велик. Али je mrak карактерие- 
тично да je повишење стварно извршено a не само пред- 
виђено. Макар се у првом семестру прошле године ко.д нас 
још није могло говорити о новчаној кризи ипак je ca пласи- 
рањем хартија од вредности, у првом рвду акција било већ 
прилично тепжо. Beh у првом .семестру прошле године при- 
мећујемо знатан пад курсева већег дела хартија од вред- 
ности које котирају на нашим берзама. He само акција него 
чак и државних обвезница. Повишење главнице у прво.м се- 
местру имало je повољних последица нарочито у друшм ce-, 
местру кад су ce дизали улошци и редуцирали реесконтни 
кредати. Повећана главница и постепено отказивање поде- 
љених кредита омогућили су заводу да глатко и без теш- 
коћа удовољава свим захтевима који су постављали његови 
улагачи односно повериоци.

Српска привредна банка посвећује велику пажњу зај- 
мовима на ручни залог. За такве послове треба- имати на- 
рочиту концесију. Једну трећину сретстава — властитих и 
поверених, Српска привредна банка плаоира у зајмове на 
ручни залог. To су претежним делом зајмови na неколико 
месеци — од сезоне до сезоне. Гарантија je за те зајмове 
доста јака јер ce обично даје зајам само на известан део 
прометне вредности заложевог објекта. A што je најважније, 
камати који ce зарачунавају код оваквих послова, већи су 
од каматњака за есконт или у текућим рачуни.ма. Уколико 
зајам није у року враћен, егзекутивним продајама лако ce 
дође до протувредности, будући да ce кредити поделују ре- 
довно само иа робу која ce може лако опет пројдати. У првом 
реду злато и оребро.

Kao код већине загребачких банака тако je и ' код 
Српоке привредне банке двшло до отказа и дизања уложака. 
Откази нису били бог зна како велики. Томе je много до- 
принела и чињеница, да су улагачи веома добро знали, да 
су улошци који су пласираии у ручни залог претстављали 
много већу сигурност него износи који су пласирани у и.н- 
дустрију или трговину.

Биланси за 4 последње годиие овако изгледају:

банка новчаним заводима за време кризе дала двоструко
више «редита него обично.

Улошци су снижени за 400 хиљада дииара. МениЦе 
су порасле за 600 хиљада динара до« су дужници пораслм 
за прек-о 900 хиљада дкнара. Повећаше меница и смањење 
дужника 'долази једаим делом и од тога што ce je од неких 
дужника тражило да даду kao супергарантију менице, збот 
ћега су 'Од дужника били пребачени на рачун есконта меница. 

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:
Добитак: 1928. 1929. 1930., 1931.

у хиљадама динара
Камати 1.355 1.315 1.078 1.115
Провизије 698 532 314 301
Разни приходи 217 130 • 03 26

Г убитак:
Камати 799 631 •189 413
Трошкови 1.039 943 653 G24
Порез 148 170 ■57 ."■8
Отписи 34 96 Ü5 193
Добитак 260 147 150 155

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Готовина 594 574 472 450
Ефекти 35 65 61 91
Менице 3.152 3.168 2.668 3.272
Зајмови на ручни залог 2.857 2.597 3.077 2.820
Дужници 8.318 3.869 3.188 2.237

Пасива:
Г лавница 3.000 3.000 3.000 3.500
Резерве 306 334 349 368
Улошци 5.874 3.898 4.497 4.101
Павериоци 475 272 376 161
Реесконт 2.920 1.874 1.216 721
Добитак 260 147 150 155
Укупна биланса 15.459 16.029 14.722 12.735

Укупна je биланса опала за 2 милиона динара. Реес- 
комт ije редуциран за пола милиона динара. Наши велики 
новчани заво.ди, с обзиром на прилике нашег домаћег нов- 
чаног тржишта, били су принуђени да редуцирају реесконт 
који.су код њих уисивали ман>и заводи. Од тога долази сма- 
њење реескон-тиих кредита код. маших .завода и акл .je-. Нар.

Отписи су з.чатно већи jjero иначе. Ha дфекте Отпада 
8 хиљада динара. Ha инвентар 4 хиљаде a 180 хТипада на 
су.мњива потраживања. Приходи од провизија су uGiufji мало 
слабији. Разни приходи ćy такођер мање одбацили. Firipea 
je у главноме остао. исти, a трошкови су редуцирани' за 30 
хиљада што je врло правилмо урађено.

.Д а je исказан исти добитак као и 1930 године има ce 
захвалити повећаним приходима на каматама, ко\ји ćy прошле 
године за 702 хиљаде динара били већи него у 1930 годкии, 
кад су износили 589 хиљада динара.

Чиста добит je ca 155 хиљада динара, заправо за 5 
хиљада већа но прошле године — a овакав резултат рада 
има слабо који завод да забележи. Од ове добити пренето 
je резервном фонду 15,5 хил>ада дииара, a акционарима je 
подељена 4%  дивиденда односно 4 динара на 35 хиљада ак- 
ција или 140 хиљада динара; остатак сд 32 динара je пренет 
на нови рачун.

У управи Српске привредне банке налазе ć e 'следећа 
г. г.: Јован Максимовић, претседник, Загреб; Спасо Узелац, 
потпретседиик, Загреб; Илија Р. Дракулић, Загреб; Илија 
Дучић, Загреб; Др. Душан Тзорђевић, Загреб; Андро Ха- 
лајзић, Сушак; Др. Милош Мартић, Београд; Ђуро Мика- 
шиновић, Илија Ралић, Загреб, Фрањо Шелер, Загреб и Иво 
Вранешић, Суња. У надзорном одбору су г. г.: Јован Теодо- 
ровић, лотлретседник, Загреб, Константин М. Југовић, За- 
преб, Гаврило Омчикус, Загреб; Др. Владимир Варичак, За- 
греб, Ђуро Вранешић, Суња.

PUČKA DIONIČKA ŠTEDIONICA U NOVOJ GRADIŠKI.

Pučka dionička štedionica u Novoj Gradiški, _osnovana 
pre 37 godina ponikla je iz „Društva za štednju i međusobnu 
pomoć” u Novoj Gradiški, a osnovana je 1894. godine. Ranije, 
njezina je glavnica iznosila 200 hiljada predratnih kruna, što 
bi odgovaralo današnjoj glavnici od najmanje 2 miliona dinara, 
ako uzmemo u obzir samo valutarne promene; međutim vi
dimo, da to nije slučaj. U 1919. godini glavnica je povišena na 
400 hiljada kruna, 1920. godine na 1 milion kruna a  1922. na
4 miliona kruna na taj način, da su stari akcionari preuzeli na 
jednu raniju akciju tri nove i to dve na teret rezervnog fonda, 
dakle besplatno, a za treću platili su 100 -kruna. U toku 1923. 
godine glavnica je pretvorena u 1 milion dinara odnosno 40.000 
komada od 25 dinara nominale.

Pučka dionička štedionica u Novoj Gradiški, i ako mala 
provincijska banka, strogo lokalnog karaktera, ona ipak ispu
njava jednu važnu privrednu funkciju prikupljanja i podele 
sitnih uloga i kredita, a to je onaj rad, koji velike banke od
nosno filijale velikih banaka nikad ne mogu obavljati u odgo-
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varajućoj meri, pre svega zbog nedovoljnog poznavanja lokal
nih privrednih i kreditnih prilika kao i zbog suviše kompliko- 
vane administracije. Pučka štedionica je na glasu solidne, vrlo 
konzervativno vođene štedionice. U okviru lokalne delatnosti 
ona se bavi i proizvodnjom rakije: u 1920. godini preuzela je 
nepokretnosti i inventar bivše Centralne pecare u Novoj Gra
diški i sama prerađuje šljive.

U svome godišnjem izveštaju uprava štedionice žali se na 
opšte i teške prilike, koje nisu dozvolile, da se jače raširi. O 
kakvoj navali ulagača na njezine šaltere ili o gubitcima na har- 
tijama od vrednosti uprava ništa ne kaže — kao da ne postoje. 
Uprkos tome vidimo, da je portfelj štedioničkih hartija od vred
nosti u toku 1931. godine smanjen od 743 hiljada na 560 hi
ljada i da je na ime kursne razlike, kao gubitak otpisano preko 
računa gubitka iznos od 103 hiljade dinara. To pretstavlja jed- 
dan vrlo radikalan gest, kojim je bilansa razčiščena. Relativno 
posmatranö, ovaj otpis nije baš tako neznatan, jer pretstavlja 
preko 10% od glavnice.

Za današnje privredne prilike je simptomatična napomena 
uprave štedionice, koja u ostalom pokazuje i duboko razume
vanje upravljača štedionice, da se odlučila, zbog opšteg teškog 
stanja, koje može da potraje -još duže vremena, da u što većoj 
meri pojača sopstvena sretstva odnosno fondove.

Inače pokazuju poslovi bančini poslednje četiri' godine 
sliku savršene stabilizacije. U očekivanju boljih vremena banka 
se stara samo oko toga, da održi dosada stečenu poziciju. U 
tome je stvarno i uspela, kao što -nam to dokazuje naredna 
tablica, u kojoj smo uporedili1 glavne bilansne pozicije za po
slednje četiri godine:

Dobijamo sledeću interesantnu sliku:
Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 185 496 275 162
Menice 2.768 3.315 3.523 3.366
Tekući računi 5.19- 4.425 4.080 4.175
Hartije od vrednosti 745 735 743 560
Inventar 98 95 67 67
Nepokretnosti 473 473 473 473
Kaucije, garantije 1.621 1.551 838 1.759
Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fond 220 250 310 380
Amortizacioni fond pecare 150 150 150 150
Pensioni fond 78 90 105 120
Ulozi na šted. i po tek. rač. 7.162 7.501 7.158 6.753
Reeskont 541 172 — —

Tranzit kamata 76 124 177 147
čista dobit 199 248 260 250
Zbir bilansa 11.050 11.092 10.001 10.562

Raeuti gubitka i dobitka
Rashodi

u hiljadama dinara
Kamata 546 537 554 497
Troškovi 356 371 325 329
Kirije 6 — 16 16
Porezi 22 — — —

Otpisi 11 71 88 120
Čista dobit 199 248 275 265
Prihodi
Kamata 537 550 565 556
Provizije 511 573 570 565

Razno 91 104 124 107
Zbir prihoda 1.140 1.228 1.258 1.228

Zbir bilanse ostao je poslednje četiri godine skoro ne- 
promenjen: u 1931. godini je za svega 430 hiljada manji no u
1928. godini. Sopstvena sretstva (zajedno sa čistim dobitkom) 
iznose krajem 1931. godine 1.9 miliona; prema 1928. godini po
većana su za 253 hiljada dinara. Od toga iznosi glavnica 1 mi
lion nepromenjeno, a fondovi su porasli od 448 hiljada na 650 
hiljada odnosno 65% od glavnice a zajedno sa ovogodišnjim 
dotacijama fondovi su povećani na 76% od glavnice. Ulozi na 
štednju i po tek. računima također ne pokazuju naročitih pro- 
mena. Najviši su krajem 1929. godine sa 7.5 miliona; zatim se 
postepeno smanjuju, na 7.15 u 1930. godini i na 6.75 miliona u 
1931. godini. Reeskont, koji je u 1928. godini izkazan sa 541 hi
ljada a u 1929. godini sa 172 hiljade, poslednje se đve godine 
više ne pojavljuje. Banka neće proširiti svoj lukrativni plasman, 
bar dok se prilike ne poprave, zbog čega joj veća strana 
sretstva i nisu potrebna.

Paralelno sa pasivom, ostala je i' aktiva poslednje godine 
skoro bez promena. Ipak pada u oči promena u davanju kre
dita; dok je menični kredit u porastu, opada onaj po tekućim 
računima: menični krediti su od 1928. godine porasli od 2.77 
miliona na 3.52 miliona u 1930. godini a tekući računi su sm a
njeni od 5.16 miliona u 1928. godini na 4.08 miliona u 1930. 
godini. U 1931. godini su menični krediti smanjeni na 3.36 mi
liona a tome na suprot povećani su tekući računi na 4.17 mi
liona.

. Portfelj hartija od vrednosti, koji je sve poslednjih godina 
iskazan u vrednosti od 740 hiljada, smanjen je krajem 1931. 
godine zbog srozavanja kurseva državnih hartija od vrednosti 
na 560 hiljada dinara. Na tim efektima je pretrpljen gubitak od 
103 hiljada dinara, koji je, kao što smo to već napomenuli, ot
pisan od ovogodišnje čiste zarade, direktno preko računa gu
bitka i dobitka. Nepokretnosti su bilansirane sve godine nepro
menjeno sa 473 hiljada a pretstavijaju vrednost štedkmične 
pecare rakije. Pošto ima ova investicija i svoj zaseban amorti- 
zacioni fond od 150 hiljada, to iznosi bilansna vrednost pecare 
svega 323 hiljada dinara.

Bruto zarada je ostala poslednje godine također potpuno 
stabilna, na 1.23 miliona dinara; kod pojedinih pozicija prihoda 
nema značajnijih promena. Kod rashoda pada u oči, da je pla
ćena kamata smanjena, zbog manjih uloga i poverioca kao i 
zbog obaranja kam atne stope. Troškovi, poreza i plate ostali 
su poslednje dve godine bez promena, ali su prema 1928. i 1929. 
godini znatno smanjeni. Otpisi su u 1931. godini rekordni sa 
120 hiljada, od čega otpada 103 hiljade na otpis kursne razlike 
hartija od vrednosti. Uprkos ovog znatnog otpisa ostala je či
sta zarada sa 265 hiljada dinara nepromenjena prema prošloj 
godini; a da nije bilo ovog vanrednog otpisa, čista bi dobit iz
nosila 368 hiljada a to bi bilo rekordno! U opšte, treba zabe
ležiti, da pokazuje čista dobit poslednjih godina stalnu tenden
ciju ka povećanju, što je po banku vrlo povoljna činjenica, po
što se poslovni volumen pri tome nije povećao.

Ova čista zarada podeljena je u 1931. godini na sledeči 
način: 15 hiljada je dotirano fondovima, 70 hiljada rezervnom 
fondu, 40 hiljada za osnivanje naročitog rezervnog fonda, zbog 
kojeg je dividenda smanjena za 1 dinar, od 4 dinara na 3 dinara 
po akciji, na ime dividende isplaćeno je '120 hiljada dinara (3 
dinara na akciji od 25 dinara nominale) odnosno 12% dok je 
u prošloj godini plaćeno 16%. Kao tantijema dato je članovima 
upravnog i nadzornog odbora 15.5 hiljada a za potpore i  do
brotvorne ciljeve podeljeno je 4.5 hiljada dinara.

, U upravi Pučke dioničke štedionice nalaze se sledeća g.g.: 
Dragan Plechaty, pretsednik i glavni direktor; Zi-ga Reichert, 
zamenik direktora; Ma-vro Bauer, Stjepan Mijohl; Milan Ma- 
toković; u nadzornom odboru su Juraj Kušmišević, Emil Men- 
manv i Ferdo Miškotović, zamenik je g. Vidosav Stankovič.



Ш Л П К З Л  Б И Л А Н С А
Доиатак Н̂ародном Благостањ|м

Б Р О Ј  17 БЕО ГРА Д , 23. А П РИ Л  1932. ГО ДИ Н А  IV

Са-држ-ај:
„Кроација” оеигуравајућа задруга —  Загреб 
Vračarska zadruga —  Beograd 
Градска штедионица — Суботида
ЈСромолитографска творш ца Рожанковскм и друг д. д. —  Загреб 
Dubrovačka trgovačka bauka —  Dubrovnik 
Хрватска индустрија паш ра д. д. —  Загреб

„КРОАЦИЈА“ ОСИГУРАВАјУЂА ЗАДРУГА — ЗАГРЕБ.

„Кроација“ осигуравајућа задруга, наше најстарије 
осигуравајуће друштво, показује у 1931. години — 47 години 
рада — (основаиа je 1884. годиие) врло леп напредак;. упр- 
кос кризе, она ja успеда да повећа своју продукцију у еле- 
ментарној и животној грани за 231 милион динара осигуране 
главнице на укупно 10.276.931.942 динара. Њезина овогоди- 
шња чиста зарада износи поред врло великих дотација ре- 
зервним фондовима 804 хиљаде динара одноено читавих 80% 
од главнице, пошто ова износи свега 1 милион динара. Би- 
лансна сума je у 1931, години такође рекордна, са 126 ми- 
лиона и врло јасно потврђује да главница односно соттственг 
сретства код једног осигуравајућег друштва не играју наро- 
читу улогу. Видил<10, да ова мала главница никако није сме- 
тала да се „Кроација“ развије у једно од наших највећих 
домаћих осигуравајућих друштава — што скоро 100 хиљада 
комада њезиних полиЛ?, пласираних у свим крајевима наше 
државе, најбоље потврђује.

„Кроација” je своју осигуравајућу делатност поделила 
у две групе, које засебно билансира: у осигурање елемен- 
тарно, у коју групу припада осигурање од пожара, лома ста- 
кла, шомажа, провалне крађе, незгоде, законске дужности 
јемства, ауто каска и транопортног осигурања; друго je жи- 
вотно оделење, са осигурањем за случај смрти, на дожив- 
љење и разна мешовита осигурања.

У наредној таблици упоредили смо кретање износа 
осигураних главиица за последње четири године, подељено 
према елементарној и животној грани. Полет послова je врло 
очигледан.

фирања нарочито у елементарној грани отежавала рад со- 
лидних предузећа. Непожељне методе конкуренције. донекле 
су ограиичене законском стабилизацијом динара — који за- 
хтев се-последњих година стално налази-о у годишњим изве- 
штајима управа домаћих осигуравајућих друштава — као и 
уредбом Министарства финансија, којом се забрањује изда- 
вање полиса, гласећих на стране валуте или златне динаре 
или са каквим другим валутарним клаузулама. Тиме je удо- 
вољеио једном давном захтеву наших домаћих ОСигурава- 
јућих завода.

Kao и ранијих година, придржали смо и у. овој ана- 
лизи поделу послова, као што то ради „Кроација“. Због тога, 
доносимо прво 'податке о кретању осигурања у елементар- 
ној грани. Рачун губитка и добитка даје следећу слику:

I. Е л е м е н т а р н о  о д е л е њ е .

A. Рачун губитка и добитаа.

Година Елемеитарно Животно Укупно
о-сигурање

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
1931. 9.925.48 351.45 10.276.93

P a c X о д и 1928. г. 1929. г. 1930." г. - 1931. т .

Штете 5.569
у хиљадама динара 

5.939 5.934 6.832
Уиравни трошкови 13.177 13.685 13.563 13.417
Отписи 104 342 508 1.142
Рез. штета за тек. год. 1.128 1.669 1.837 1.885
Рез. и преносна премија 6.336 7.208 8.518 9.757
Пословни вишак 352 440 672 707

П р и х о д и  
Пренос рез. премија 

из ран. год. 6.035 6.927 7.292 9.446
Рез. штета из пр. год. 865 1.128 1.669 1.837
Премије 16.499 17.539 10.732 10.998
Камати 366 533 668 674
Непокретности 84 199 263 244
Дажбш « ----- - 7.021 7.525
Разни приходи 2.817 2.954 3.387 3.015
Збир прих. или расхода 26.667 29.282 31.032 33.741

Изражено у процентима, пораст продукције износи 
2.3% према 4.3% у 1930. и 3.8% у 1929. години. Ако имамо 
у виду да je прошле 1931. године била криза досада најтежа, 
да je нарочито у елементарном осигурању била потребна 
врло велика предострожност због све већих штета, нарочито 
у грани осигурања пожара, онда долазимо до закључка, да 
се поеао врло лепо развијао. Нарочито тешко се у прошлој 
години осећало деловање нелојалне конкуренције, која се 
користила привредном депресијом и путем знатног подтари-

У елементарној грани било je крајем 1931. године на 
снази 80.437 полиса са осигураном сумом од 9.93 милијарде 
динара, односно за 201 милион више но крајем 1930. године. 
To je морало имати за последицу и известан пораст прихода 
од премија и дажбина. Видимо, да су прве порасле за 266 
хиљада a приходи од дажбина повећани су за 504 хиљаде. 
Ти еу приходи израже-ни у нето-премијама, дакле no одбитку 
удела реосигурача. Ha бруто-премијама, дакле износима које 
je положио осигураник, примљено je 25.7 милиона —- Ие 
урачунавајући приходе &д дажбина, Код анализ? горње тџ$*
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л^це треба учинити једну примедбу: „Кроација” je у 1930. i Из овог упоређења излази, да je осигурање противу
години напустила не баш најсретнију праксу — билансирала пожара, лома стакла и шомажа далеко најважнија грана оси- 
је премије заједно еа дажбинама, —- што je у 1930. години , гурања елементара и да све остале гране не учествују са 
опет измењено; премије као и дажбине исказане су засебно. више од 13%. Затим тек долази осигурање незгоде, закон-
Због тога изгледа, да су приходи од премија последње две 
i одние знатио смањени — што би био погрешан закључак. 
Да биемо могли наћи базу упоређења, потребно je да додамо 
п^емијама из 1930. и 1931. године још и пристојбе (даж- 
биве); онда добијемо следећу слику:

1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г. 
у хиљадама динара 

премије и дажбина 16.499 17.539 17.753 18.523
Повећање je дакле нелрекидно. Резервна премија из 

ранијих година као и резервисана штета из прошле године 
у.еталном су порасту. Приходи од камата повећани су упр- 
т с  кризе, док су приходи од непокретности као и разни при- 
ходи у 1931. години мало мањи но у претходној години.

Код штета у знатној се мери одразује погоршање при- 
вредних прилика, које имају, као што je познато, за поеле- 
дицу побећање пожара, због којих су штете знатно порасле. 
Док .еу у 1929. и 1930. години остале непромењене са 5.93 
милиона (ово су нето-штете, дакле no одбитку удела реоси- 
гурача) оне су до краја 1931. године порсале за 900 хиљада 
на 6.83 миилона. Резервисана штета за тек. годину као и 
резервне и преносне премије — рачу.нске позиције — су по- 
већане. Управни трошкови су с.мањени, што смо забележили 
као врло повољну околност већ и прошле године. Они су
1929. године били највећи са 13.68 милиона, док изно-се у 
1931. години 13.41 милион динара. Али су отписи ове године 
повећани за преко 100% на 1.14 милиона, у првом реду ради 
отписа губитка на хартијама од вредности, који за ово оде- 
лење износи 504 хиљада дин. Упркос овоме изванредном от- 
пиеу je чистга зарада елементарног оделења већа no у прет- 
прохилој г о д и н и , a износи 707 хиљада. Збир прихода односно 
расхода пораетао je последње четири године за 6 милиона. 
т  33.74 милиона динара.

У погледу кретања поела у елементарној грани пружа 
упоређење односа између премија и дажбина с једне a штета 
са Друге стране врло информативне податке:

Године Премије и дажбине Ш тете Ш тете у % 
у хиљадама динара

1927. 13.813 4.635 33.6
■ ■ 1928. 16.499 5.569 33.7

1929. 17.539 5.939 33.8
1930. 17.753 5.935 33.4
3931. 18.523 6.832 36.9

Било je неизбежно, да се je процентуални одное штета 
tlpttSM'«!премијама у 1931. години морао погоршати; док je no- 
сдедљих година варирао између 33.8 и 33.4%, повећан je у 
1931. години на 36.9%, због прекомерног пораста исплаће- 
ш х  штета, и ако су приходи од премија и дажбина такође 
паве^апи.

Интересантан je такође и удео појединих грана еле- 
MeiiSapHor осигурања у укупном износу премија; њихово ап- 
(олутно и процентуално учешће показује следећа таблица. 

Тако je на име нето-премија наплаћено у појединим
Грана.ма (без дажбина) у хиљадама дин.:

1930. г. 1931. г.
Подгар, стакло, шомаж 9.311 86.7 9.543 86.7
i !робална крађа 437 3.3 389 .. 3.5
Незгоде, зак. јемство и ауто-

каске 1.026 9.6 981 8.9
Т ранспорт 7 — 3 —

Г рада 40 0.37 81 0.75

Укупно 10.732 99,9 10.998 99.8

ског јемства и ауто-каска, осигурање портиву провалне 
крађе, града и тек на последњем месту осигурање транс- 
порта. Док je процентуалаи удео осигурања противу про- 
валне кра^е и града у 1931. години повећан, смањено je оси-1 
гурање ауто-каска и незгода као и транспорта.

Реосигурање елементариог оделења имало je следеће 
дејство:
Г одине Бруто-премије Нетопремије У %

са дажбинама
у хиљадама динара

1927. 25.817 13.812 53.5

1928. 30.607 16.539 54.0

1929. 32.292 17.539 53.3

1930. 32.844 17.753 54.1

1931. 33.238 18.523 55.7
Године Бруто-премије Нето-премије у %

одбивши дажбине
у хиљадама динара

1930. 25.825 10.732 41.6
1931. 25.713 10.998 42.7

Г одине Бруто-штете Нето-штете У %
у хиљадама динара

1927. 15.957 4.635 29.0
1928. 14.470 5.569 38.5
1929. 14.741 5.939 40.3
1930. 13.215 5.935 45.0
1931. 11.893 6.832 56.9

Код бруто премија (заједно еа дажбинама) однос кг( 
нетонпремијама ие показује нарс|.итих провдена: реосигу- 
рач je од премија добивао скоро без промена годи- 
шње 46%, док je „Кроација” задржала 54%; у 1931. годиш* 
ona je преузела 55.7% и ако бацимо поглед на кретање 
одиоса код штета, онда долазимо до закључка, да су у по- 
следњим годинама уговори са реосигурачел1 у елементару 
битно измењени или да je „Кроација” нод извесних осигура- 
вајућих послова вероватно одустала од реосигурања, сно- 
сећи сама цео ризик.

У средњем упоређењу, које смо саставили само за 
последње две године, издвојили смо од бруто и нето пре- 
мија приходе од дажбина (што je у ствари правилније); на 
тај се начин слика знатно мења, јер излази, да je од пре- 
мија реосигурач преузео 58%, a „Кроација” 42.7%.

Код бруто штета пада у очи, да >се последњих пет го- 
дина налазе у сталном смањењу, од 15.9 милиоиа у 1927. го- 
дини на 11.89 милиона крајем 1931. године, до« се нето 
штете, no одбитку удела реосигурача, по®ећавају, од 4.6 
милиона на 6.8 милиона, због чега се и процентуални од- 
нос морао погоршати, од 29% у 1927. години на 56.9% у 
1931. години, колико je „Кроација“ преузела од уплаћених 
штета на сопствени терет. И ово указује на то, да je изве- 
стан део осигурања извршен без реосигурања. Тиме je „Кро- 
ација” додуше преузела веће ризике, али има и веће 
приходе.

Уговори се закључују пасле врло ригорозног проуча- 
вања понуда, што доказује, да су приходи од нето премија 
последњих пет година порасли од 13.8 милиона на 18.5 ми- 
лиона; бруто штете истовремено опадају, од 15.9 милиона 
на 11.89 милиона, код стално повећане продукције.

Пошто смо видели, да je осигурање гранс пожара нај- * 
важније, саставили смо и за >ову грану засебну таблицу упо- 
ређења односа премија и штета. Слика коју добијамо, je 
следећа;
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Година Премије и дажбине Ш тете Ш тете у %
(no одбитку реосигурања) 

у хиљадама динара
1927. 13.056 4.262 32.6
1928. 14.923 5.191 34.8
1929. 15.528 5.501 35.4
1930. 16.333 5.316 32.5
1931. 17.068 6.023 35.4

Процентуални однос je нешто погоршан, те износи 
онолико као и 1929. године; ипак, у апсолутним цифрама ви- 
димо, да су по.следњих лет година премије порасле за 4 
милиона на 17 милиоиа, a штете за свега 1.76 милиона. 
Процентуални однос према премијама je у 1931. години био 
најповољнији.

Код реосигурања пожара добијамо следећу слику:
Година Бруто премије Нето премије у %

у хиљадама динара
1927. 23.334 13.056 56.0
1928. 26.530 14.923 56.2
1929. 27.967 15.528 55.5
1930. 29.370 16.333 55.6
1931. 29.747 17.068 56.3

Г одина Бруто штете Нето штете У %
у хиљадама динара

1927. 14.639 4.262 29.1
1928. 12.847 5.191 40.4
1929. 13.692 5.501 40.2
1930. 12.142 5.316 43.8
1931. 16.077 6.023 37.6

Преовлађује тенденција коју смо забележили код укуп- 
иих грана елементарног оделења. Код премија однос није 
много промењен, a код штета видимо да je поправљан у ко- 
рист „Кроације”, пошто je  њезин процентуалнн у.део на ште- 
тама смањен од 43.8% на 37.6%, и ако су нето штете рела- 
тивно знатно- порасле. To je последица знатнијег повећања 
бруто штета — што значи, да je реосигурач имао да преузме 
веће штете но у прошлој години. „Кроација” je у тој грани- 
на приходима од премија задржала 56% према 55.6% у 1930. 
години, a код штета je oee године преузела 37.6% према 
43.8% у претлрошлој.

Н. О с и г у р а њ е  ж и в о т а .  
Рачун губитка и добитка.

P a c X о д и 1928. г. 1929. г. 1930. г . 1931. г.
у хиљадама динара

Исплате доеп. главница 1.032 1.233 1.867 2.000
Исплате откуп. полиса 1.056 1.149 1.215 1.684
Исллате дивид. члан. 4 4.8 8.6 11.2
Управни трошкови 3.772 3.878 4.483 4.773
Отписи 100 211 411 759
Резерва за нерешене штете 253 319 239 286
Стање рез. прем. крај.

год. 24.915 31.139 37.988 44.893
Пословни вишак 51 66 81 97

П р И X о д и
Пренос рез. лредшја 20.031 24.942 31.173 38.030
Рез. за нереш. штете 162 233 319 239
Премије 8.460 9.885 11.121 12.267
Камата 1.267 1.560 1.753 1.785
Пренос непокретности 378 466 792 1.184
Разни прих. и пристојбе 895 894 1.138 997
Збир прих. или расхода 31.195 38.001 46.295 54.503

У оделењу осигурања живота било je крајем 1931. го- 
дине на снази 16.114 лолиса са осигураном главницом од 
351.45 милиона, према 15.467 полиса у вредности од 321.65 
миилона крајем 1930., тако да износи нова продукција пер 
салдо 647 полиса у вредности од 30 милиона динара. Међу- 
тим, треба узети у обзир, да je било истека, откупа и т. д.;

због тога улрава напоМиње, да je нова продукција у току 
1931. године износила 3.104 полиса са осигураиом главницом 
од 77.7 милиона динара. Смртних случајева je било 118 еа 
главницод^ од 2.55 милиона, док се je no математичком ра- 
чуну вероватности смртних случајева рачунало, да he умретм 
210 особа са 3.99 милиона.

Рачун губитка и добитка показује, да je збир прихода 
односно расхода у великом порасту — за 8 милиона на 54.5 
милиона у последњој години, a за 23 милиона према 1.928. 
години, због рапидног ловећања вредиости резервних и ире- 
носних премија. Ha врло повољно и здра-во кретање нове про- 
дукције указује сталан порает нето-премија, које су у 1931. 
години порасле за преко 1.1 милион (10%) на 12.27 милион-а. 
Гоме на супрот показују приходи дажбина малу стагнацију, 
што he бити последица конкуренције, од 1.14 милиона у 1930. 
години на 997 хиљада у 1931. години. Приходи од камата су 
са 1.78 милиона остали скоро непромењени, док су приходи 
од непокретности oee гране — у њих су пласиране :резервне 
премије — порасле од 792 хиљаде на 1.18 милиона, због ,ио- 
дизања нових зграда.

Исплата штета — односно доспелих главница, и откуп 
полиса су у 1931. години нешто порасли. Због повећане ак- 
визиције повећани су и управни трошкови тога оделења на 
4.77 милиона, a повећани су и отлиси за скоро 350 хиљад» 
на 760 хиљада и то као последица отписа курсне pasanKt 
хартија од вредности, за 738 хиљада динара. СтаЊе резер- 
вних премија, no одбитку удела реосигурача, показује крајем 
године огромну цифру од 45 милиона a резерва За нерениен*

' штете 286 хиљада динара.
Чиста добит ове гране осигурања je Beha но у ранн- 

јим годинама a износи 97 хиљада. Ова релативно мала. добит 
потиче отуда, што употребљава „Кроација” све своје при- 
ходе на блакшање задругарима, који вероватно имају и наЈ- 
повољније услове осигураша.

Однос између штета и премија био je у оделешу o®ti- 
гурања живота следећи:
Године Премије Ш тете Ш тета у %

(no Одбитку реосигурања) 
у хиљадама динара

1927. 7.494 1.202 16.0
1928. 8.460 1.032 12.2
1929. 9.885 1.233 12.5
1930. 11.121 1.867 16.8
1931. 12.267 2.000 16.6

Однос je ове године мало повољнији, пошто су ш ред  
знатног повећања нето-премија порасле и штете — али je 
16%, колико износе штете од премија ванредно поволан. У 
1928. и 1929. години биле су штете за 4% мање; то су еле- 
менти, који леже ван домашаја „Кроације”, јер je осигура- 
вајућем друштву потпуно немогуће предвидети стварни кри- 
гингент смртности. Ипак je смртност, упркос већег број; 
случајева, још далеко испод предвиђене математичке г ранице.

Рео)Сигурање je у овој грани дало следеће резултате:
Г одине Бруто-премије Нето-премије У %

у хиљадама динара
1927. 10.444 7.494 71,7
1928. 11.880 8.460 71,2
1929. 13.630 9.885 72,5
1930. 15.457 11.121 72,2
1931. 17.042 12.267 72,1

Г одине Бруто-штете Нето-штете У %
у хиљадама динара

1927. 1.472 1.202 81.6
1928. 1.433 1.032 72.0
1929. 1.837 1.233 67.1
1930. 2.416 1.867 77.3
1931. 3.025 2.000 72.1



Код процентуалног удела „Кроације’1 у укупном пре- 
мијама нема посдедњих година скоро никакаих промена: од 
наплачених премија. она задржава 72% a, реосигурач прима 
28%. ,У 1931 годиаи био je удео „Кроације и у исплаченим 
штетама 72%. To доказује, да je последње године удео на 
штетама поправљен.. У корист „Кроације“ за 5%.

Ako упоредимо кретање чисте зараде у оба оделења. 
онда видимо, да je износила:

liž

1927. 1928. 1929. 1930. 1931.
У хиљадама динара

Елементарно оделење 159 352 440 672 707
^иротно оделење 42 51 66 81 97

201 403 506 753 804

III. Анализа биланса.
Ми смо напоменули, да висина сопствених сретстава 

код осигуравајучих друштава није битна ствар; оно што je 
плавно, то je висина њезиног гарантног капитала. Код „Кроа- 
ције“ износи у 1931 години 88,52 милиона a састављеи' jt- 
овако:

1930. 1931.
у хиљадама динара

Г лавница 1.000 1.000
Резерва главнице 599 720
Редовна резерва 399 465
Специјална резерва 838 1.095
Резерва за ванредне случајеве 1.000 1.000
Фонд курсне разлике 500 1.0(0
Премијска резерва и прен. прем. 67.888 77.875
Резерве за штете . 3.836 4.821
Фонд, дивиденде осигурачима 487 542

укупно 76.550 88.5 i 9

Пораст износи дакле у овој години 11,97 милиона a 
то je ванреднд повољна чињеница.

Упоређеље рачуиа изравнања за последње четири го- 
дине даје следећу слику :

III. Рачун изравнања.
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Влагајна 628 429 484
Потраж. код банака 25.942 32.485 36.419 28.716
Текући рачуни 1.871 2.110 1.950 1.2 Vi
Хартије од вредности 10.540 11.327 11.808 13.405
Непокретжк:™ 7.627 9.223 16.168 23. vib
Полог прем. рез. код

реосиг. 2.935 4.002 4.087 4.569
Зајмови на власт. полисе: 3.205 4.467 5.726 8.575
Текући рачуни реосиг. 196 588 632 942
Полог код реосигурача 788 191 313 1.433
Премијске рез. и прем. пр.

реосигурача 18.563 21.540 24.854 27.693
Резерва за нереш. штете

реосигурача 1.627 1.713 1.759 2.649
Разна имовина 277 172 55 47
Подружнице — салда 2.423 2.348 3.452 3.964
Инвеитар no отпису 278 280 296 400
Имовина Пенз. фонда 2.108 2.726 3.551 4.412
Јемства 2.905 3.276 2.835 1.636

Пасива:
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резерва основне главнице 367 428 489 599
Редовни резервни фонд 266 298 338 400
Специјални фонд 316 444 596 838
Резерва за ванр. случ. - — 1.000 1.000
Фонд курсне разлике 500 500 500 1.000

Премијске рез. и npeM.
премије 48.109 57.700 67.888 77.875

Резервисане штете 3.009 3.701 3.836 4.821
Резерва дивиденде осиг. 201 280 446 .493
Полог реосигуратеља 1.152 1.227 3.062 218
Полог прем. рез. реосиг. 18.53 21.370 24.844 27.664
Разна ласива 527 612 785 639
Пензиони фонд 2.108 . 2.725 3.551 4.412
Пословна добит 404 506 753 804
Потраживање реосиг. у тек.

рачунима 2.283 2.043 1.806 2,038
Збир биланса 83.827 96.356 114.033 125.657

Збир билансе повећан je од 114 милиоиа на 125,66 
мшгаона. димара, што je до сада. рекордна цифра. Сопствена 
еретства износе 5,8 милиона a туђа скоро 120 милиона; код 
еопствених сретстава (главница и резерве) забележен je по- 
следњих година врло велики порает, због великих дотација 
фондовима. Док je главница остала непромењена ca 1 милиом, 
фондови су последње четири године порасли за 3,39 милиона 
на 4,84 милиона динара. Пада у очи, да фонд за курсну раз- 
лику у паф-1ви биланса није смањен, већ повећан за 100% на 
1 милиои, због нове дотације. Обртни капитал, односно га- 
рантни капитал од скоро 90 милиона je пласиран на следечи 
начин: највећа позиција je потраживање код банака, за 28,7 
милиона динара. Према прошлој години смањена je за 8 ми- 
лиона и то због повећања непокретности за 7 милиона и због 
тога, што je готовина у благајни повећана за асоро 2 ми- 
лиона.

Управа „Кроације“ наглашава, да je упркос познатих 
гешкоћа око подизања улога код банака увек била у стању, 
да својим о-бавезама одмах одговара. To потиће пре свега 
од уредног притицања премија као и од настојања новчаних 
завода, да даду првенство обавезама из осигурања лриликом 
исплата. Обустава давања зајмова од етране приватних ба- 
нака имало je за последицу, да су тражени зајмови од по- 
лисе живота у досада непознатој мери. Свим овим захтевима 
je „Кроација“ без изузетка одмах удовољавала. Зајмови на 
сооствене полиое су порасли у последњој години за скоро 3 
милиона, a према 1929 години за преко 4 милиона на 8,57 
милиона динара.

Друга највећа позиција активе су непокретности, чија 
je вредност у 1931 години порасла за 7,5 милиона на 23,5 
милиона динара, a према 1929 години повећање износи 16 
милиона. И ово повећање долази отуда, што je „Кроација” 
купила у 1931. години једну већу зграду у Суботици. Са срет- 
ствима пензионог фонда купљена je једна зграда у Загребу 
/П етрињ ској улици, a од салге „Кроације“ овај je фонд 
узео no цени коштања две друге зграде у истој улици; на 
место ове три зграде фонд ће подићи своју палату. Репре- 
зентативна четверркатница у. Новом Саду je довршеиа, a 
грокатница у Земуну налази се већ под кровом. „Кроација“ 
напомиње, да се својевремено није користила законском по- 
властицом валоризације предратних непокретности, што значи, 
да морају њихове исказане вредности садржати огромне 
гихе резерве. Tpeha највећа позиција су хартије од вред- 
но-сти. И ова je позиција према 1930 години повећана за 
скоро 2 милиона на 13,4 милиона динара —  што доказује, 
да je „Кроација“ у току 1931 године, користечи ниске кур- 
севе, повећала свој портфељ ефеката и то у врло великом 
обиму. Да се она код овако одлићног стања није користила 
законским олакшицама петогодишњег отписа курсне разлике, 
потпуно je разумљиво. Она за отпис губитка на ефектима 
није употребила ни фондове, који би имали да служе у ту 
сврху (видели смо, да их je дотацијама чак и повећала) већ 
je претрпљену курсну разлику отписала непосредно кроз



рачун губитка и доби+ка. Са немало гордости каже се у из- 
вештају „да су пословни резултати, који су постигнути у- 
пркос постојећих неповољних привредних прилика, ипак омо- 
гућили, да ,се читав губитак на државним и осталим харти- 
јама од вредности отпише од текућих срететава.“

„Кроација” je ангажована заједно са Првом хрватском 
штедионицом и код „Наде” свеопштег осигуравајућег д. д. 
у Сарајеву која je очувала своје портфеље и закључила го- 
дину 1931 са чедним добитком.

ДивиденДа „Кроације” за 1931 годину износи 10 ди- 
нара no купону.

У њезиној управи се налазе'следећа r. г.: Др. Владимир 
барун Николић, претседниК; Др. Антолковић Мирко, лотпрет- 
седник, Стјепан Грахор, Арх. Вјекослав Хајнцл, Проф. Арх. 
Јанко Хољац, Ф. С. пл. Кукуљевић, Миховил Николић главнк 
директор „Кроације“, Др. Пливерић БранкО1, Др. Ловро Ра- 
дичевић. У надзорном одбору налазе се г. г.: гроф. Мироела! 
Кулмер, претседник, Никола Чук, Рудолф Ербер и др. Hrrf 
Спевец.

VRAČARSKA ZADRUGA, BEOGRAD.

Račun izravnanja,
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
1931.

Blagajna 682 455 455 955
žiro kod Narodne banke 3.041 2.771 1.948 403
Menice 18.813 16.945 16.039 14.843
Zajmovi na zal. hart .od vred. 189 93 93 70
Tekući računi 19.201 21.719 19.774 21,752
Nepokretno imanje 15.845 16.177 16.177 18.400
Pokretnosti 300 294 282 266
Hartije od vrednosti 12.471 14.620 14.620 14.066
Privremeni računi 890 642 546 2.735
Poštanska štedionica 185 65 192 39
Razna aktiva 412 632 632 795
Ostave, hartije i garantije 53.639 65.012 59.264 68.147
Drž. likvidaciona banka 195 105 105

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fondovi 3.564 3.573 3.583 3.603
Fond kursne razlike — 1.994 1.944 666
Ulozi na štednju 25.947 28.929 32.729 34.897
Ulozi po tek. računima 6.755 1.486 1.602 2.437
Obaveze bančine 10.998 13.435 5.754 7.940
Privremeni računi 264 273 467 1.190
Prenosna kamata 519 341 344 196
Tantijema 750 750 750 500
Razna pasiva 412 694 710 870
Dividenda 3.000 3.000 3.000 2.000
Obrtni kapital 72.233 74.519 70.908 74.326
Zbir bilansa 125.872 139.531 

Račun gubitka i dobitka

130.172 142.473

Rashodi
Kamata 2.913 2.869 2.767 3.091
Plate 581 592 869 709
Troškovi 2.070 1.464 1.625 1.575
Otpisi — — — 628
Dobit 3.750 3.750 3.750 2.500

Prihodi
Kamata 3.861 4.056 3.644 3.804
Nepokretno imanje 534 563 563 563
Hartije od vrednosti 2.908 2.189 2.972 2.159
Razini prihodi 2.011 1.866 1.831 1.968
Naplaćena otpisana potraživanja — — — 8
Bruto dobit 9.314 8.675 9.012 8.503

Da Vračarskom zadrugom ne upravljaju ljudi poznati sa su
više velike pravičnosti i savesnosti, mi bismo rekli, da je raznim 
knjigovodstvenim operacijama njihov bilans za 1931. god. ulep- 
šan; Obrtni kapital bančin u 1931. godini je 74,3 miliona dinara 
prema 70,9 u prethodnoj 1930. godini, a to znači da je povećan 
za skoro 3,5 miliona dinara isto tako kao što je bilansna suma 
uvećana od 1930. na 1931. godinu-za više od 12 miliona dinara 
(od 130,1 na 142,4 miliona dinara). Pa ne samo da je povećan 
obrtni kapital prema lanskoj godini za 3,5 miliona dinara nego 
je to povećanje došlo baš na onim pozicijama na kojima se nor
malno treba da očekuje smanjenje t. j. na ulozima na štednju 
po knjižicama i na ulozima po tekućim računima. Ulozi na 
štednju skočili su  od 32,7 na 34,8 miliona dinara a ont PO te
kućim računima od 1,6 na 2,4 miliona dinara. Ukupno povećanje 
iznosi dakle svega 3 miliona dinara. Isto tako povećale su se 
bančine obaveze od 5,7 na 7,9 miliona dinara, t. j. za 2,2 mili
ona dinara ali treba uzeti u obzir da je smanjen obrtni kapital 
za dividendu za pu:n milion dinara, Iz tog izlazi da je ukupno 
povećanje obrtnog kapitala u glavnom došlo od povećanja ulo
ga na štednju na tekućim računima i knjižicama. Pošto je naj
veća pozicija u pasivi bilanse Vračanske zadruge ulozi na šted
nju po knjižicama, to je interesantno istaći da je ta pozicija 
zadržala u 1931 godini kontinuitet progresije od samog početka 
t. j. za poslednje četiri godine. Tako je krajem 1928. godine ta 
pozicija iznosila okruglo 26 miliona dinara, 1929. godine 29 mi
liona, 1930. g. 32,7 a 1931. g. 34,9. Sasvim je suprotno bilo 
kretanje po tekućem računu sve do 1930. godine, ali i ta  je po
zicija u 1931. g. pokazala povećanje. Mi smo u analizama bi
lansa pojedinih banaka za 1931. godinu imali već prilike da vi
dimo kod izvesnih banaka da su ulozi vrlo malo- opali ali da 
su vrlo retke one kod kojih je porast nastao, prema tome nam 
se nameće samim tim pitanje, kako je to moguće da ii 1931. 
godini u krizi poverenja koju ističe Vračarska zadruga u svome 
izveštaju i za koju veli da je imala sudbonosni uticaj na nje
zin način poslovanja u prošloj godini, ulozi na štednju pokažu 
porast. Mi smo već isticili da je Vračarska zadruga familijaran 
bankarski zavod; mislimo familijaran u širem smislu t. j. da je 
najveći deo akcija u rukama familije i nekoliko dobrih prija
telja i da isto tako ulozi na štednju dolaze od njoj bliskih lica. 
Prema tome nije verovatno, da je kriza poverenja zakucala na 
njena vrata.

U izveštaju se veli, da je podignuto po računu uloga na 
štednju 16 miliona dinara a uloženo 18,18 miliona dinara. Tako 
se objašnjava porast sume uloga po tekućem računu, koja je 
inače pokazivala tendenciju padanja: mogućno je da su prijatelji 
učinili, da. se u doba krize poverenja pojača ta  pozicija.

Napomenuli smo već da su i obaveze povećane za 2 mi
liona dinara. Mi smatramo da se iza toga računa krije u glav
nom reeskont Narodne banke. Vračairska zadruga je imala u 
trenutku, kad je Narodna banka najavila svojim dužnicima da 
im neće isplaćivati dalje nikakve sume po odobrenim kreditima, 
mali reeskont i lako je mogućno, da je u toku 1931. godine, 
za vreme politike pomaganja novčanih zavoda, i ona od Na
rodne banke dobila izvesno povećanje reeskonta.;

Na glavnicu od 30 miliona dinara dolazi rezerva od 3,6 
limilona dinara prema 3,58 u prethodnoj godini. Kao što vidimo 
rezerva je neznatno povećana, što je sasvim pojamno s obzirom 
na prilike pod kojima je rađeno u prošloj godini. O fondu za 
kursne razlike koji je smanjen od 1,94 miliona na 0,66 go~ 
vorićemo malo docnije. Ostali računi pokazuju u pasivi vrlo 
neznatne promene. •

S obzirom na te neznatne promene u obrtnom kapitali» 
ni aktiva nije mogla pokazati veće promene u 1931. godini. U  
ostalom stabilnost aktive u . 1931. godini neobično je povoljna 
okolnost.

Eskont pokazuje smanjenje za nešto preko milion dinara 
(od 16 na 14,8 miliona dinara). Još iz ranijih bilansa Vračarske 
zadruge znamo da ta  pozicija pokazuje stalno opadanje, od 18,8



•u 1928. godini ßa l4„8 u 1931. godini. Mi smo u našim ranijim 
analizama ukazali na uzrok toj strukturelnoj promeni aktive 
Vračarske zadruge. Eskontni posao u obliku u  kome se on 
pokazuje na. Beogradskom tržištu nema nikakve sličnosti sa 
eskontnim poslom i zemljama s  industrijom i s razvijenim 
novčanim tržištem. Na. protiv, u mnogo pravaca pretstavlja on 
gori oblik posla nego tekući računi. A tekući računi pokazuju 
porast od 19,7 na 21.7 miliona dinara, dakle za puna 2 miliona 
dinara. To je najveći iznos za poslednje četiri godine.

Ne može se reći da tekući računi sistematski. rastu, po?to. 
Su poslednje četiri godine. <£уџ pu ta  Ш ,ц  porastu a dva puta 
U padanju, ali. je ja sn a .ten d e n c ija  ikod Vračarske zadruge da 
dalje razviee svoga regularnog bankarskog posla uputi više te
kućem računu nego eskontti. Tekući račun pre svega omogu
ćuje, pritoavljartijte mnogo: većih garaiitija u slučaju potrebe i što. 
je rtajglavnije mpma se Služi prema Onim preduzećima i licima, 
na čijim je radom m ogućna kontrola., A kontrola na d-atiim. kre- 
üitö-fn je danasvmnogo važnija nego, sve garantije, jer su sve 
one danas samo nominalne pod dejstvom današnje privredne 
depresije. Današnja garan-tija vredi su tra  svega 5Q%, a prek
sutra možda pulu, Ono što,. čini splyentnost jednoga poduzeća, 
to je tok njegovih poslova, a ne njegova supstanca, Prema tome 
je najveća garancija, kao što rekosmo, u kontroli rada du- 
Žnikovog. . ; ,r; ;. .;

; Dalja važna, pozipija u aktivi je nepokretno imanje, iska
zano sa 18,4 miliona dinara prem a 16,17 u poslednjoj godini. 
Naši su čitaoci iz ranijih našim analiza saznali da se iza toga 
kriju nekoliko objekata, medu njima na prvom mestu hotel Srpski 
Kralj, zatim zgrada u kojoj je  sam a zadruga d najzad vinograd 
-u Smederevu. U stvari izraz nepokretno imanje nije adekvatan 
za ovu poziciju, zbog toga što ona obuhvata nekoliko poslovnih 
objekata. Dok je zgrada Vračarske zadruge nepokretno imanje 
u onome smislu u kome se ono obično pojavljuje kod banaka, 
t. j. nepokretnost u glavnom namenjena sopstevenim potrebama, 
dotle su vinograd i hotel gazdinstvo i poduzeće. Nihov 
glavni karakter ne leži u nepokretnosti imanja, već u načinu 
iskorišćavanja, u samoj proizvodnji ikako kod vinograda tako i 
Srpskoga Kralja. Mi' smatramo da u1 ovoj poziciji 18,4 miliona 
dinara težište pada na hotel Srpski Kralj, ali da je on iskazan 
mnogo niže no što faktički vredi. Jer kao sto znamo u to se 
poduzeće već imnogo godina sistematski ulažu novi kapital. 
Hotel Srpski K ra lj,je  zlatan posao Vračarske zadruge, zbog toga 
m u ona obraća veliku pažnju. U izveštaju se ističe da su u toku 
1931. godine poduzeta razna doziđivanja i pregrađivanja, a u 
nameri da se stvori veći broj što manjih i jeftinijih soba od
ličnim. konforom.. To je faktički dokaz vrlo elastične inicijative, 
jer tražnja za hotelskim sobam a pretrpela je dalekosežne pro
mene. To omogućuje da hotel i danas odlično radi. Istovremeno 
je izvršeno preuređenje i ostalih hotelskih prostorija tako, da je 
Srpski Kralj, kako se u izveštaju kaže, prvoklasni hotel koji će 
i u kvalitativnom pogledu zadovoljavati potrebe Beograda za 
dobrim hotelom još dugo godina.

■ Hotelski posao ne spada u regularne bankarske poslove, 
Mi Su danas ipak svi veliki h o te li'u  svetu u rulkama banaka. 
Ne može se reći da hotelski posao nije aleatoran i da ne pod
leži konjunkturi. Ali bi i tako formulisano gledište bilo ne- 
tačno. U stvari se hotelski posao može podeliti u dve grupe: 
u hotelski posao koji je u glavnom upućen na turizam i onaj 
koji zadovoljava potrebe normalnog unutrašnjeg i Spoljnog sa
obraćaja. Turističko hotelijerstvo je jako izloženo konjunkturi 
i tu  su mogući izvesni rizici, što  se moglo naročito da posmatra 
u Švajcarskoj za vrarie  rata i posle rata  i u  opšte u Evropi za 
vreme valutne krize. To je isto doživela u  nekoliko i naša Dal
macija: i Dubrovnik, —  što ističemo dalje u analizi Dubrovačke 
trgovačke banke. Ali je  veoma stabilan i  -malim promenama i ri
zicima izložen : i . vrlo otporan prema ? konjunkturama hotelski 
posao . koji služi poslovnom .saobraćaju unutrašnjem, i spolj-

nom. U ove poslove spada i Srpski Kralj, jer on u glavnom za
dovoljava potrebe naše prestonice . . i  , . ;, ,{

Kod pozicije hartije od vrednosti nalazi se drugi važan 
posao Vračarske zadruge, parna p ivara  Đorđa Vajferta. Tehnika 
knjigovodstva je učinila da se1 taj posao unosi u  drugu poziciju* 
no hotel Srpski Kralj. Ovo je jedno ind'rugo'sa  -bankarske"tačke 
■gledišta isto. Ona je dala nešto manju dividendu ali je izvršila 
obilne otpise.

Što se tiče trećeg afrliranog posla eksploatacije Prvog ak
cionarskog mlina u Beogradu, treba da se na njemu malo više 
zadržimo ii vezi sä žitnim režimom. Vračarska zadruga veli u 
svome izveštaju da mlin nije radio dugo vremena u toku 1931. 
godine4 zahvaljujući žitnom režiimu, naime nije bio ü stanju 
da izdrži1 konkurenciju -s onim: mlinovima, koji- str kupovali žito 
od seljaka niže no što je zakonom predviđeno ® prema tome 
prodavali brašno po nižoj ceni. Prvi akcionarski mlin se strogo 
pri državo pomenutih odredaba i ! pod takvom nelegalnom kon
kurencijom, koju vlast nije bila u -stanju da stizbije, o čemu smo 
M  -opširno pisali u našim člancima o žitnom režimu, -morao je 
da ugasi svoj pogon. Sud-bina Prvog akcionarskog mlina u toku 
1031. godine je eklatantan primer za težnju d a  je  za vreme 
žitnog režima od jula meseca, kad je  uveden zakon po tako 
zvanom žitnom fondu, ispravan ili postao potpuno nemoguć i 
da su sledstveno u toliko lakše radili nesavesni-, koji su nebro
jene milione prigmuli gazeći zakon i kupujući brašno o-d seljaka 
po -mnogo -nižoj ceni n-o- što je bila zakonom ustanovljena. Mlin 
je ipak uspeo za vreme dok je radio da pokrije, svoje troškove 
i . da izvrši potrebne i znatne -otpise, ali svakako nije mogao -dati 
dividendu. Ove godine su njegovi izgledi mnogo povoljniji, po
što je posle uništenja požarom mlina „Zaharije”, ostao jedini u 
Beogradu. On je ve-ć razrezan paušalom za ovu godinu i ra-diće 
neprekidno, u koliko ga ne bude omela -konkurencija ušu-rskih 
mlinova, koji imaju -mogućnost da zloupotrebe nov zakon.

. Od ukupnog obrtnog kapitala od preko 70 miliona di- 
para Vračarska zadruga ima uloženo svega 30 miliona dinara 
u tako zvane neregularne bankarske poslove, ali pošto sticanje 
akcija spada U najregularniji bankarski posao, to se  ne mogli hi 
zamisliti mere, koje bi ometale banke da kupuju akcije raznih 
poduzeća. Kad je već govor o neregularnom bankarskom po
slu onda treba istaći da se i ovde kao i u svima ostalim eko
nomskim pitanjima mo-ra voditi računa o konjunkturi, prornen- 
lj-ivim prilikama, i o -situaciji u kojoj se u danom, mom-entu na
lazi narodna privreda. Danas je -bankarski posao jedan od naj
gorih poslova s obzirom na krizu poverenja, koja je opšta. Da- 
n!as je bankarstvo u celome svetu zbog krize poverenja deli- 
mično u likvidaciji. Baš zbog toga što se nema vere u ban
karski posao, nastalo je deUmično ne-poverenje prem a bankama. 
Na suprot tome ima poduzeća nebankarskih, neregularnih1 -ban
karskih poslova, koji su mnogo bolji nego bankarski. Kad Se 
bankarski posao ranžira u najgore, onda svakako ima drugih 
kojima ide bolje. To se iz bilansa Vračarske zadruge najbolje 
pokazuje. Svakako je hotel Srpski Kralj poduzeće koje u po
gledu likvidnosti kapitala — omogućuje otuđenje u svako 
doba — a naročito u pogledu rentabiliteta, mesrazmerno bolji 
posao no normalni bankarski kod nas i na stran-i. Isto tako 
pivara, proizvodeći jednu životnu namirnicu, koja je istina pod
ložna konjunkturi ali1 kod koje se nikako ine može zamisliti -per
turbacija, koja se može opaziti kod luksuznih artikala, pretstav
lja mnogo bolji posao no bankarski danas. Vračarska zadruga 
zahvaljuje delimič-no, kao što smo napred kazali, svojoj speci
jalnoj personalnoj1 strukturi a velikim -delom i tim specijalnim 
svojim poslovima, što1 njezin bila-ns na kraju 1931. godine iz
gleda relativno neobično povoljan. To nam u ostalom -lepo po- 
trvđuje u izveštaju račun gubitka i dobitka. Bruto dobit Vra
čarske zadruge iznosi 8,5 miliona dinara od čega je 3,8 miliona 
dinara od regularnog bankarskog posla, a 4,6 od neregularnog 
bankarskog posla. Uzmimo da je čisto 4 miliona dinara od regu
larnog bankarskog -posla.



упркос свим тешкоћама крвз Koje су у  Ирошлој години морале 
Да пролазе све наше банке, биле оие приватне или јазно- 
ггравне. To нам у луној мери потврђује и доња таблица, у 
kojoj смо упоредили кретање главних билансиих иозиција 
Суботичке градске штедионице за последње четири године.
Добијамоследећу сЛику: « |  :** v v -.v.- '

Рачун изравнања. '"’ч ' 'г'

1 • Britto prihodi « 1 9 3 1 , godini iznose 8/5 m iliona dinara, већ^изиосе*В ит  б»С2у#оздижа градока штедионвда у ста-wy,
j&t pola miliona dinara m anje nego n  pretprošloj godini. M anjak  ̂да к^ајем 1931^|10диие:и0к®ује рекоретогстање уддаа.
■dolazi u glavnom od sm anjenja dividende akcija Parne pivare! Послови суботичке градске штедИонвде; Њ с аш р а и * .' 
Đorđa Vajferta i osustva dividende na akcije Prvog akcionarskog *Ka0 целина, врло .лепо су се  развијали f  ' Ш  години,и  то 
mlina. Ta pozicija u računu prihoda pokazuje manjak od 850.000 
•dinara. Inače prihod po kam atam a je nešto v e ä  mego u pret
hodnoj godini, prihod kod nepokretnosti ostao je nepromenjen, 
a razni prihodi su nešto veći nego u 1930. godini. Kod rashoda
imamo samo povećanje kam ata, što je, prirodno, usled pove
ćanja obrtnog kapitala i verovatno povećanja kam atne stope 
kod izvesnih poverilaca. Inače kod sviju ostalih pozicija se ,p o 
kazuje : uspešna tendencija za smanjenje izdataka. Plate i  tro
škovi smanjeni su od 2,49 na 2,28> tantijem e od 756 na 500 hi
ljada, a dividenda od 3 na 2 miliona; ali treba napomenuti, da 
se u račun« izdataka ove godine pojavljuje pozicija, koje pre 
nije bilo, a to  je. 628.000 dinara otpisa sumnjivih potraživanja i 
pokretnosti. Zadruga je pretrpela gubitak na kursu hartija od 
-vrednosti od 1,27 hiljada dinara. Ona se nije koristila zakon
skom mogućnosti da to  otpisuje u petogodišnjim ratama, pa 
kako je inače prvi put prošle godine, izvršila snažne otpise po- 
kretnosti i sumnjivih potraživanja, to je za izravnan je ovog do
bitka upotrebila fond za kursnu razliku, koji je na kraju 1930. 
godine iznosio 1,94 miliona dinara, a koji je sada smanjen u 
bilansu za 1931. godinu na 676,6 hiljada dinara.

Dividenda je u 1931. godioi smanjena od 30 na 20 dinara 
;po akciji odnosno 10%. U upravnom odboru se nalaze Dr. Dra
gutin Protić, Košta J. Protić, Jovan S. Veljković, Ljubomir 

-Lešjanin, Vlad. Gođevac, Mihajlo Obradović i Toma Jankovič.

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА, СУБОТИЦА.

Колико je нама доеада познато, све су наше кому- 
налпе штедионице у прошлој 1931 години релативно врло 

.добро прошле. Оне на хартијама од вредноста нису претрпеле 
нарочите губитке, нису биле подвргнуте навали улагача као 
што je то био случај код многих приватиих банака. Није ни 
чудновато, да je код скоро свих комуналних штедионица за- 

»бележено чак и повећање уложака. Ако то није случај и код 
Суботичке ^тедионице, код које видимо, да су улози крајем 
1931 године за 3,7 милиона динара мањи но у 1930 години, 

■отда треба одмах и иапоменути, да je то последица нарочите 
•о јсолности . Стварно je код уш га  «а штедњу забележено знатно 
ловећање — пошто су улози, подигнути код других банака 
у извесној мери пласираии у Градску ■ штедиотицу. Ипак су 
улози крајем 1931 године смањени, пошто je градока управа 

‘Суботице морала у току прошле године од свог улога код 
.штедионице да подигне један већи износ, који joj je био по- 
требан за исплату предратних дугова као и за исплату код 

.штедионице пласираних пупиларних фондова, којима je оп- 
штина била управљала.

У погледу подизања улога треба напоменути, да je у 
нашој земљи подизање улога и криза поверења поникла у- 
право из Суботице, због чега се суботичко; банкарство лрво 
упознало са паником улагача, и  то још у јулу месецу (бли- 
зина мађарске границе и паследица мађарског банкарског 
-•мораториума). Док су у .свим нашим крајевима постојале 
још нормалне пирлике, дотле су суботичке банке већ у јулу 
■биле принуђене, и ако са.мо пролазно, да затраже наро- 
чити мораториу.ч за исплату улога.. До тога међутим није 
дошло, пошто су се банке међусобно потпо1магале и пошто 
су наше водеће банке, које подржавају своје филијале у Су- 
ботици биле у стању да их на време снабдевају издашним 
срететвима, односно гоговином. У оно време располагало се 

‘огромним готовинама. И Градска штедионица напомиње, да 
je исплаћивала сваки затражени изиос, што je имало за по- 
следицу, да су ое њезини камитенти брзо смирили и почелр 
„да враћају иодигнуте износе. Прилив нових улога je био 
шећи од отказа, и да није олштина са евоје стране повукла

Актива: 1928, 1929. 1930. 1931.
у: хиљадама динара

Готовина 3.525 5.363 699 921
Менице 6.651 7.439 6.251 6.179
Девизе и валуте 201 138 212 59
Хартије од вредности 587 • 874 1,239 1.000
Дужници:

град Суботица 7.708 3.062 3.491 4.402
Градска плинара 3.246 4.272 5:507 6.332
Градска штампарија 1.379 1.258 1.342 1.184
за кулљеиу земљу 1.015 785 589 402

. остали дужници 4.393 6.324 11.053 6.683

укупно' 17.741 15.701 21.982 19.003
Задужнице -— ■— 104
Зајмови на залоге , 377 467 439 616
Намештај после отписа 262 236 215 194
Кауције и гарантије 2.169 1.049 683 729

Пасива:
Резервни фонд 700 850
Фонд за курсПу разлику 

ефеката 55 71
Пензиони фонд 343 403
Улози:

на К)њижице 18.466 22.524
. недељна штедња ------- _ _
■на кауционим књиж. ——- ---- :
no тек. рачунима 9.475 6.094

1.000

104
453

23.706 
. 63 
683 

5.526

укупно

Разни повериоци 
Прелазне позиције 
Чиста добит 
Збир биланса

27.941 28.618 29.978

73
234

31.518

92
241

31.326

'1 5 4
109
261

32.061

Рачун губитка и добитка.
Расходи:

Камата
Трошкови, порез и плате 
Отпис од намештаја 
Губитак. на харт. од вред. 
Чиста добит

1.568
798

234

1.610
1.053

2 6 '

241

1.706
1.202

24

. 261

1.150

■ 145
513

20.977 
. 7 4 ;

668 
4.469

26.189

343
94

310
28.80S

1.603
1.056

21
249
310

Приходи: ........................
Камата 1.792 ' 2.089 2.042 2.095
Провизије 793 812 1.031 1.080
Приход од ефеката и валута 14 31 121 ' 66
Бруто добит ' 2.601 2.931 3.193 3.240

Пре -свега пада у очи широк публицитет биланса, који 
je врло детаљно и ггрегледно састављен. Ми смо већ једном 
подвукли, да би овај билавс могао друпим комуналнвм ште- 
дионицама послужити као школски пример уредног билаиси- 
рања. Нема још две године од како je штедионица ирешла у. 
руке новог енергичног управника, који je пословање реор- 
ганизирао. Овај класичан публицитет омогућен je чињеиицом,



,да je стање општине као и штедионице здраво н сређено, 
тако да. немају нити штедионица нити оиштина ш та да крију 
од својих суграђана. -

Збир билацса Суботичке градске штедионице, који од- 
говара и њезином обртвом капиталу, изноеи крајем 1931 ro- 
дине 28,8 милиона према 32,06 милиоиа у 1930 години, што 
je последица смањења улога ва штедњу и no текућим рачу- 
нима, до чега je дошло због иотреба општинске управе.

Суботичка градска штедионица, као комунални нов- 
чани завод, за чије послове јамчи градска општина, a ш -  
наособ још и за улошке, нема нити треба солствене главнице. 
Приликом оенивања општина joj je доттирала известан обртни 
капитал, док није прилив улога био толики, да се могло лри- 
ступити и проширењу волумена активвих банкарских послова.

Сопствена сретства штедиовице су према томе врло 
скромна, a састоје се искључиво из фондова, који у од 1,09 
милиона у 1928 години повећави на 1,8 милиона крајем 1931 
године. To су  резервни фовд, фоид за курсву разлику хар- 
тија од вредности и пензиони фоид. Интересантво je, да je 
фонд за курсну разлику у 1931 годиви оовећан, упрко« сро- 
завања куреева наших хартија од вредности. Улози на књи- 
жице су од 1928 ка 1930 години порасли за 5,2 милиона на
23,7 милиона, док су крајем 1931 године исказани у смањеном 
износу, због већ поменутих разлога. Недељна штедња, која je 
уведена у 1930 години и која има васпитајући и социјални 
карактер (јер на тој штедњи штедионица не може да по- 
стигне зараду) показују напредак, и ако само скроман. Укупан 
износ недељне штедње je порастао од 63 на 74 хиљада ди- 
нара. Улози на кауционим књижицама стагнирају. Улози no 
тек. рачунима показују такођер тенденцију ка смањењу; и то 
већ све поеледње четири године, од 9,5 милиона крајем 1928 
дх)дине на 4,4 милиона крајем 1931 године, што he бити у 
везм са смањењем обртног капитала, који je суботичка оп- 
штина ставила на расположење штедионице. Разни повериоци 
су према 1930 години повећани за 343 хиљаде динара. Од 
укупних сретстава, којима рукује Градска штедиомица, кра- 
јем  1931 године у износу од 28,8 милиона je 1,8 лшлиона соп- 
ствених a 27 милиона туђих срететава.

Због смањења улога морала je штедионица -смањити и 
активне пласмане. Највећу промену видимо код дужника, које 
je  штедионица врло прегледно поделила: тако видимо, да 
изно!се дугови општине и њезиних привредних предузећа 12 
милиоиа, односио два пута више него кредити дати приватним 
капиталистима. Задужење општин-ске управе je порасло за 1 
милион на 4,4 милиона, a оно градске плинаре, код које су 
извршена извесне модернизације, од 5,5 милиона на 6,3 ми- 
лиоиа. Дуг градске штампарије je смањен од 1,34 милиона 
на 1,18 милиона динара. Штедиоиица подвлачи, да конку- 
ренција ни ове године није могла утицати на рад штампарије. 
И ако je у прошлој години, ош ована још једна нова штампа- 
рија, ипак број муштерија општинске .штампарије није опао. 
Дужници за продата парцелирана земљишта постепено су 
смањени од 1 милиона у 1928 години на 400 хиљада у 1931 
години (у последњој години за 190 хиљада) због редовних 
отплата камитената. Приватаи дужници, које води Градска 

' штедионица под „остали дужници“, показују у 1931 -години 
врло знатну промену: од 11 милиона у 1930 годиии апали су 
на 6,7 милиона. Ово рагшдш} смањење доказује да je ште- 
диоеица умела да ова сретства пласира врло ликвидно, јер 
би joj иначе било немогуће смањити пласман за скоро 50%.
■ Менични кредити показују минимално смањење; управа 

штедионице напомиње, да у другој половини није одобра- 
вала нових зајмова; стање ове позиције je смањено услед 
нормалне отплате кредита од стране појединих дужника и 
отказо!М реесконтног кредита.

Зајмови на залоге показују повећање од 439 хиљада 
на 616 хиљада, пошто je заложно оделење проширило да-

вање зајмова на трговачку и осталу робу од вредности.. 
Портфељ харгија од вредности je смањен од 1,24 милиопа на. 
1 милион. Градска штедионица «апомиње, да je на курсној, 
разлици лретрпела губитак од 249 хиљада. Она се није хтела. 
користити олакшицама закона о- билавсирању државних хар- 
тија од вредно!Сти, већ je цео губитак отписан изравно преко- 
рачуна губитка и на тај начин разчистила ситуацију.

У рачуну губитка и добитка видимо, да je повећана 
бруто као и чиста зарада, и то  упркос томе, да je ове године- 
отписано 249 хиљада на име курсне разлике. Добит je иска- 
зана са 50 хиљада више — за 310 хиљада —• него прошле- 
године, a да није било овог отписа, чиста би зарада изно- 
оила 560 хиљада динара. Приходи од камата као и провизије 
су већи него лане, док су расходи на име 'Камате смањени, 
због смањених улога. Позна-го je, да je штедионица уопела 
смањити режијске трошкове и то  за 150 хиљада на 1,05 ми~ 
лиона.

Чиста добит од 310 хиљада подељена je овако.: 15 хи-- 
љада je дато на име тантијеме, резервном фонду 150 хиљада, 
пензионом 40 хиљада a резерви за курсну разлику 104 хи- 
љада;- са овим дотацијама износе фоидови укуггао 2 : 1 
милион.

У улрави се налазе следећа г. г. Селимир Остојић, 
претседник; Црнковић др. Иван, Футо Бела, Др. Коломаш 
Хофман, Берталан Каршаи, Др. Степан Матијевић,. Мија Но- 
ваковић, Шиме Палковић-Бачић, Ђурица Роиажић, Ђорђе 
Паул, Мишко Прчић, Лука Секељ, Богдан Свирчевић, Антон- 
Видаковић, Др. Фрања Видаковић, Степан Војнић-Танић, Др. 
Милош Рафајловић и Александар Сувајџић, управитељ. У ' 
надзорном одбору су г. г. Фрањо Вукић, претседник; Др. 
Федор Никић, Ладислав Херцог, Густика Фистер и Славко 
Чичић.

КРОМ ОЛИТОГРАФСКА ТВОРНИЦА РОЖ АНКОВСКИ И 
ДРУГ Д. Д . —  ЗА ГРЕ Б.

У биланси Кромолитографске творнице Рожанковски 
и друг д. д. у Загребу за 1931. годину, успор.еђену са би— 
лансом за раније годиие наилазимо на веколико битних.: 
промена.

Творница Рожаиковски наставила je и прошле године- 
своје проширење. И то у знатној мери. -Ha Савској цести 
до досадашње главне творничке зграде, саграђена je нова 
творница. To je двокатница из армираног бетона која си— 
гурто спада у наше најмодерније фабричке зграде. Ту се 
je толико водило рачуна и о естетици да та нова зграда са- 
свим добро пристаје у улици која je већ данас једна од 
главних прометних артерија Загреба, a која he касније бити 
i om  и  B cha.

Проширењем шс^цузећа и ш градњам нове творнице - 
проведена je и знатна реконструкција подузећа. У заједници 
са другим интереоентима основано je једно вово акциовар- 
ско друштво са 6 милиона дивара „Картон“ које je преузело, 
један део досадашње фабрикације Рожанковскога. Проши- 
рење творнице омогућило je даље и концентрацију рада, јер ■ 
се сада и одио „Нарцисус“ може да превесе у матичну 
зграду a доеадашње просторије оделења „Нарцисус“ имале 
би се Јлпотребити за превос једвог другог подузећа консерва1 
Праштедионице. Тим измевама могао би се добити у самом 
центру града један већи комплекс земљишта за парцелацију 
која би могла да даде одличне резултате.

У новој творници, Рожанковски je дотерао и уређај 
за штампање лимеве ,робе у првом реду кутија, na je тиме- 
одузео досадашњи монопол „Сатурвуса“ у Љубљани. Ново > 
оделбње води се у заједници са  фирмом „Лим“ д. д. која 
израђује лимене предмете који се онда у вовој творвици: 
даље прерађују.

Развитком ваше ивдустрије консерва, развитком наше 
индустрије дестилације нафте, ш дустрија лимене робе има



МЗГледа за развитак. Незгодно je што једна већа творниЦа 
те струке долази баш у доба депресије. У оделењу за из- 
раду календара, ситуација je утолижо данас боља иего pä- 
није што je преузећем елиминирано једн ом ањ е подузеће 
које je правило знатну конкуренцију. Сада je, уколико то 
криза дозвол>ава — ту могућност већег искоришћавања ка- 
пацитета творнице.

Биланси За 4 последње године пружају следећу слику:
Актива 1928. г. 192.9. г. 1930. ,г. 1931. г.

у хил>адама динара
Некретнине 1.849 1.849 2.416 5.939
Стројеви 4.157 4.328 5.239 3.952
Уређај 955 1.184 1.273 905
Роба 3.140 2.851 3.469 795
Дужниц-и 7.156 8.520 9.360 3.507
Менице ------ ------ 876 1.794
Ефекти • — 49 3.045
Благајна 236 211 210 225

Шсива;
Г лавница 6.000 6.000 6.000 6.000
Резерва 157 175 197 218
Фонд амортизације 2.218 2.760 3.212 7.369
Акцепти 5.405 5.521 8.269 4.519

Добитак 342 441 439 з
Укупна биланса 18.310 19.488 22.896 20.16b

i
Укупна je биланса за 2,7 милиона динара мања од

укупне билансе 1930. Међутим готово je немогуће упоре-
дити билаису за 1931 са билансама ранијих година. Један део 
инвеетиција, a сигурио и обавеза, односво почраживања као 
и залиха, пренесен je на иово афилирано подузеће које jfe 
основано прошле године и које je самостално билансирано.

Иекретнине су порасле од 1.849 хиљада' динара у 1920 
години, односно 2.416 хиљада концем 1930 године, на 5.939 
хиљада концем 1931. За преко 4 милиона двнара. Толико je 
коштала нова фабрика која je подигнута прошле и лрет- 
прошле године. Стројеви напротив исказани су са 3 милиона 
952 хиљаде према 5 милиона 239 хиљада концем 1930 ro- 
дине. 1едан део стројева je међутим пренесен на ново ло- 
дузеће пак од туда, успркос што je подигнута нова тво.р- 
ница, стројеви су исказани са знатно мањим износом. Иста 
je ствар и са уређајем који je исказак са мањим износом.

Роба je пала од 3 милиона 469 хиљада концем 1930 
године на 795 хиљада концем 1931. Ä дужници од 9 милиона 
360 концем 1930 године, на 3 милиона 507 концем 1931. Не- 
познато je колико од тог смањења иде на оделење крје je 
предато новој афилијацији, a колико изиоси стварно смањеше 
послова. Мениде су у порасту. Индустријска подузећа која 
су у ужим везама са новчаним заводима морали су прошле 
године један део својих конто-корентних потраживања пре- 
тварати у менице да десконтирањем код новчаног завода 
овоме ставе на располагање материјал потребан за редис- 
конт код Народне банке.

Ефекти су порасли за 3 милиона динара. To je удео 
у главници новог подузећа „Картон“. Наравно Да та три ми- 
лиоиа иису уплаћена у готовом него je то део протувред- 
ности за препуштене етројеве, уређај, залихе и слично.

Главница остала je иста. Фонд . амортизације опао je 
скоро за 1,5 милиона динара. По свој прилици то je удео у 
амортизацији о-них стројева који су препуштени „Картону“.

Акцепти су опали за скоро 4 милиона динара. По евој 
прилици да. je један део меничних обавеза прешао а а  нрво 
подузеће. Поверирци су порасли од 4,5 милиона на 7,4 ми-ј

лио«а-или ckopo за 3 милиона. .Међутим кад „узмемо у Рбзир 
смањење акцепата, онда видимо да су обаиезе кпак смањене 
за преко 1 м и л и о н . Међутим за .зарод који финансира оба- 
везе нису смањ.ене негр дапаче повећане јер док je до сада 
било. ту само по.траживање, према Рожанжрвском сада по- 
Стоји још и потраживање према „Картону“,

Рачун губиТка и добитка пружа следећуЧлику: -
Добитак: 1928. 1929. 1930. 1931.

_ - • V '  (■■ ■. • .'V у хиљадама динара
Пренос

w  1 2 t
,, з

Литографија 3.091 . ■ 3.662 3,582 ' 2.732
Картонажа 1.903 2.264 ; ,2.149 1.156
Календари 556 - . 978 1.375 533
„Нарцисус“ 1.489 • - 960 1.055 524

Губитак: в

Трошкови . 5.040 ; 5.647 ,5.928 ; 3.557
Порези 164 177 147 . 187
Камати 980 957 990 812
Отписи 511 542 552 386
Добитак 324 442 439 „  , ■ ‘ 6

Док je прошлих година Добитак износио 3-^-400 хи- 
љада динара, дотле je свршила прошла година са добитком 
од 6 хиљада a од тога су три хиљаде прбнРс из ранијих го- 
Дина. Сва од^леша су знатно подбацила, a  највише кален- 
дари и „Нарцисус“. 0'вде су'прих-оДи пали на испод Поло- 
вине. И трошкови су знатно редудирали али не Риег'толико 
да би ce могло изједначити оно што je отиало у приходима. 
Повољно je што су камати сМањени 3ä cšopo 200 хиљада ди- 
нара. Амортизација je мања јер je и вредност стројева пре- 
носом једног дела на афилијацију знатно мања.

Реорганизација подузећа- у дид>у ироширења продук- 
ције оних грана које пружају највеће изгледе за успех .да- 
вршена je, na je за очекивати, уколико оцпгге привредне при- 
лике лоше не делују да he по-словни резултати у будуће опет 
бити повољни.

DUBROVAČKA TRGOVAČKA BANKA — DUBROVNIK

„Bedemi i najsolidnjih privrednih tekovina osjetiše udarce 
silnog vihora ekonomske depresije i opšteg nepovjerenja'’ stoji 
u izveštaju Dubrovačke trgovačke banke za prošlu godinu. I 
moramo priznati da su se udarci depresije i opšteg nepovje
renja u daleko većoj meri osetil'i u bilanci. Dubrovačke trgo
vačke banke nego što je to slučaj kod drugih zavoda njenog 
kalibra. A tu su i opravdani1 razlozi. D v e 'najvažnije privredne 
grane za Dubrovnik i njegovu okolinu proživele su prošle godine 
jaku krizu. Promet stranaca bio je prošle godine mnogo slabiji 
nego inače. Ne možda toliko po broju koliko po kvalitetu. A 
kvalitet odlučuje jer je za nas najvažnije koliko stranac kod 
nas potroši. Bolja publika koja je dolazila na naše more išla je 
u prvom redu do Dubrovnika. A te je prošle godine bilo ma
nje. Jesenja sezona, koja je za Dubrovnik .obično najbolja, bila 
je prošle godine naročito slaba, jer su izostali Nemci, najbolji 
gosti Primorja a naročito Dubrovnika. S druge strane kriza u 
pomorstvu,, u prvom redu u slobodnoj plovidbi, koja je u Dub
rovniku najviše zastupana, naravno, da. je pogorašla privredne 
prilike čitavog grada, a to se je tnoralo odraziti i na novčanim 
zavodim a.,

To je relativno veliko smanjenje, koje može lako čitaocu, 
koji ne pozna dobro prilike Dubrovačke trgovačke banke u Du
brovniku, da ostavi utisak, da je ona bila izložena naročito ja
koj krizi, poverenja. Međutim stvar je sasvim drugojačija. Kad 
se ^agleda u kretanje uloga dobiće se ; odmah protivna slika. 
Ukupni ulozi su iznosili na kraju 1931. godine 20,9 miliona di



nara, a na kraju 1930. godine 23,1 miliona; smanjili su se dakle 
samo za nešto preko 2 miliona dinara. To je razlika vrlo mala, 
a kad se ima u vidu, da su van svake sumnje u mnogo jačoj 
meri povučeni ulošci od filijala velikih jugoslovenskih novča-- 
nih zavoda u Dubrovniku, onda se može videti, da ni ovo ne
znatno povlačenje uloga nije uzrok krize poverenja prema Du
brovačkoj trgovačkoj banci, već je rezultat sticaja prilika u Du
brovniku i okolini, rejonu bančdnog poslovanja. Ovaj veliki pad 
ukupne bilansne sume u glavnom dolazi usled ogromnog sma
njenja pozicije poverioca d to od oko. 4 miliona u 1930. g. i 7 
u 1931. g., dakle preko 20 miliona dinara. Kako se već iz na
ših dosadanjih analiza bilansa zna da su poverioci po tekućim 
računima za vreme krize poverenja pokazali mnogo više ner
voze i niesti-pljivosti, nego ulagači na štednju, to se apriori da 
izvesti potpuno pogrešan zaključak, da je Dubrovačka trgovač
ka banka po računu poverilaca bila izložena naročito velikom 
napadu nestrpljivih poverilaca. Međutim taj bi zaključak, kao 
što rekosmo, bio skroz pogrešan. Uzrok leži u personalnoj 
strukturi Dubrovačke trgovačke banke. GJavni akcionari Du
brovačke paroplovidbe istovremeno su sopstvenici gotovo sviju 
akcija Dubrovačke trgovačke banke i u isto vreme njezini naj
jači deponenti. U poziciji verovnici od skoro 49 miliona dinara 
na kraju 1930. godine glavnu ulogu igra Dubrovačka paroplo
vidba. Smanjenje dolazi u glavnom usled njezinih dispozicija. 
To pak nije bilo -usled krize poverenja, već zbog toga, što se 
Dubrovačka paroplovidba koristila padom engleske funte i iz
vršila velika plaćanja u toj valuti. Najveći deo plaćanja pada 
na otplatu našeg najvećeg i najbržeg putničkog broda „Kralj 
Aleksandar 1.” koji je ovih dana doplovio u Grtiž i  odmah za
tim pušten u saobraćaj.

Dalje razviće engleske funte i opasnonost da ona ne bude 
u prkos volje engleske vlade revalorizirana, pokazuje, da je 
Dubrovačka plovidba vrlo mudro uradila, što je iskoristila naj
manji nivo kursa engleske funte, da se oslobodi velikih oba
veza u toj valuti. Međutim ni do toga ne bi došlo da nije na
stupila druga jedna okolnost, -ne kod Dubrovačko trgovačke 
banke, već kod Dubrovačke paroplovidbe, koja je imala nepo
voljnu reperkusiju na njezinu poziciju poverioca. Radi se o poz
natoj ugovornoj subvenciji državnoj parabrodskim društvima. 
Dubrovačka paroplovidba potražuje danas znatnu sumu po tom 
ugovoru (prema našem obaveštenju oko 13 miliona dinara). 
Da je ta  suma isplaćena u roku, onda bi opadanje verovnika 
kod Dubrovačke trgovačke banke bilo u najmanju ruku manje 
za 13 miliona dinara. Činjenica da je Dubrovačka trgovačka 
banka mogla da realizira 23 miliona dinara u toku 1931. god. 
radi isplate svojih poverilaca pokazuje samo to, da je bila 
likvidna njezina aktiva. Njezina likvidnost bila je toliko velika 
da je bila u stanju da isplati i celokupnost uložaka na štednju, 
koji iznose, kao što smo malo pre videli, oko 23 miliona dinara, 
a to je suma koju je Dubrovačko-trgovačka banka isplatila. 
1931. god. po tekućim računima (kao što smo videli, 20 mi
liona dinara).

Dubrovčani kao primorci i brodari gravitiraju ka funti, kao 
i celokupno svetsko primorje. Funta je u -isto vreme služila, 
kao što se zna za utvrđivanje pomorskih podvoznih stavova. 
Prirodna je stvar da je i Dubrovnik u istoj meri bio zaintereso- 
van u funti. Tako isto pojamno je da je pad funte morao izaz
vati veće uzbuđenje u Dubrovniku ali izgleda da su kod Du
brovačke trgovačke banke mnogo veća dugovanja bila u fun
tama no gotovine i potraživanja tako da je ona izvukla korist 
od pada funte.

Bilanca za 4 poslednje godine pruža sledeću sliku:
Aktiva 1928 1929 1930 1931

u hiljadama dinara 
Blagajna 1.440 3.773 3.436 1.930
Efekti 8.202 12.565 14.714 10.748
Tek. rač. i menice 47.744 55.533 58.838 39.031
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Pasiva
Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezerva 2.525 2.525 2.525 2.525
Verovnici 31.437 45.321 48.905 26.098
Ulošci na knjiž. 21.029 21.607 23.123 20.933
Dobitak 379 619 642 375
Ukupna bilanca 58.113 72.598 77.714 52.436

Ukupna bilanca od 77.7 miliona koncem 1930. spustila se
je na 52 miliona koncem 1931. Znači za 25 miliona ili oko jedna 
trećina bilance prethodne godine.

Blagajna izkazuje za 1.5 miliona dinara manji iznos. Efekti 
su slabiji za 4 miliona dinara. Od toga skoro 2 miliona usled 
otpisa na kursu. Ona se nije koristila zakonskom mogućnošću 
postepenog otpora, već je sve otpisala iz dobiti prvih godina.

Tek. računi i menice opali su od 58.8 miliona na 39 mili
ona. Gotovo za 20 miliona. Ova pozicija najbolje pokazuje li- 
kviditet Dubrovačke trgovačke banke. Hteli bismo videti drugi 
naš zavod kojemu bi uspelo da za 3—4 meseca reducira svoja 
potraživanja za 30%. Znači da su ona bila skroz likvidno plasi
rana i da nema ni govora o zamrzlim kreditima kako je to slu
čaj kod drugih banaka u prvom redu onih koje rade sa seljač
kim menicama.

Račun gubitka i dobitka pruža sledeću sliku:
Prihodi 1928 1929 1930 1931

u hiljadama dinara
Kamati i providba 2.607 2.593 2.621 2.588
Dobitak na raz. poslovima 

Rashodi
---- • ■ ----  ■ — 1.735

Kamati 1.304 1.264 1.276 1.278
Upravni troškovi 614 647 652 637
Porezi 105 80 97 102
Dobitak 619 642 658 375
Otpis na drž. papirima — — • — 1.957

Račun gubitka dobitka ima dve pozicije koje ranije nije 
imao. Među prihodima „Dobitak na raznim poslovima” sa 1 
milion 735 hiljada dinara. Kako u prošloj godini nije bilo van- 
rednih i unosnih poslova držimo da su te realizacije izvesne 
take rezerve koje zavod ima u znatnoj meri. U rashodima na
lazimo „Otpis na državnim papirima” sa 1 milion 957 hiljada 
dinara, i tako napravila čistu situaciju. Među prihode uzete su 
tajne rezerve da se uzmogne pokriti gubitak na državnim papi
rima. Nigde kao u ovom primeru, tajne rezerve ne nalaze svoje 
opravdanje. Zavod je ne samo otpisao sav gubitak na državnim 
papirima koji iznosi gotovo koliko i dionička glavnica nego je 
čak mogao i platiti dividendu od 10%. A pri tome je, u to smo 
duboko uvereni, bilanca mnogo realnija od. najvećeg dela onih 
zavoda koji će gubitak na državnim papirima izkazati kao ak
tivu ili koji za 1931. ne plaćaju dividende.

Od iskazanog dobitka u iznosu od 375.624 dinara i po 
odbitku prenosa dobitka iz 1930. godine 27.451 dinara, dakle 
od 348.172 dinara; razdeljeno je: tatijema upravnom odboru
35.000 dinara, 10% na ime dividenda 'tj. 50 dinara po akciji 250 
hiljada dinara, dodavši prenos dobitka iz 1930. godine 27.451 
dinara ostaje 90.624 dinara, od kojih je isplaćeno kao nagrada 
nadzornom odboru 10 hiljada dinara, činovništvu 20 hiljada di
nara; sem toga je stavljeno na raspoloženje uprave za kulturne 
i dobrotvorne svrhe 15 hiljada dinara, a ostatak od 45.6 hiljada 
prenet je na novi račun. Na ime dividende isplaćuje se za go
dinu 1931. 50 dinara po akciji, počev od 11. aprila 1932. godine.

U Upravnom odboru nalaze se sledeća gospoda: Pretsjed- 
nik Dr. Stijepo Knežević, potpretsednik: Federiko Glavić; čla
novi: Dr. Stefi Račić, Vicko A. Svilokos, Tomo Glavić; Direktor: 
Ivo Barač; u Nadzornom odboru gg.: Dr. Pavo Matijevič, Vicko 
kap. Miloš, Ivo kap. Papi, Špiro Poznanović, Lale N. Zuber.
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ХРВАТСКА ИНДУСТРИЈА ПАПИРА Д. Д. —  ЗА ГРЕБ.

Водећи рачуна о гтривредним приликама у прошлој 
години нарочито у другом семестру a у првом реду о 
знатно смањеној куповној снази готаво свих народних сло- 
јева, морамо бш и спремни да ћемо код биланаса наших 
индустријских и трговачких подузећа наићи на ман>е зби* 
porie биланса него што смо били навикли последњих неко-/ 
лико година. Ако je залиха робе иста као и ранијих година, 
то даје наслућивати да има много и такве робе која се уоп- 
ште не да продати или веома тешко. A ако су пак дужници 
иека^ани са истом или чак и «ећом цифром намеће се пи- 
тање, да ли се ту  можда ne ради о замрзлим потраживањима 
које није лако реализирати. Интерееантна je појава да наши 
изабрани судови кикад нису имали толико посла колико по- 
следњих неколико месеци. Прееуде падају за пресудом. Само 
што je гштање уколико се оме даду реализиратм.

Смањење залихе робе односно дужиика као резултат 
стагнације у пословима због емањења куттовне снаге, мора 
водити и до смањења повериоца. A то je данас најваж ш ф 
проблем читаве наше привреде. Тешко оном индустријско- 
трговачко.м подузећу које данае у периоду депресије има 
једнаке или чак још и веће обавезе него што je имао у доба 
коњунктуре. Камати, који су, да несрећа' бу.де још већа, већи 
него у доба коњунктуре, прете да поједина подузећа доведу 
до потешкоћа ако не и до пропасти. A пропаст подузећа на- 
равно вуче за собом и повериоце, — у првом реду новчане 
заводе.

Према томе ако' у билансима трговачко-индустриј- 
ских подузећа за прошлу годину видимо мањи збир билансе 
него иначе, онда то морамо узети, наровио уз потребне ре- 
зерве, као повољан знак. A смањење пословања односно ре- 
дукција укуоне суме билансе мора наравно да се одрази и 
на иословном успеху подузећа. Било би неозбиљно од noje- 
диних трговачко-индустријских подузећа тражити да и за 
1931. годину искажу исте пословне резултате «оје су иска- 
зали за последњих неколико- година. Можемо бити задо!вољни 
ако су пословну годину закључили са суфицитом.

Добит Хрватске индустрије папира износила je послед- 
њих 6 година:

Повериоци 4.478 8.722 8.248 6.654

Банке 2.149 2.999 4.549 3.811
Менице 682 ------ - —
Добитак 221 243 527 275

Укупна биланса 11.511 15.835 21.280 18.854

Укупна биланса опала je за нешто преко 2 милиона,
док je до 1931. године расла годишње за неколико милиона.

Залиха робе je смањена за скоро 1 милион динара, 
што je nocOjMa констатација. A још je повољиија да су дуж- 
ници опали за екоро један и no милион динара. И ефекти су 
опали за 300 хиљада динара, ма да je уписан и стабилизаци- 
скни зајам. По свој прилици да су разлике на куреу отписане.

Упоредо са смањењем позиције активе смањене су и 
одговарајуће позиције пасиве. Повериоци су редуцираки за
1.5 милиона динара. Мање складиште робе мање и обавезе 
према лифераитима што би данас морао бити принцип пре- 
тежиог дела трговине. A и обавезе према банкама које су 
последње три године биле у знат.шм порасту омањене су за 
750 хиљада динара. To je ванредно поводана констатација. 
Тешко omом подузећу које у даиашње доба не успева да 
редуцира обавезе према банкама. Камате he не само абеор- 
бирати сав профит него и потрести еаме темеље подузећа.

Чисти добитак je како рекоемо за 150 хиљада динара 
или за 30% мањи него 1930 године, ну ипак >већи него ro- 
дине 1928. и 1929. Политика рест.рикције «оју проводи по- 
дузеће готово гарантира да he данашње потешкоће бити 
глатко преброђеие. Поготово што je папир ипак једаи ар- 
тикал где редукција потрошње није узела оне димензије 
као у другим привредним гранама. И-нтересаитно je да je 
■прошле године увоз папира за штампање био једнак увозу 
из 1930 и ако je увоз у опште зиатно подбацио..

године 1926

1927
1928
1929
1930
1931

губитак

добитак

155 хиљада динара 

19 
221 
243 
527 
275

Како видимо профит je до прошле године показивао 
■сталан пораст. Наравно 1931 год морала je донети извесан за- 
стој. Ипа« получени чисти добитак већи je од добитка ра- 
иијих година, осим рекордне 1930 Родине.

Биланса je у последње године пружала следећу слику:

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 
у милионима динара

1931. г.

Благајна 109 75 73 173
Ефекти 309 989 1.014 702
Инвентар 38 34 31 —
Дужници 6.158 8.950 9.584 8.144
Роба 4.731 5.513 10.341 9.640
Некретнине 158 158 158 158

Пасива

Главница 3.750 3.750 5.000 5.000
Резерва 106 120 2.945 3.100
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Врачарска Задруга — Београд
Рачун изравнања на дан 31. детлембра 1931. године

Лктива Паешва

Динара
Благајна 955.329'98 
Жиро рачун код Народне Банке 402.756'04 
Мениде 14.843.114‘50 
Зајмови на залогу хартија од

вредности 69.900.— 
Текући рачуни 21.752.56Г15 
Непокретно имање 18,400.278.84 
Покретност 266.024*30

Хартије од вредности :
Вредности резервн. фонд. и др. 14.066,407 28 

Оставе 48.748.91685 
Дужници за кауције и гарантије 19.398.000'— 
Привремени рачуни 2.735.139.62 
Поштанска Штедионица 39.327'34 
Разна актива 795.321 '15

Динара
Главннца:

100.000 ком. акција no Дин. 200.— 20.000.000'—

Резервни фондови:
стални резервни фонд 2.500.000'— 
особени резервни фонд 287.947,64 
валоризациони фонд 814.965,96 

Разлика на курсу 666,541 '78

Улози на штедњу:
no уложним књижицама 34.897,967.65 
no текућим рачунима 2.437.685.—  

Обавезе 7,940.500'— 
Неисплаћееа девиденда 23.970' — 
Остављачи остава 48.748.916*85 
Кауције и гарантије 19.398,000.— 
Привремени рачуна 1.190.43Г31 
Преносна камата 196.044'51 
Тантијема 500.000.— 
Разна пасива 870.106,35

Дивиденда:
на 100.000 ком. акција no Дин, 20— 2.000.000'-—

Укупно 142.473.077*05 

Рачун добитка и губитка на
Расход

Укупно 142,473.077'05 

дан 31, децембра 1931. године
Прижод

Динара
Камата:

no улозима на штедњу, текућим 
рачунима и реесконту 3.090.781 '20 

Плата и додатак на скупоћу 709.533’—
Трошкови:

режијски трошкови, државни по-
рез, станарина и др. 1.574,681 32

Отписи:
од сумњивих потражавања, по-
кретности и др„ 628,511'42

Тантијема:
20 % од добити према правилима 500.000'— 

Дивидента:
на 100,000 ком, акција no Дин, 20,— 2.000.000,—

Динара
Камата :

од меница, од зајмова на залоге 
и no текућим рачунима 3.804,687'18 

Приходи од непокретног имања 563.20Ö.— 
Приход од хартија од вредности 2,159.335*97 
Разни приходи:

провизија и др, 1.968.461*79 
Наплаћена отписана потражквања 7,822.—

Укупно 8.503.506’94 Укупно 8.503.506*94

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 П И З А  Б И Л А Н С А
Додатак „Народном Благостању“

Б Р О Ј 18 Б Е О Г Р А Д , 30  А П Р И Л  1932. Г О Д И Н А  IV

Садржај:
Југославенска банка д. д. Загреб 
Trgovačka i obrtna banka —  Novi Sad 
Панчевачка пучка банка — Панчево
Градска штедионица општине слободног краљ. града Осијека — Осијек 
Штедионица савске бановине —  Загреб
„Putnik” društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji a. d. — Beograd

ЈУГОСЛАВЕНСКА БАИКА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Југославенска банка ослања се у знатној мери на Жив- 
ностен-ску банку. У ери кризе Кредитаншталта, били су се 
почели ширити неповољни гласови и о Живностенској банци. 
Нарочито у Бечу, где je њена филијала неко време била из- 
ложена чак и навали улагача. Према томе није ни чудо што 
je југославенска банка била међу првим нашим заводима, 
који су осетили приближење тешке кризе поверења која je 
избила код нас после напуштања златног важења у Енглеској.

Међутим сви они заводи који су били изложени првим 
ударцима неповерења — код куће и на страни — прошли су 
много боље него они који су последњи дошли на ред. Ови 
су заводи наиме имали времена, уколико то нису урадили 
још и раније, да се спреме за догађаје. Док су други заводи 
још увек форсирали посао, они су већ завели политику ре- 
стрикције. A завести политику рестрикције у јуну-јулу није 
исто што у септембру. Јер онда се je дало тиме још нешто 
и постићи. Кад je већ избила општа криза, рестрикција до- 
лази no себи не као предвиђање, већ као последица.

Чињеница да je некако међу првима била изложеиа 
ударцима, имала je за Југобанку и ту  последицу да je она 
тешку кризу поверења прошла много лакше него многи 
други заводи. Код ње навала никада није ни била тако акутна 
да се не би знало шта и како да се ради.

Друга чињеница која je Југобанци омогућила да кризу 
прошле јесени много лакше преброди но што су многи оче- 
кивали, лежи у томе, што она већ неколико година консе- 
квентно иде за тиме да ликвидира знатан део свог индустри- 
ског ангажмана. Све оно што није имало здраве темеље и ј 
све oh'o што je значило имобилизацију знатнијих сретстава, ј 
било je ликвидирано. И то у време кад су се такви ангаж- 
мани дали ликвидирати без штете или са минималним гу- 
битцима. Завод je у последње време ишао за тим да поје- 
диним индустриским подузећима ставља на расположење 
само потребан обртни капитал. Преузимање нових акција 
није више долазило у обзир. A ни кредитирање које je зна- 
чилО’ имобилизирање — дакле кредите који су били утро- 
шени у инвестиције. У свом извештају спомиње Југобанка, 
поред Народне банке, и Живностенску банку која je и про- 
шле године стајала уз завод „с пуним разумевањем стално и 
без устезања и на помоћ спремна“. Прошле године, с обзи- 
ром на општу кризу, такво испомагање било je сколчано 
са нарочитим тешкоћама; прво што су новчани заводи у свим 
државама морали водити рачуна о свом ликвидитету и друго 
што су заведене такве девизне стеге у појединим државама 
да много пута ефикасна помоћ са стране уопште није била 
могућа.

У извештају се нарочито наглашује да je, упоредо са 
дизањем уложака, са стране уследила рестрикција и отка-

зивање кредита. Неки заводи у том погледу били су превише 
обзирни, готово сентиментални. Банкар мора водити рачуна
о приликама, оа на навалу улагача одговорити истом мером, 
наиме отказом и редукцијом кредита. Само на тај начин 
мјоже да се успостави паралелност између пасивне и ак- 
тивне стране билансе.

Биланси за 4 последње године овако изгледају>:
Актива 1928. г. 1929. r. 1930. г. 1931. r.

у хиљадама динара
Благајна 32.589 22.621 51,707 32.341
Банке 33.026 33.894 32.771 17.366
Менице 189.191 205.567 182.694 127.709
Ефекти 37.997 41.597 44.738 36.572
Ломбард 21.541 15.015 8.967 8.675
Курсна разлика држав-

них папира ------ ----- 4.343
Дужници 601.879 593.907 663.520 602.148
Хипотеке 20.597 21.067 18.784 12.985
Некретнине 39.762 39.762 39.762 39.762

Пасива
Главница 100.000 100.000 100.000 100.000
Резерве 27.656 28.500 29.556 30.406
Улошци на књиж. 263.643 289.399 310.747 238.038
Улошци на тек. рач. 152.590 167.141 166.589 103.394
Повереници 412.745 368.109 419.718 405.246
Заложнице 18.109 19.718 18.449 12.931
Добитак 10.542 10.852 9.364 4.328
Укупна биланса 1.000.017 1.003.066 1.071.183 907.617

Укупна биланса показује 'омањење за 163.6 милиона
д ин ., ш т о  je р а зум љ и ва  по ;С ледица,!великог д и за њ а  у л о ж а к а .

Улршци на књижице смањил-и су се од 310.7 на 238 
милиона, за неких 80 милиона. Југобанка има неколико и 
то већих филијала у Војводини. A Војводина je ирва пока- 
зала тенденцију подизања уложака. Још за време јулијске 
кризе у Немачкој, као и под утиском мораторијума у Ма- 
ђарској.

Улошци no текућим рачунима опали. су од 166.6 мили- 
она на 103.4 милиона или за -преко 60 милиона. И овде се 
показује правило да су улошци у тек. рачурима били изврг- 
нути већим отказима него улошци на књижице. Нарочито 
ако су улошци у текућем рачуну били стране провенијенције. 
Са ове стране су дошли први откази. И то одмах после слома 
Кредитаншталта. Сва срећа да наши новчанж заподи нису 
имали веће износе страних краеторочиих кредита. . Ти су 
могли бити прошлог лета и јесени за нас фатални.



Повериоци су опали само од 419.7 милиона на 405.2 
милиона. Међутим треба узети у обзир да je Југобаика као 
и све велике банке прошле године не само сасвим искори- 
стила предвиђени реесконтни кредит код Народне банке него 
да je добила и нове кредите. A реесконт je у већини слу- 
чајева био проведен преко рачуна „повериоци“.

У активи, благајна износи 33.3 милиона према 51.7 ми- 
лиона концем 1930. године. Међутим стање благајне концем
1931. г. било je за 10 милиона боље кего концем 1929. године. 
Значи да je Југобанка концем године кризу поверење у глав- 
номе већ пребродила и да je у eno joj благајни за наше да- 
нашње прилике држала знатан износ. Ta je сума данас још 
много већа, jep се огтрезном политиком и даље повећава.

Потраживања код банатса су опала од 32.8 на 17.4 
милиона. To je и разумљиво. Само потраживање код На- 
родне банке била су прошле јесени ликвидна. Остало je све 
било у питању. Па и потраживања на чековном рачуну По- 
штанске штедионице. У будуће држаће новчани заводи срет- 
ства која у сваком случају морају бити ликвидна, у много 
мањој мери код других банака него што je то био до сада 
случај. Благајнички записи Народне банке играће далеко 
већу улогу.

Менице су смањене од 182.7 милиона на 127.7 мили- 
она или за 55 милиона динара. Кад узмемо у обзир стање 
меница концем 1929. године, видимо да je есконт редуциран 
за скоро 80 милиона динара. Смањење меница у толиком 
износу за у релативном кратком времену, показује, да су те 
менице у главноме биле ликвидне. Код неких наших новчаних 
завода има меница које се ни за године не могу уновчити, 
jep су послужиле за инвестиције.

Ефекти су смањени од 44.7 на 36.6 милиона динара 
или за 8 милиона. Од тога отпада 4.3 милиона на курсну ди- 
ференцију код државних папира. У рачуну губитка и добитка 
налазимо износ од 4 милиона 32 хиљаде динара као губитак 
на ефектима. По томе укупни губитак на ефектима износи 
прошле године 8.3 милиона динара дакле толико за колико 
je умањена њихова вредност. Значи да у току прошле го- 
дине већих траисакција у ефектима није било.

Дужници су смањени од 663.5 милиона на 602 милиона 
или за 60 милиона динара. To je у вези еа настојањем управе 
да редуцира кредите и тако одржи што већи ликвидитет.

Смањење хипотека од 18 на 12 милиона динара у вези 
je ca смањењем заложница за исти износ у пасивној страни 
биланса.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:
Приходи 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

у хиљадама динара
Камате 69.898 68.168 66.037 60.211
Провидба 11.452 14.078 13.861 15.192
Некретнине 2.134 1.829 1.788 1.769

Расходи
Камате 49.679 50.114 49.061 46.141
Плате 13.548 14.088 14.340 14.082
Управни трошкови 5.171 5.242 4.915 4.528
Порези 3.115 2.576 3.042 2.052
Отписи 1.790 1.853 1.899 2.666
Ефекти ------ ------ 4.032

Чисти добитак Југобанке исказан je ca 4.3 милиона
према 9.3 милиона 1930. године или за 5 милиона мање. Ка- 
мати су дали 60 милиона према 66 милиона 1930. године или
6 милиона динара мање. Издатак на каматима je смањен од 49 
на 46 милиона динара или за 3 милиона. ГТо томе je нето за- 
рада на каматима износила 3 милиона мање него 1930. го- 
дине. Провизија je дала 1 милион и четврт више. Плате и

управни трошкови су редуцирани за 700 хиљада динара. A 
и у име пореза издато je милион динара мање. Мањи нето 
приход од камата био би компензиран већим приходима код 
неких других позиција и сд^ањеним расходима. Међутим je 
отписано око 700 хиљада динара више него годину дана ра- 
није. A као ново дошао je губитак код ефеката од 4 милиона 
динара. Тако смо добили износ од 5 милиона динара за ко- 
лико je чисти добитак 1931. године мањи од чисте зараде 
из 1930. године.

Југобанка за 1931. годину не исплаћује дивиденде. Од 
чистог добитка пошто се je дозначило резервном фонду про- 
писани удео, резервисан je износ од 3.2 милиона динара за 
отписивање, уколико се зато укаже лотреба.

У уорави југословенске банке д. д. Загреб, која по~ 
држава филијале у Београду, Љубљани, Броду, Цриквеници, 
Карловцу, Иовом, Новом Саду, Осијеку, Сомбору, Суботици, 
Сушаку, Вараждину, Вуковару и Старом Бечеју, налазе се 
следећа г. г.: претседник Др. Фердинанд Грамберг, инду- 
стријалац, Београд, потпретседник Антонин Филе, зам. ген. 
директора Живностенске банке, Праг; Др. Богдан Гаври- 
ловић, Др. Никола Костренчић, генерални директор Југосло- 
венске банке, Загреб; Др. Богдан Марковић, министар у 
пенз., Београд; Антун пл. Михаловић, бивши бан, велепосед- 
ник; Др. јулије Моган, адвокат, Загреб; Др. Јарослав Прајс, 
потпретседник Живноотенске банке, Праг; Фрањо Драгутин 
Шмит, велепоседник, Загреб, и Др. Милован Зоричић, прет- 
седник Управног суда, Загреб. У Надзорном одбору су г. г.: 
Херман Краус, Бохумил Новак, Пх. Мр. Драгутин Перош, 
инж. Вјекослав Пилпел, Јарослав Риха и Др. Иван Собол.

TRGOVAČKA I OBRTNA BANKA, NOVI SAD.

U 1931. godini prošla je prva četvrt stoleća, od kako je 
osnovana Trgovačka i obrtna banka u Novom Sadu. Dvadeset- 
petgodišnji rad jedne bankarske ustanove pretstavlja već po 
sebi jedan markantan događaj, a u ovome slučaju ima ovaj 
jubilej još specijalno značenje. Ove poslednje dve godine bile 
su za Trgovačku i obrtnu banku pune burnih i teških momenata, 
nesumnjivo najtežih od kako banka postoji. Poznata je činje
nica, da se smatra položaj jedne banke u toliko povoljniji, u 
koliko manje se o njoj čuje ili govori, A poznato je, da se ie o 
Trgovačkoj i obrtnoj banci od 1929. do 1931. godine vrlo mnogo 
govorilo. Prilikom osnivanja Jugoslovenske udružene banke 
uporno su se podržavale vesti, da će i Trgovačka i obrtna 
banka prestati da bude samostalno pravno lice i da će biti pre
tvorena u filijal Udružene banke. Trgovačka i obrtna banka na 
sve ove vesti odgovorila je pojačanjem svojih sretstava, putem 
povećanja glavnice od 12 na 20 miliona dinara. Iako je u ono 
doba naše tržište kapitala stagniralo, i ako je emisija akcija 
bila skoro bezizgledna, ipak je banka čitavu emisiju brzo pla
sirala — Udružena banka je preuzela jedan izvestan deo i 
umesto da banka postane filijal Jugoslovenske udružene banke, 
ona je preuzela sve aktive i pasive novosadskog filijala Udru
žene banke i time znatno povećala volumen svog bankarskog 
rada. Iz kampanje, koja je bila uperena protivu nje, ona je 
izašla moćnija no ikad.

U toku 1931. godine, u maju mesecu, dolazilo je do teš
koća bečkog Kreditanštalta, koji je u svoje vrem e, bio u po
slovnoj vezi sa Trgovačkom bankom. Kreditanstalt je bio u 
stvari angažovan samo posredno, preko svojih afilijacija Kre
ditnog zavoda za trgovinu u Ljubljani a delimično i preko Udru
žene banke. Direktni kreditno-poslovni odnosi likvidirani su već 
u ranijim godinama, i kada su u leto 1931. godine izvesne slo- 
venačke grupe pretopile bečke akcije Kreditnog zavoda u Ljub
ljani, prekinuta je i za Trgovačku banku svaka veza sa Kre- 
ditanštaltom u Beču. Kreditanstalt je bio angažovan kod Trgo
vačke i obrtne banke sa jedva nešto više od 1/10 njene glavnice,



i pošto se u međuvremenu odrekao i pretstavništva u upravi, 
nalazi se i sva uprava u domaćim rukama. Uprava Trgovačke
banke sa zadovoljstvom podvlači, da je obavešteno javno
mnenje odmah od početka trezveno i stvarno prosuđivalo nje
zine odnose ka Beču. I ako uprava nije mogla predvideti bečke 
događaje, ipak je ona još mnogo ranije pristupila smanjenju 
inostranih dugova (zbog znatnog priticanja domaćih sretstava) 
što je imalo za banku naročito povoljne posledice, pošto ona 
prilikom sloma Kreditanštalta, Beču ništa više nije dugovala. 
Ona je čak i u prvim danima krize mogla vratiti i ostalim čla
novima ove bankarske grupe sve do tada povučene kredite.

la k o  je i odjek krize Kreditanštalta kod Trgovačke i 
obrtne banke trajao samo vrlo kratko vreme te se pojavio 
jedino u povlačenju uloga od svega 3 miliona (1 г/2% od ukup
nih uloga) što banci, s obzirom na njezinu tadašnju gotovinu 
od oko 40 miliona nije zadavalo ni malo brige. U izveštaju se 
podvlači, da su do kraja juna vraćene i ove isplate, i da je do
tog termina stanje uloga povećano za 2 miliona.

Zatim dolazi golgota naših banaka. Opšta kriza povere- 
nja i panika ulagača našli su Trgovačku i obrtnu banku, koja 
je do toga doba već stekla izvesna iskustva, spremljenu, i to 
u mnogo boljoj rneri nego druge banke. Pretežni deo ulagača 
ostao je hladnokrvan i nije izgubio poverenje prema banci, 
ukazujući joj istu strpljivost i uviđavnost, kakvu i banka treba 
da ukaže svojim dužnicima. „Naša je publika načisto s tim, da 
nismo prekoračili meru ni u primanju uloga ni u davanju kre
dita, kao i da nismo opteretili naš zavod filijalama industrij
skim i drugim preduzećima” . Od septem bra do kraja 1931. go
dine banka je isplatila bez tuđe pomoći iznos od 31.5 miliona, 
zahvaljujući bonitetu i likvidnosti svoje aktive. Ove su se prilike 
relativno brzo stišale; krajem novembra pridolaze novi ulozi, 
koji dostižu do kraja decembra 10 miliona. U toku prvog tro
mesečja o. g. porasli su za novih 12 miliona, i to u doba kada 
je kod većine drugih banaka zabeleženo i daljne opadanje.

U svome opširnom i vrlo interesantnom izveštaju, osvrće 
se uprava bančina i na pitanje zaštite prezaduženog seljake, za
stupajući mišljenje, da se to praktično najlakše može postići da
vanjem počeka na dugovanja, donošenjem strogog zakona pro
tiv zelenaštva sa istovremenim maksimiranjem kamatne stope 
na uloge. Ali se ovo mora ostvariti bez preteranog opterećenja 
ostalih privrednih staleža i bez kršenja poverilačkih prava. 
„То bi bilo tim manje pravedno, jer se upravo samo mali deo 
zemljoradnika može smatrati prezaduženim, da i ne govorimo o 
tome, da su često oni sami krivi svojoj nevolji. Odredba za
konskog predloga o takozvanoj zakonskoj konverziji, koja pred
viđa delimično stavljanje van snage uknjiženog starog prava 
zaloga, izazvala je opštu zabrinutost. Ovaj zakon uzdrmao bi 
temelje celog kreditnog sistema naše zemlje, i doveo bi do 
potpune obustave seljačkih zajmova”...

„Ako smo načisto s tim, da treba ukazati pomoć selu, 
onda je treba ukazati varoši, trgovcu i zanatliji, podjednako svim 
društvenim staležima".

Uprava bančina bavi se ;i pitanjem inflacije o kojoj se 
proširuju glasovi u vezi sa problemom uređenja seljačkih dugo
va. Banka odluqno osuđuje svaku takvu pomisao i napominje, 
da se ovi glasovi šire od zainteresovanih, koji očekuju, da će 
se povratiti stari nezdravi nivo cena, neznajući i nemareći za 
svestrano razorno dejstvo nesrazmerno povećanog opticaja 
novčanica. Napominje se, da ima i takvih, koji traže samo „malu 
inflaciju”, kao da bi to bio čarobni melem koji leči sve nevolje.

Vrativši se na analizu rada i razvoja Trgovačke i obrt
ne banke, treba odmah konstatovati, da je ona kroz sva 
iskušenja i krizu 1931. godine vrlo dobro prošla. To nam po
tvrđuje gornja tablica, u kojoj smo uporedili glavne bilansne 
pozicije za poslednje četiri godine — koje su nesumnjivo naj
interesantnije za sve vreme 25 godišnjeg bankarskog rada. Do- 
bijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Gotovina 9.766 9.000 8.842 8.226
Blagajnički zapisi Nar. banke — — — 11.000

Potraživanja kod novč. zav. 13.470 15.947 16.057 2.971
Hartije od vrednosti 11.755 8.677 10.856 7.528
Menice 98.276 98.799 116.577 97.562
Imovina penz. fonda 3.328 4.160 5.140 6.218
Dužnici 47.726 51.675 44.312 20.128
Hipotekarni zajmovi 11.456 10.221 19.004 21.748
Nepokretnosti 1.903 1.903 1.903 1.903
Nameštaj 1 dinar

Pasiva
Glavnica 12.000 12.000 20.000 20.000
Rezervni fond 3.000 3.400 6.300 6.800
Pensioni fond 3.328 4.160 5.140 6.217
Ulozi 113.835 133.733 154.023 137.861
Poverioci 58.785 40.907 29.272 7.272
Žiro za komitente kod N. banke — 830 1.130 1.689
Čista dobit 3.008 3.175 4.407 3.212
Zbir bilansa 203.873 204.227 :222.690 177.284

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Porezi 490 678 842 1.045
Kamata 8.958 — — —
Upravni troškovi 2.251 2.791 3.074 2.915
Otpis dubioznih potraživanja 3 50 169 440
Otpis gubitaka na papirima — — — 1.679
Cista dobit 3.008 3.175 4.407 3.212

Prihodi
Prenos iz ranije godine 76 122 186 207
Kamata 12.812 4.648 6.548 7.626
Provizije 1.747 1.781 1.515 1.221
Prihod nepokretnosti 77 142 244 236
Bruto dobit 14.713 6.694 8.493 9.291
Dividenda 15% 15% 15% П %

Zbir bilansa, koji pretstavlja istovremeno i obrtni kapi
tal, smanjen je prema stanju od kraja 1930. godine za 45.4 mi
liona na 177.28 miliona dinara, i to pre svega kao posledica sma
njenja uloga i poverilaca. Sopstvena sretstva bančina su pove
ćana —  zbog dotacije fondovima, od 31.44 miliona na 33.02 
miliona dinara. Ulozi na štednju, koji pokazuju u periodu od
1928. do 1930. godine uključivo rapidan porast od 113.8 miliona 
na 154 miliona odnosno za preko četrdeset miliona, smanjeni su 
krajem 1931. godine za 16.2 .miliona na 137.86 miliona dinara. 
Još veće smanjenje pokazuje pozicija poverioca; ovi su u toku 
poslednje godine smanjeni za 22 miliona n a  7.27 miliona, a 
prema 1928. godini za punih 51 milion dinara. Kako imaju po
verioci sve od 1928. godine tendenciju ka rapidnom smanjenju, 
paralelno povećanju uloga na štednju, ovo možemo smatrati kao 
dokaz, da je Trgovačka banka već do kraja 1930. godine lik
vidirala svoja zaduženja u inostranstvu. Ona je dala primat do
maćim ulozima na štednju. Tuđa sretstva su u 1931. godini 
dakle per saldo smanjena za 38.2 miliona dinara, i banka pod
vlači, opravdanim zadovoljstvom, da je sve ove isplate učinila 
bez pomoći sa treće strane. Kao ni ranijih godina, tako se 
ona ni ove godine nije koristila reeskomtnim kreditima kod Na
rodne banke, i ako joj je ova kredit povisila.

Mi smo napomenuli da je Trgovačka banka mogla od
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govoriti ovim velikim isplatama u glavnome zbog visoke likvid
nosti svoje aktive; to dolazi u prvome redu od plasmana u me
nice, potraživanja kod novčanih zavoda i po tekućim računima. 
Potraživanje kod novčanih zavoda, što je nesumnjivo naj- 
likvidniji plasman, koji pretstavlja nekako srednji oblik između 
gotovine u blagajni i potraživanja po tekućem računu, reduci
rano je od 16 miliona na 2.97 miliona (za 13 miliona); menični 
krediti su reducirani za 19 miliona na 97.56 miliona, koliko su 
iznosili i u 1928 i 1929. godini, dok su dužnici po tekućim ra
čunima smanjeni za 24 miliona na 20.2 miliona. Svi ovi oblici 
plasmana pokazuju dakle ineverovatnu likvidnost, pošto su za 
nepune pola godine mogli biti smanjeni za 56 miliona dinara. 
Menični krediti od kojih je 75 miliona hipotekarno uknjiženih, 
otplaćeni su u toku prošle godine za 26.5 miliona a u prvom 
tromesečju ove godine za daljnih 6.5 miliona, dakle ukupno za 
skoro 45%:, što je dokaz naročite solventnosti bančinih komite- 
nata. Dugoročni amortizacioni hipotekarni zajmovi porasli su 
prema 1930. godini od 19 miliona na 21.75 miliona dinara. Kon
cem godine iznosili su 12.7 miliona, od čega je u to vreme 
otplaćeno 3.2 miliona, što se kod ove grane poslovanje stvar
no može nazvati uspehom. Novih hipotekarnih zajmova je pode
ljeno 27 miliona, većim delom u prvom polugođu 1931. godine, 
prema 54.5 miliona u 1930. godini. Vrednost nepokretnosti iska- 
nara. Nameštaj je u celosti otpisan.

Banka je u svojoj velikoj predostrožnosti išla tako daleko, 
da je kod odliva od oko 40 miliona tuđih sretstava likvidirala 
skoro 56 miliona lukrativne aktive, da bi se na taj način osigu
rala od eventualnih iznenađenja. Ova velika razlika potiče ta
kođer i od priliva novih uloga, na koje banka nije mogla ra
čunati. Zbog toga vidimo, da je njezina gotovina krajem de
cembra iskazana sa skoro 20 miliona prema 8 do 9 miliona u 
ranijim godinama. Da ne bi ove iznose držala neplodne u bla
gajni, banka ih je vrlo pravilno plasirala u kratkoročne blagaj
ničke državne zapise preko Narodne banke, koji nose ukama- 
čenje.od 6% i koji se u slučaju potrebe svakog momenta mogu 
rediskontirati. To je danas kod nas jedini papir koji se sa sigur
nošću može lombardovati. U taj plasman banka je do kraja
1931. godine angažovala 11 miliona, a do kraja prvog tromesečja
1932. godine, preko 20 miliona dinara što pretstavlja kod sa- 
sadašnjih prilika na našem novčanom tržištu jedini likvidan i 
relativno najlukrativniji kratkoročni plasman.

Kod hartija od vrednosti je u 1931. godini pretrpljen gu
bitak na kursnoj razlici od ukupno 1.7 miliona a njihova je vred
nost iskazana sa 7.5 miliona. Upotreba zakonske olakšice pe
togodišnjeg otpisa ovog gubitka ne bi bila u skladu sa poslov
nom politikom Trgovačke i obrtne banke niti sa načinom nje
zinog bilansiranja, zbog čega se drugo nije ni moglo očekivati 
nego izravan otpis ovog gubitka kroz račun gubitka, što je 
imalo za posledicu, da je za ovaj iznos čista zarada u 1931. go
dini morala biti smanjena.

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje, da banka već 
tri poslednje godine saldira kamatu i iskazuje samo višak pri
hoda. On je u 1931. godini za preko 1.1 milion veći no lane, 
i to uprkos smanjenja poslovnog volumena; ovo. je posledica 
povišenja aktivne kamatne stope, i činjenice, da su izvesni novi 
ulozi primani samo na bezkamatnom računu, da bi se na taj 
način izbegla suviše velika strana sredstva, za koje nije po
stojala mogućnost odgovarajuće lukrativne zaposlenosti.

Iznenađujuće je povećanje poreze, od 500 hiljada u 1928. 
na 1.05 mili u 1931. g.; pretpostavljamo, da je to posledica po- 
dele poreskog opterećenja od povišenja glavnice u 1930. go
dini. Upravni troškovi pokazuju u 1931. godini tendenciju ka 
smanjenju; od 3.07 miliona u 1930. godini oni su u ovoj opali 
r.a 2:9 miliona. Veliku pređostrožnost u bilansiramju dokazuje 
otpis sumnjivih potraživanja koji je sa 440 hiljada za tri puta 
veći no u 1930. i za 9 puta veći no 1929. godine. Da nije bilo 
tih otpisa i gubitaka na kursnoj razlici koji iznose ukupno 2.12 
miliona, čista bi zarada u ovoj godini iznosila 5.33 li za preko

milion više no u 1930. godini. Zbog ovih otpisa ona iznosi svega
3.2 miliona (u prošloj godini 4.4 miliona) a podeljena je na sle
deči način: na ime dotacije fondovima dato je 650 hiljada, 
upravnom i nadzornom odboru 122 hiljade na ime 11% divi
dende, a na novi račun je preneto 240 hiljada dinara. Uprava ban- 
čina je donela odluku, da s  obzirom na teške »prilike smanjuje 
dividendu od 15% na 11% i ako bi prema čistoj zaradi mogla 
isplatiti i 16% dividendu. Ona je smatrala, da je potrebnije, da 
za 650 hiljada poveća fondove i da 240 hiljada prenese na novi 
račun, što znači, da je sopstvena sretstva time pojačala za 
skoro 900 hiljada dinara.

U upravi Trgovačke i obrtničke banke nalaze se sledeča 
gospoda: Erns Bernat, pretsednik; Geza Förster, potpretsednik; 
Bencion Buli, Beograd; Dr. Viktor Fenje, Bene Forgač, Viktor 
Gros, Maksim Kasović, glavni direktor; Josip Lukman, Ljublja
na; Dr. Ferdo Lustig, Milorad Matić, Bela Peklo, Ljudevit Plahte, 
Dr. Žarko Stefanovič, Dr. Deziderije Tibor, Avgust Tosti; u 
Nadzornom odboru su sledeća gospoda: Samuilo Volf, pretsed
nik; Benjamin Flajšer, Ferdo Giskan, Stanko Lazič, Otokar 
ätern, Ljubljana.

ПАНЧЕ8АЧКА ПУЧКА БАНКА — ПАНЧЕВО.
Све до пред светски рат Банат je био област високог 

благостања. Најплодвији крајеви србијанског Подунавља 
(Стиг на пр.) сматрали су Банат за кулминацију прогреса. 
Ко je хтео да школује сина трговачким наукама слао га je 
у Вршац или Темишвар, ко je хтео да добије поуздан лекар- 
ски савет ишао je у Белу Цркву и евентуално Темишвар, a 
ко je хтео да има леп фијакер поручивао га je код чувених 
панчевачких колара. У градовима су живели богати трговци 
и заватлије са 10— 15 калфи, који су такође имали велике 
непокретности на селу. Ко je хтео да броји друштвено морао 
je да преже празаиком четири коња. Све je пливало у бла- 
гостаЉу. Затим je дошао рат, који je уништио највећи део 
покретног капитала; оног уложеног у новчане вредности 
услед инфлације, a оног уложеног у хартије од вредности 
уелед инфлације и ликвидације аустро-угарске монархије.

Али се после para, пошто су се пребродили губици од 
рата и инфлације, понова иојавио полет у доњем Банату и 
брзо формирање покретног капитала. To je нарочито било у 
вези са полетом пољопривреде и сжжом цена пољопривред- 
них производа почев од 1924. године. Дон>а таблица на лр. 
показује нам кретање улога на штедњу код Панчевачке 
пучке банке, која je главна депозитна банка за Доњи Банат. 
Од 10 милиона динара у 1922. години скачу улози на 25 у 
1924. г., на 52,7 у 1925. г., на 102 у 1928. г. и на 121 милион 
динара у 1930. години. Кулминација je у 1930. години, али je 

! nopacTi од 1929. ка 1930. години био најмањи за последњих
7 година, свега 3 милиона динара.

У години 1930. почиње јаче да се oceha дејство пољо- 
привредне кризе. Поред тога je Доњи Банат имао своје спе- 
цијалне недаће: рђаву жетву и дегенерацију стоке, a наро- 
чито свиња. Ta криза чини на послове Панчевачке пучке 
банке у 1930. г. дубок утисак. Есконт расте за 10 милиона 
динара, али дужници опадају за толико исто. Укулна би- 
лансна сума расте за цигло 2 милиона динара, док je од 1926. 
на 1927. г. порасла за 30 милиона.

Кризом намучена привреда Доњег Баната ушла je у 
1931. г. Ова je још јаче подбацила. Истина принос пшенице 
je био одличан квалитативно и квантитативно, али je за то 
60% целокупне жетве још крајем исте пословне године био 
у рукама произвођача —■ захваљујући рђаво упућеном жит- 
ном режиму. Кукуруз даје слаб принос, a цена се срозава 
на 40—45 динара. Међу стоком с једне стране болест, a 
с друге падају цене на нечувени ниво од 4—5 динара за кгр. 
живе мере за свиње и за 3—4 динара за рогату марву. Опа- 
дање куповне снаге сељака преноси се на трговце и занат-



лије и ови на буљуке падају под стечај. Ето то je карак- 
теристика лривреде 'у' 1931. гОдини у доњем Банату.'

Ha то je дошла криза поверења у другој половини 
1931. године. Ко je пажљиво читад наше раније анализе: 
биланса Панчевачке пучке банке, тај je морао да очекује ог- 
ромие пертурбације код ње за време кризе поверења — с об- 
зиром на њезину пословну структуру. Панчевачка пучка 
банка је, наиме,- најчистија депозихна банка. Њена «се лас-ива 
структурелно ни у колико не. разлику.је од. пасиве .првокла- 
сне регулативне штедикжице. Њезин обртни капитал црп.е 
ана из два извора: сопствена сретства (15 милиона динарп 
3 i. децембра 1930. г.) и улошци (121 -милион у то доба). 
Поред тога појављује се-још и реесконт, али само са 6,8 ми- 
лиона динара, Другим речима .20 милиона динара претставс 
љају сопствена средства и реесконт, a пуних 121 милион 
динара улошци. Са таквом структуром yuyia je Панчевачка' 
пучка банка у кризу поверења, али ју  je снажно пребродила!

Гбрња таблица пбказује да je укуина цифра бмлансе 
пала на дан 31 децембра 1931 год. »emfo hpćKti 10 милкона 
динара (од 148,6 на 137,98 милиона динара). Пад долази 
наравно од.пада уложака, који износи циг^ло; 11 Мћлиона ди- 
нара односно нелуних 9%. Изгледа чак, да je  за време акут- 
не кризе поверења одлив био много већи, али да сб један 
део улога доцније вратио. Панчевачка Пучка банка удово-

•Панчевачке пучке банке пада на cckoui. Од целакупног ме-: 
ничног портфеља хипотекарио je обезбеђеио '68,86%. Али то< 
ни у ком случају не значи да су те суме имобилизиране. 0-. 
томе je најбољи-' доказ ' следећи статистички .подахак: од 
33.792 комада меница скадираних- у то&у 1931. године; про-; 
тестирано гје 395 а утужено 65 комаДа —  0,17%.

Панчевачка пучка банка објављује у своме велик.ом- 
извештају дВа етатиетичка податка,- ко јиеу ' за народна: .еко-: 
нВМска разматрања од драгоцене корисхи. Једно je стати-i 
стички 1 преглед меничног портфеља' о величини ■■појединиХ: 
меница прдгљених ,у неколико група. Ево како^ изгледа та 
статиетика з а - 1931. год.: ■
1544 кђмада. у износу од 1 до 1.000 1.143.490.80 дин._
№25 комада у жзносу. од 1.000 до . 2,000 2.750.428.50 дин.;
2039 комада у  изјносу од 2.000. до , 5.0Q0. 10.219,033.20 дин.;
1653 комада у износу од 5.000 до v 10.000 ' 13.063.951.08 -дик.:
873 .комада у износу о д . 10.000 до 20.000 13.198.884.— дин.
391 комада у износу о.д 20.000 до 50.000 12.618.680.— дин.

96 комара у и^носу од 50.000 до 100.000 7.256.341.— дин.
27 комада у износу- преко 100.000 . 5.450,500.— дин.

комада у износу од . . 65-701.308.58 дин.

30% свију менКца' пада на износе од 2—5.000 динара,1’ 
•19% на сше од 1—2.000 динара, 17% на оне До 1000 дина{за.':

љила je свима захтевима врло лако, jep je  у првој поло- ј;^к Упн0 66% пада на мевице до 5.000 динара. To еу у глав- 
вини 1931 год. и-звршила велико растерећење: смак.ујући ј ном сељачке менице. Ta je статистика најбо-љи утук дема-

гошког тврђеи>а; да je сељак презадужен' и -најбољи а.ргу-” 
ме»т! нашег давнашњег тбрђења, да ćy еељачки дугови ywie-> 
рени. A no капиталу ни 20% целокупног MieiiiMHÔ '- ЛортфеЉа1 
не пада на меиице испод 5.000 динара, док 20% пада на оне ' 

5— 10.000 динара, a прекб 50.000 динара изно:ее 
укупног броја, a no капиталу свега 2%. He мање^је .интере-- 
сантан; следећц: податак о величини уложака на шт.едњу:

пасивну каматну стопу она ce ослободила свију кратко- 
рочних ангажмана. У свом извештају Панчевачка Пучка 
бавка одаје велику захвалност Народној банци за помоћ у 
дотичној години, међутим из горње таблице видимо,. да je 
реесконт порастао од 6,8 на цигло 8,4 милиона дикара. Ин- 
тересантан je један детаљ у извештају о улагачкој паиици,; 
Он гласи,: ,,Од наших око- .•6.-0Q0 улагача јавило се: v кри- 
тично доба само једна те иста, и то са-мо; кезнатна, чашцнл 
на нашем шалтеру -r- да под разним изговорима-, који ее 
накнадно показаше као сасвим излишни,. потрал<е иоплату 
својих улога,. који су у већини случајева .дуги низ година 
мирно лежали-. „Ми цитирамо ову реченицу због гога што 
нас noteeha на искуство које истиче и Лрва хрватска 
штедионица. -■

Исто ce поклапа потпуно са изјавом г. Јураја Де-ме-

2993
1131

књижица "од 
књ ткица . од

1 до 
1.000 до

515 књижица од 5.000 до.
549 књижица . од 10.000 до
314 кљижица од 25.000 до
194 књижица од 50.000 до
207 књижица .преко . • ■

1.000 : .1.284.294‘.99 дин,'3
5.000 -  2.762.642.50 ,дин.:

10.000 3.618.191.57. дкн.
25.000 8.738.440.84 . дин. i
50.000 11.398.592,65 дин..

100.000 13.164.119.07 дин.:
100.000 52.712.529.60 дџн.

5903 књижице у износу 93.678.811.22 дин.

Биланс имања „Панчевачж,® Пучке Банке“ sa последњих 10 година
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1922 1.182 10.032 1.826 8 629 1922 2 500 1.787 10.987 3.338 5,142 698 24.947 480
1923 1.489 10.932 1.730 7.617 1923 2.500 1.845 14.804 2.660 4 263 1,027 27,846 700
1924 4.444 14.073 1.755 21.520 1924 5.000 3 077 25.784 3,493 8.613 1.657 48.664 1.400
1925 6.738 25.772 1.776 28 658 1925 5.000 3.204 52.725 3.430 877 1.677 67.998 1.4001926 7.613 39,606 2.156 53.788 1926 5.000 3.332 76.268 6.542 12,483 1.764 106.855 1 4001927 8.916 54.138 3.745 60.403 1927 10.000 4.925 102.151 6 355 7.480 1.767 133.996 1.4001928 12.414 53.850 4.243 59.380 1929 10.000 5.059 102.794 7.557 7.496 2.075 136.430 1.7501928 15.537 60.749 4.339 62.552 1929 10 000 5.187 113.428 7.309 6.654 2,411 146,751 2.0001930 16.610 70.212 6,111 51,832 1930 10.000 5.349 121.806 6 856 455 2.411 148.612 2.0001931 10.703 65.701 5.773 51.367 1931 10.000 5.309 110.372 8.420 690 1,490 137.987 1.250

тровића, Министра пол>опривреде, објављеној у дневној 
штампи 27. априла, a поводом уредбе о Првој хрватској ште- 
дионици.

Наравно да и све остале позиције показују мањак та- 
кође у скромним размерама као што je то случај код ула- 
гача. Есконт пада од 70,2 на 65 миливна динара, док дуж - 
ници остају непромењени. Може ce рећи да je целокупно 
смањење улога пренесено. свега на две позиције са no 50%: 
на иортфељ менични и на благајну (која je смањена од 16 .на 
10 милиона динара). .

Kao што из ранијих анализа знамо, тежиште посла

Половина свију уложака пада на износе до 1000 ди- 
iiapa, 19% на ове до 5.000 динара, односно укупно 70% еа 
улошке до 5.000 динара. Kao што видимо улошци на штедњу - 
код Панчевачке пучке банке односно у до-њем Баиату немају • 
ни најмање. .плутократ.ски карактер.

Пертурбација у 1931. години морала je утицати још на 
једну позицију у активи Панчевачке пучке банке. To су хар- 

јтије од вредности. Ta позиција j e 'смањена од 6,1 на 5,7 ми- 
лиона динара. У извештају ce исказује губитак на курсној 
разлици од 401.000 динара, од чега je 200.000 динара отпи- 
сано са фонда за курсну диференцију, a 201,4 хиљаде ди-
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нара употребљено je за формирање одговарајућег рачуна у 
активи. Узгред да напсшенемо да je у рачуну губитка и  до- 
битка отлисано наравно и од потраживања 207.000 динара.

Чиста добит je знатно опала: од 2,3 милиона динара у 
лретпрошлој години на 1,4. Од тога je употребљено 800 хи- 
љада динара за основну дивиденду и 450.000 динара за су- 
пердивиденду, односно 25 дииара no акцији од 200 динара 
номиналних, односно 121/2%. 63,4 хиљаде динара дотирано 
je у резервни фонд, a  100.000 динара дато je пензионом 
фомду, док je 76,6 хиљада данара пренесено на идућу годину.

У управи се налазе: Јован Павле пл. Граф, д-р  Рудолф 
Витишлагер, Фрањо Амон, Артур Фрајнд, Херман Грамберг, 
Адам Ланг, д-р Хуго Ленард, Јакоб Требијен, Мартин Фоген- 
бергер, Вајферт Ото, Вилим Bajc и Лудвиг Витман. У Над- 
зорном одбору: М. Бек, Федор Драгојлов, Јосиф Жанел, A. 
Парчетић, Јулиус Шмит и Е. Валента.

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА ОПШТИНЕ СЛОБОДНОГ 

КРАЉ. ГРАДА ОСИЈЕКА —  ОСИЈЕК.

Традска штедионица у Осијеку наставила je и прошле 
године свој леп развитак, који ју je довео у први ред наших 
комуналних новчаних установа.

Ових дана она се уселила у своју нову палату у нај- 
прометнијој улици Осијека. To je уједно и најмодернија 
зграда Осијека. Карактеристично je  код свих јавно-правних 
новчаних уетанова да тежу властитим просторијама. Како 
они не деле дивиденде, располажу обично знатним резер- 
вама које je  најбоље пласирати у властите зграде. Властита 
зграда јавно-лравних новчаних установа, на прометном месту | 
најбоља je реклама.

Улошци су код Градске штедаонице и прошле године 
били у порасту. Они на уложне књижице чак за знатан из- 
нос. Видимо да су у већини случајева јавно-правне новчане 
установе много лакше издржале навале улагаћа него нов- 
чани заводи акционарског типа. Можда и ради тога што су 
тамо навале биле слабије и трајале краће време. Код јавно- 
правних новчаних устанава један од јаких аргумената, који 
je деловао на смиреше улагача био je тај да за њихове оба- 
везе јамче јавно-правна тела.

Интересантно je што истиче извештај Осјечке градске 
штедионице „да су готово само велики улагачи вадили не-
о.правдано своје улошке, док су мали остали потпуно мирни 
и у време највеће панике, и не само, да нису дирали у своје 
приштедње, већ су, штавише, и даље стално улагали, веру- 
јући потпуно у завод и у своју националну валуту“. To су 
искуство имали и други заводи. Прва навала дошла je од 
крупнијих улагача. Мали човек имао je више паверења у ва- 
луту него велики. Можда ради тога што он о томе уопште 
не резонира. Можда и не зна да би могла настати нека о- 
пасност. Мањи улагачи постали су узнемирени тек касније, 
кад je дизање уложака трајало и кад су се почели ширити 
којекакви гласови na чак и о заводима, који су промптно 
удовољавали свим захтевима.

Биланса Осјечке градске штедионице за 4 последње
године овако изгледа:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљада-ма динара
Благајна 372 1.167 221 390
Новчани заводи 14.094 27.203 20.038
Девизе и валуте ------ 158 160 359
Хартије од вредности 4 84 4.700 7.767
Менице 565 3.765 427 359
Дужници 23.502 30.268 32.197 • 38.241
Хипотекарни зајмови 19 ------ ------

Непокретности ----- 2.088 4.173
Намештај 5 62 62 177
Разна актива 152 1.423 123 297
Разлика течаја држ. пап. ------ ------ 2.000

Пасива:
Резерве 550 570 665 2.555
Улошци на књижице 19.185 31.451 52.221 61.247
Улошци no тек. рачунима ------ 9.661 12.031 8.743
Повериоци 4.767 7.927 ------
Ломбард ------ ------ 500
Разна пасива 1.285 190 119
Добит редовна 41 112 374 349
Добит ванредна ----- -----  ■ 1.600 ------
Збир билансе 24.619 51.096 67.183 73.600

Укуина биланса порасла je и прошле године за 6,5 ми- 
лиона динара. Улошци на књижице упркос кризе поверења 
у четвртом кварталу прошле године и дизања уложака са 
стране већих улагача порасли су за 9 милиона динара. Д о- 
душе пораст није онај који je био 1930 <године. Али je ипак 
доказ ванредног поверења којег грађанство Осијека и око- 
лине гаји према својој Градској штедионици кад су и прошле 
године порасли за скоро 20%.

Улошци на текућим рачунима су опали за 3,3 милиона 
динара. To су махом већи улошци a ти су код свих завода 
na и код Градске штедионице у Осијеку показали далеко 
мању отпорну енагу него улошди. Ако и код нас законо- 
давац буде издао прописе ради осигурања ликвидитета нов- 
чаних завода, далеко строже прописе морати ће издати за 
улошке у текућем рачуну него за оне на књижицу.

Интересантно je да ни прошле године Осјечка градска 
штедионица није искористила свој реесконтни кредит код 
Народне банке. To најбоље говори о ликвидности институ- 
ције. Јер мало има новчаних завода који у прошлој години 
нису апелирали на Народну банку. И то не само акционарске 
банке него и оне јавно-правног карактера. Градска штедио- 
ница Осијека имала je концем прошле године ломбардног 
зајма за само пола милиона динара.

Потраживања код новчних завода у првом реду на 
жиро рачунима Народне банке и чековним рачунима Поштан- 
ске штедионице износила су концем прошле године преко 20 
милиона. Једна трећина уложака била je пласирана сасвим 
ликвидно.

Ефекти показују пораст од 4,7 на 7,8 милиона динара. 
To су сигурно операције из првог семестра. И Градска ште- 
дионица Осијека била je почела да један део уложака пла- 
сира у државне папире. Искуство баш није најповољније. 
Прошле године морала je отписати на државним папирима
2,860.000 дин и то: 860 хиљада динара од добити и 2 милиона 
као разлика у курсу државних папира.

Дужници су порасли за 6 милиона динара. И то веро- 
ватно у пословању првог семестра. Највише je зајмова по- 
дељено уз хипотекарну укњижбу. Подељеним зајмовима 
Градска штедионица допринела je да je и у Осијеку прошле 
године грађевна делатност била интензивна.

Непокретности су порасле за 2 милиона динара. Тс 
долази од подизања властите зграде. У биланси за ову годину 
тај he износ још да порасте јер he ове године нова зграда 
бити потпуно готова.

Рачуи губитка-добитка овако изгледа:
Расходи: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара 
Камате 1.511 2.692 3.863 4.585
Порези и прирези 151 42 75 50



Упрздни трошко.ви
Отписи
Добит*

ПриходиЈ 
Камати ■
Провидба,
Добит од кућа ..

346 , 516 729 1.060
3 10 31 892

44 112 1.974 349
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Добитак je скоро једнак добитку из 1930 године, ако 

не уамемо у обзир ванредан добитак поводом емисије град- 
ског зај.ма. Пордст повиције.. „Упра-вни трошак“ у вези je ca 
проширењем завода и потребом намештења нових снага. Пре- 
селењем у нове просторије режија he да порасте.

У управи Градске штедионице у Осијеку налазе се сле- 
дећа г. г.: претеседИик Др. Вјекослав Хевгл, претседник оси- 
јечке мшгЛиве, Др. Камило Тирингер, Томо Гастајгер, Јулио 
ХерцЛј Антун Хржић, Драгутин. Кох, Х у«х. Колар, Адолф 
Кожај, Иван Лајпциг,; Павао. Пул, Др. ЛВорђе ,Максиадовић, 
Никола Марковић,: Перослав. Љубић, ..Јак.об Рених, .Матија 
Штајнер и Рихард Триелер,, пословни директор. У послов- 
HOM већу еу г. г.: претседник олштине Др. Вјекослав Хенгл, 
Др. Камило Тирингер,- Хуго Колар, Иван. Лајпциг, Др. Ђорђе 
Максимовић, Јакоб Рених. У Надзорном одбору су г. г.: 
инж. Људевит Трајндлих, Др. Матија Бешлић, Драгутин Га- 
стајгер,. Едо Колер, Марко Раухер, Марко Томаш и Милан 
Укропина.

ЗА ГРЕВ..

оног елана који смо видели ракије, иако je поет^Вљем hob 
улравде одбор. 0  Штедиониди Савске банРвиие Д&нае C'e 

мало или ништа не чује. јИ 'вероватно je да у самом Загребу 
велики део становника ме зна да опостоји јсдна БановиНска 
штедионица за чије улошке и остале обавезе јамчи Бановииа. 
Прво што Бановинска штедионица има своје «анделарије у: 
Горљем граду који није прис+упачан широкој публици, a 
друго што она не врши никакве рекламе. Да случајно''Бан- 
ска штедионица има своје просторије у центруму града и то 
на прометном месту и да вриш >!звесну рехламу, даИае у' 
доба неповерења прбма новчапим заводима, Штедиоиица Сав- 
ске бановине могла би ковде^тјзисати знатан: део- оних уло- 
жаКа који cv дигнути код осталих завода и за које се n e  
зна: шта би ее с п>м.ма радкло. И Загреб- je у 'о во  нскодикг 
поеледших месеци дигао уложака за више етотина: мИјЈШОпа 
динара. v er i'u :

i» Биланси Штедионице Савске ‘бановине за ове 4 по- 
слеДње године овако нзгледају: , .-/л"

Актива

Благајна 
Менице
Кредити општинама и

новини ...................
Ду±ници
Улошци код бамака

Пасива 
УлрШци 
Дописиици 
Добитак 
Укулна биланса

1928. F,. Л.929/ r f  С /1930.^.,' : Д931.. г.
> у хид.адама диинра

788 1ДМ5 1:672 .2,573-
8.345 12.457 13.281 i 13,605

ба-

1 863 8.670 14.716 28.822
2.972 9.009 9.006 11.146

19.827 22.928 54.657 26.276

19.506 ; 
14.050 

; 82 
33.845

26.164 
27.358 

449 
:54.зо9ј

29:038 
63.983 

752 : 
94.334

28.256
53.983

1.251
84.761

ШТЕДИОНИЦА САВСКЕ БАНОВИНЕ

Словенија je најбољи пример шта значи за један крај 
изграђена мрел<а јавно-правних новчаних установа. Проблем 
раздужења сељака, односно снижења каматне стопе за Сло- 
венију не постоји jep су тамо у том погледу такве прилике
да викаква интервенција није потребна. Задругарство je но- Укупна биланса оггала je за. око 10 милиона динара.
силац сељачког кратко и средњерочног кредита a јавно- Улршци су опали за 800 хиљада дииара, шт-о е обзиром на 
правне новчане установе дугорочног. ј наррчито тешке орилике није много. Међутим држи.мо да je,

Јавно-правне новчане институције Словеније шжазале бпло интензивне пропаганде, управо би прошла гедина .мо- 
су своју важкост прошле године кад се je радило о преузи- рала Штедионици Сав-ске бановине данети; .зватан пораст 
мању Кредитног завода Данас оне опет ступају у акцијЈ ‘уложака. t«*«,
кад се ради да се одржи највећи новчани завод Словеније»; Кореспонденти и иовериоци су опали за 10 милцона и
Неколико таквих завода преузело je према Државној хипо- 0д туда и долази смањење,збира билансе. Међу дописницима. 
текарној банци гаранцију за један већи кредит кога je ста- налази се на гсрвом месту Банска управд. Њ ена потражи- 
вила на расположење том заводу. A поред тога je сигурно . ваша износе 34.3 милиона ди-нара према 48 милиона концем 
да су поједини јавно-правни новчани заводи већ и непосредно ! 1930. године_ Из овога видимо да емањење укупне билансе 
покушали да словеначко новчарство акционарског типа одрже ' 
интактно. Ту нема Е и ш е  конкуренције између акционарских
банака и јавно-правних новчаних институција, као што je 
било раније. Кад се ради о спасавању словеначке ствари, 
онда треба да еу сви на једној линији.

Да су јавночправне новчане установе Савске бановине 
на истом степену развитка као у Дравској и да лостоји овде 
довољно разуд^евања за интересе целокупности, криза бан- 
карства не би била узела оне - форме које je добила у нај- 
новије време.

Јавно-правне новчане установе у Савској баиовини 
форсирају се тек у последње време. A терен за такве инсти- 
туције веома je повољан. Нигде у нашој држави нема толи:со 
уштеђеног новца колико у Савској бановини. Ти су f o b l i h  

до сада у главноме били уложени код акционарских бапг.ка 
Кад би се повела једна озбиљна акција око оснивања јавно- 
правних новчаних установа, Савска бановина мо.гла би и,мати 
за кратко време 20 до 30 комуналних штедионица. A није 
иокључиво да оне за годину или две не би имале уложака 
који би можда Гфелазили и милијарду динара.

У Савској бановини има данас десетак комуналних 
штедаоница_ Ту je и Штедионица Савске бановине. Међутим
изгледа да у најновије време код овог завода нема више сли од 14.7 на 28.8 милиона или за 14. милиона динара. И

!за 10 милиона динара долази искључиво од -смањења потра- 
живања Банске уораве. Ta су потраживања смањена за 14 
мишона. A како je укупна биланса смањена само за 10 мк- 
лиона, значи да су друге позиције поверених сретстава цо- 
расле за 4 милиона. Шт.едионица Савске бановине у неку je 
руку благајник Банске улраве. Ова лодржава сва свој.а лик- 
виДиа сретства у Бановинској штедионици, која њима упра- 
вља. To je истовремено и главна позиција обртног капи- 
тала Бановинске штедионице, будући .да о«а нема влас.титог 
капитала. Установе под бановинским иадзоро.м имале су по- 
траживања од 9.6 милиона према 8.6 милион.а концем 1930. 
године. Како видимо налази се Савска бановина у повољ- 
ним финансијским приликама, noiuro располаже толиким' 
сретствима.

У активи видимо да je благајна порасла од 1.7 на 2.6 
милиона динара. Менице еу остале на истој висини, нешто 
преко 13 милиона. Улошци код банака опали су од 54.7 ми- 
лиона на 26.3 мидиона. To оладање лотраживања код нов- 
чаних зав-ода долази делом од чињенице да су поверена срет- 
ства била мања за 10 милиона na je штедионица распола- 
гала са 10 милиона динара мање ликвиднијих средстава. По- 
ред тога су подељени кредити општинама и бановини пора-
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дужници су порасли за 2 милиона. Према томе Штедионица 
Савске бановине, ма да су поверена сретства опала за 10 
милиона динара, одобрила je нових кредита за 16 милиона. 
To све наравно у првом семестру прошле године, јер je у 
другом полугођу обустављено свако давање нових кредита.

Штедионица Савске бановине кредитирала je у првом 
реду саму Бановину a онда неке општине. У току прошле i 
године забранила je Савска бановинска управа подређеним 
општинама, да врше ма које нове инвестиције. Услед тога 
играће кредитирање општина у будуће мању улогу;' остаје 
у главном само Бановина.

Прошле године дат je зајам Бановинској управи од 
10 милиона динара за подизање болница. Тим износом са- 
грађено je односно темељито реновирано неколико болница 
у Савској бановини. Сретствима савске бановине у новим и 
реновираним болницама добивено je 1190 нових болеснич- 
ких кревета.

У сврхе мелиорације дат je Савској бановинској- уп- 
рави посебан зајам од 6 милиона динара. Тим износом из- 
грађене су цистерне, здравствени бунари a исушене и неке 
баре и мочваре. Од тога зајма један je део стављен на ра- 
сположење Хигијенском заводу за асанацију неких крајева.

Поред тога дат je бановинској управи зајам и за на- 
бавку приплодне стоке. Из тог зајма иабављено je у ттро- 
шлој години 2.150 бикова, 48 јуница, 681 комада крмача и 
447 комада награђене перади. Како видимо Бановинска ште- 
дионида финансира и подизање пољопривреде.

Сретства која бановинска управа подржава код Ба- 
новинске штедионице ова joj у главноме враћа у виду зајмова.

Бановинска штедионица je у току прошле године ес- 
контирала меница задруга удружених у Средишњем Савезу 
хрв. сељ. задруга у Загребу за 3 милиона 230.950 динара. 
Како видимо Банске штедионице чак и у већој мери креди- 
тира слободно задругарство него што то чини Аграрна банка.

Чисти добитак износи 1 милион 250 хиљада динара ■. 
према 750 хиљада у 1930. години. Према томе пословни ре- | 
зултат био je повољан. Од добитка иде разним резервама | 
1 милиона 250 хиљада динара. По томе сада укупне резерве 5 
износе око 2 милиона динара. Го би имао бити темељ из [ 
кога би ce на згодном месту имала подићи властита зграда i 
да ce тако пословање штедионице могло пренети у центар 
града камо она по природи послова и припада.

У управном одбору Штедионице Савске бановине у 
Загребу налази ce следећа г. г.: Франц Кукуљевић-Сажцин- 
ски, претседник; Јурај Кучић, потиретседник, Ладислав Бриг- 
љевић, Алберт Дајч-Мацељски; Др. Живко Петричић, Сава 
Стојановић, Зденко Турковић. У иадзорном одбору су г. г.: 
Петар Теслић, претседник; Драгутин Ковачевић и Славко 
Ферковић.

„PUTNIK,, DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ PUTNIKA I TURISTA 
U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI A. D. — BEOGRAD

Turizam je u prošloj, 1931. godini, u rapidnom opadanju. 
To je bila neizbežna posledica sve teže privredne depresije; ali 
ipak nesmemo gubiti iz vida, da ima pored depresije još i druge 
naročite okolnosti, koje turizam, u prvom redu međunarodni, 
preko granica pojedinih zemalja, koči pa čak i potpuno one
mogućava. To su devizni propisi koji onemogućuju nabavke 
stranih platežnih sretstava u svrhu putovanja. Kako su ove 
teške devizne stege primenjivane tek u drugoj polovini i u 
poslednjem tromečju prošle godine, to se njihove katastrofalne 
posledice po međunarodni turizam u 1931. godini još nisu ispo- 
ljile u punoj težjni. Njihovo će se dejstvo Osetiti tek u toku ove 
godine, pošto nema izgleda da bi se devizni propisi evropskih 
država u dogledno vreme ukinuli ili bar ublažili, Dokle god oni

traju, međunarodni saobraćaj stranaca i turizam formalno je 
ugušen. Tome treba još dodati i ekonomski nacionalizam, koji 
je u poslednje vreme uhvatio korena i u oblasti turizma; u 
svima državama vodi se sistematska 'kampanja, kako bi se do
maći turisti zadržali u zemlji.

Prema dosada poznatim podacima podbacio je u 1931. 
godini promet stranaca u glavnim turističkim zemljama za 30 
do 50%. Kod nas „Putnik” ceni, da je celokupan broj inostranih 
turista u 1931. godini za 18 do 19% manji od broja u 1930. 
godini, dok je broj turista, naših državljana doduše porastao 
u broju lica, ali je opao u broju nočivanja, dakle u zadržavanju. 
U apsolutnim ciframa, dostigao je broj inostranaca u 1931. go
dini 208.4 hiljada prema 256.1 hiljada u 1930. godini, odnosno 
18.6%. Na prvom mestu dolaze Austrijanci, (62 hiljade), zatim 
Nemci (33 hiljade), Čehoslovaci (41 hiljada) i t. d. Prema 
nacijama, najveće opadanje pokazuje broj Poljaka, za 45%, 
Mađara za 33%  i Nemaca 30% . Naših državljana turista je 
zabeleženo 295 hiljada u 1930. godini i 360 hiljada u 1931. go
dini, dakle za 7%. više. Ali je ukupan broj nočivanja ovih turi
sta bio za 460 hiljada nočivanja manji, ili za 14%. To su po
sledice krize; sa  druge strane pak je štedljivost i međ turistima 
znatno povećana tako, da se pored kvantitativne redukcije mora 
da računa i sa većim smanjenjem materijalnog efekta posete.

Interesantno je također i sledeće: dok su naši domaći tu- 
turisti u većini u banjama, po turističkim centrima u planin
skim krajevima a najslabije na moru, frekvencija inostranih tu
rista je obrnuta. Naročito je upadljivo, da broj naših posetilaca 
na Primorju i naših pasivnih krajeva iz godine u godinu opada 
umesto da raste.

U našu takozvanu industriju stranaca investirano je kod 
nas poslednjih godina nekoliko stotina miliona dinara. Da ove 
investicije ne bi propale, a kako ne možemo očekivati veće po
sete iz inostranstva, treba voditi računa o tome, da se turizam 
domaćih putnika što je više mogućno poveća — i ako će i ovde 
posledice opšte krize morati imati teško dejstvo.

Sve -brige oko turizma, unapređenja prometa stranaca i 
domaćeg turizma, putovanja i t. d. kod nas je skoncentrisano 
u rukama akcionarskog društva „Putnik”, koji uživa međ našim 
stanovništvom najširi popularitet. „Putnik” ima, kao što je po
znato dve glavne zadaće: jedna je komercijalna, —  prodaja vo
znih karata, domaćih i inostranih u tu- i inostranstvu, a druga, 
opšte korisna, je putnička propaganda opet u tu- i inostranstvu. 
Zbog toga ima društvo i poluzvaničan karakter. U drugim zem
ljama ove su dve glavne funkcije podeljene na zasebna i među
sobno nezavisna društva. Jer dok može komercijalno odelenje 
samo sebe finansirati i dok je ono u stanju postići i izvesnu za
radu na provizijama, drugo je odelenje savršeno altruističko, 
koje daje obaveštenja, pravi propagandu, deli besplatne bro
šure, turističke knjige što su sve vrlo važne i korisne usluge, 
učinjene našoj čitavoj državi, a koje se nikako ne mogu napla
titi. Zbog toga su u drugim državama ove funkcije i podeljene, 
pošto primaju biroi za propagandu subvencije — koje prelaze 
po nekoliko desetina miliona dinara u svakoj zemlji. A njima 
mora „Putnik” da konkuriše. Pri tome treba odmah podvući, da 
„Putnik” ne uživa nikakve subvencije. On mora od efekta svog 
komercijalnog rada, od prodaje karata, sam finansirati i snositi 
sav ogroman teret turističke propagande za celu zemlju. Zato 
treba odati „Putniku” potpuno priznanje, pošto je uspeo, i ako 
sa vrlo ograničenim sredstvima, da postigne tako zadovoljava
juće u glavnome samo moralne uspehe. Međutim, propaganda 
nikad ne može biti dovoljno intenzivna; za to su potrebna 
ogromna sredstva, i uprava „Putnika” sama napominje, da po
stoji već nekoliko godina otvoreno pitanje: kako vršiti propa
gandu za celokupan naš turizam kad to društvo iz svojih re
dovnih sredstva ne može da učini u zadovoljavajućoj meri. 
Propagandno odelenje ipak je u 1931. godini pokazalo vrlo lepu 
aktivnost. Pored mnogih knjiga i prikaza u raznim jezicima, 
predavanjima, izložbama, filmske propagande i t. d. rastureno
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je prošle godine 143 hiljade prospekata u 8 svetskih jezika, i 
173 hiljade brošura, 8 hiljada fotografskih slika i t. d.

U komercijalnom odelenju najvažniji posao je prodavanje 
karata. Na prvo mesto dolaze jugoslovenske vozne karte. Nji-
hova prodaja daje sledeću sliku

Godina u zemlji u inostranstvu ukupno
u hiljadama dinara

1924 4.569 9.232 13.801
1925 29.508 48.695 78.203
1926 31.543 55.907 87.450
1927 35.574 69.573 105.147
1928 39.138 75.239 • 114.377
1929 40.026 83.932 123.958
1930 47.988 85.847 133.835
1931 49.595 76.100 125.695

277.941 504.252 782.466
Dok je u zemlji prodato nešto više no u 1930. godini 

(ukupno 39% ) prodato je u inostranstvo naših karata za 10 
miliona manje, odnosno 61 %  od ukupne sume.

Zaradu na ovoj prodaji karata pokazuje sledeča tablica: 
Godine Prodate karte Od države na- Isplaćena pro-

plaćena provizija vizija 
u hiljadama dinara

1928. 114.378 7.223 3.902
1929. 123.959 6.557 4.168
1930. 133.835 6.583 4.335
1931. 125.695 6.064 4.727

Pada u oči da je provizija, naplaćena od države u 1928. 
godini, kad je za preko 100 miliona dinara manje prodato ipak 
bila za preko 1.2 miliona veća no što je sada. Razlog za ovako 
stalno smanjenje prihoda od prodaje jugoslovenskih voznih ka
rata i pored stalnog porasta prodaje, leži u nepovoljnom ugo
voru sa glavnim komitentom, Ministarstvom saobraćaja, koji je 
zaključen na bazi prolazno privremenih podataka u 1929. go
dini, zbog čega je bezuslovno potrebna revizija. Za u 1931. 
godini prodatih 125.7 ‘miliona dinara voznih karata primio je 
„Putnik” na ime ugovorene provizije 6.06 miliona; od toga imao 
je da isplati zastupništvima i biletarnicama kao i za izradu tih 
voznih karata sumu od 4.73 miliona dinara, tako, da je ostalo 
Putniku svega 1.34 miliona dinara bruto zarade, što drugim 
rečima znači, d a  je kao naknadu za rad, organizaciju, distri
buciju i evidenciju i za sav ostali posao oko tih karata primio 
jedva nešto preko l'%> Iz donje tablice računa gubitka i dobitka 
vidi se, da je celokupna prodaja stranih kupona i ostalih voz
nih karata u toku prošle godine (prodato je svega u vred
nosti od 36,88 miliona) dalo prihod od 539 hiljada dinara, što 
znači, da je prosečno od svih ostalih komitenata, sem Ministar
stva saobraćaja dobiveno kao naknada za rad oko 3% i to po 
odbitku subprovizija koje se isplaćuju zastupništvima.

Komercijalno odelenje zauzima sve veći zamah, što je 
potrebno, pošto mora „Putnik” svim snagama da nastojava da 
poveća svoje prihode, kako bi za potrebe propagandističkog 
otseka mogao dobiti što više raspoloživih sretstava. Komercijal
no odelenje zarađuje za propagandno odelenje, dok od rada po- 
slednjeg imaju koristi hoteli, železnice, banje a krajem kra
jeva i naš bilans plaćanja. Za sam „Putnik” ovo je odelenje de
ficitarno i zbog toga bi bilo potrebno da se tereti oko propa
gande pravednije podele, i to u prvo mredu međ naše odnosne 
varoši, banovine, hotele, kupališta i ostale direktne interesente. 
Time bi i rad „Putnika” u mnogome bio olakšan pošto bi isto
vremeno raspolagao 'i sa  mnogo većim sredstvima.

Pošto su prihodi od prodaje karata vezani pa čak i u 
opadanju, moralo je komercijalno odelenje tražiti nove izvore 
prihoda, u čemu je i sjano uspelo, i ako je u prošloj godini

kriza bila neverovatno teška a način iznalaženja novih prihoda 
prilično skučen. Da su postignuti rezultati uprkos tome dobri, 
pokazuje sledeče upoređenje:

Godina Prih. od prod. jug. karata Ostali prihodi
u hiljad. din. u % u hiljad. din. u %

1928. 3.321 78 1.007 22
1929. 2.389 64 1.307 36
1930. 2.248 51 1.768 49
1931 1.337 42 1.857 58

Ostali prihodi, dakle takozvani neregularni posao, dao je 
zaradu, koja je od 22% u 1928. g. porasla na 58% u 1931. god. 
U 1931. godini ovi su prihodi povećani pre svega zbog porasta 
prihoda od paušalnih putovanja i izleta, što je postao jedan od 
vrlo važnih i lukrativnih poslova komercijalnog odelenja. Ova 
putovanja, koja su u 1930. godini dala prihod od 61 hiljadu, 
odbacila su u 1931. godini čist prihod od 250 hiljada što znači 
četverostruki porast. I prihod od prodaje knjiga, slika, planova, 
redova vožnje pokazuje izvesno povećanje.

Račun izravnanja 
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Gotovina 117 141 474 203
Novčani zavodi 5.313 6 6 328
Valute, devize i hart, od vred. 97 6 6 328
Dužnici — zastupništva za pro

daju karata 9.511 2.056 8.258 8.217
Komitenti za vozne karte — 4.096 112 587
Razni dužnici 457 1.366 1.640 1.937
Roba - francuski kuponi — — — 985
Razna roba 618 488 860 111
Inventar 60 301 532 745
Razni prenosni računi 630 2.973 427 329
Kursna razlika drž. papira — — — 102
Kaucije — — 3.340 1.653
Gubitak — — 587 236

Pasiva
Glavnica 600 600 600 600
Fondovi 600 3.542 3.699 2.953
Poverioci:

komitenti za vozne karte 3 3.993 10.250 12.942
zastupništva 9.404- 1.250 2.018 174

Razni poverioci 615 10 850 669
Otpisi inventara — 167 — 291
Otpis kursne razlike drž. efekata — — — 20
Razna pasiva 603 3.891 3.354 12
Polagači kaucija — — — 1.653
Čista dobit 4.979 383 — — .

Zbir bilansa 16.805 14.327 20.998 17.662

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Plate, honorari 2.926 2.349 2.132 1.140
Putovanja i dnevnice — — — 205
Kirije — — ■ — 228
Razni troškovi - provizije 4.458 4.972 — 445
Porez i državne takse — 276 531 96
Otpis inventara 15 75 57 67
Propaganda — 2.349 2.329 1.249
Dobit 4.979 383 — —

Prihodi
Jugoslovenske vozne karte 7.223 6.557 2.248 1.338
Strani kuponi i ostale karte 1.046 1.304 824 539
Ostali prihodi 519 1.711 859 1.318
Gubitak — — ■ 587 236
Naplaćena prov. iz ran. god. 3.590 — — —

Bruto zarada 12.379 9.572 5.109 3,432
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Kod prihoda od jugoslovenskih voznih karata od 1.34 

miliona dinara, utrošeno je na turističku propagandu 1.25 miliona, 
dakle skoro isto toliko. Prema tome su pokriveni režijski tro
škovi oko prodaje jugoslovenskih voznih karata iz prihoda osta
lih izvora, kao i svi lični i upravni troškovi. Ako pak bđcimo 
pogled na kretanje rashoda „Putnika”, onda ćemo primetiti, da 
su u svim ranijim godinama u porastu i da je tek u 1929. do
1930. godine izvršena redukcija, koja je prestala u 1931. godini. 
Troškovi oko propagande su sve ranije godine u porastu, do 
uključivo 1930. godine, kada premašaju i same upravne tro
škove, dok je u 1931. godini, silom prilika, zabeležena izve- 
sna redukcija. Tehnička organizacija posla iziskuje ogroman 
aparat. T reba imati na umu, da mora „Putnik” da kontrolira i 
mesečno obračunava, samo za prodaju jugoslovenskih železni- 
čkih voznih karata u inostranstvu, 778 prodavnica sa 33.980 
računa. U našoj zemlji taj rad obuhvata 34 prodavnice sa 1530 
pozicija. Za obračun i evidenciju ostalih voznih karata za 29 
raznih železničkih preduzeća sa  12.945 pozicija za karte u kon
signaciji, 11 raznih parobrodarskih preduzeća, dve kompanije 
za spavaća mesta, hotelske bonove, avionska društva i t. d. 
dakle ukupno za oko 50.000 pozicija. A da ne govorimo o radu 
koji zadaju razne reklamacije.

Povoljno je što su državne takse i porezi u 1931. godini 
znatno smanjeni.

U računu izravnanja primećujemo, da su fondovi sma
njeni na 2.95 miliona, zbog otpisa gubitaka iz 1930. godine. 
Komitenti, poverioci za karte su prema prošloj godini smanjeni, | 
zbog ubrzanog obračunavanja pojedinih partija. U aktivi vidimo, j 
da je potraživanje kod novčanih zavoda smanjeno prema pro- j

šloj godini, što je svakako u vezi sa smanjenjem poverioca za 
karte, ali su zalihe deviza i valuta porasle za preko 320 hi
ljada. Dužnici, zastupništva za prodate karte pokazuju gotovo 
nepromenjeno stanje. U porastu je pozicija francuskih kupona, 
koja je ove godine zasebno iskazana, kao i vrednost inventara, 
zbog proširenja poslovanja.

Pod pritiskom slabih izgleda za rad u drugom polugođu 
prošle godine uprava je pristupila reorganizaciji internog rada. 
Pre svega je oproštena služba knjigovodstva i sistema obra
čuna čime je olakšana i kontrola. Sprovedena je sistematska 
redukcija svega što nije neophodno nepotrebno, čime su sma
njeni lični i materijalni rashodi za ovu godinu za oko 600 hi
ljada dinara.

Prema naročitoj prirodi poslova „Putnika” a i zbog ne
odgovarajućeg ugovora sa Ministarstvom saobraćaja potpuno 
je razumljivo, da se ne može postići zarada. To u stvari i nije 
cilj „Putnikovog” rada. U 1930. godini iskazan je gubitak od 
587 hiljada, a u ovoj godin' iznosi svega 236 hiljada dinara, što 
nije baš povoljno ali svakako snošljivo, pošto postoje oprav
dane nade, da će u dogledno vreme merodavni službeni kru
govi pokazati veće razumevanje za težnje i naloge „Putnika” .

U upravi društva „Putnik” nalaze se sledeča g. g.: Pret- 
sednik Dušan Miličevič, Beograd; potpretseđnik Milan Milić, 
Zagreb; Dr. ćiril žižek, Beograd, Dr. Dušan Jeftanović, Sara
jeva, Borisav Jovanovič, Beograd, Dr. Toma Milić, Vrnjci, Dr. 
Milan Hristić, Beograd, Dr. Melko Čingrija, Dubrovnik, Dr. 
Fran Šter; u Nadzornom odboru su g. g.: Pretsednik Dragutin 
Vojinović, Beograd; Dr. Ivo Tartalja, Split, Dr. Ignjat Pavlac, 
Novi Sad, Dr. Srećko Maisac, Beograd.

Актива

ЈУГОСЛАВЕНСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ
Рачун изравнања на дан 31. децембра 1931. године. Пасива

Динара
Г отовина 32,341.200,13
Потраживања код новчаних завода 17,366.119,77
Девизе и валуте 4,323.877,28
Мјенице 127,709.302,56
Ефекти 36,572.641,25
Ефекти јамчевне закладе заложница 1,002.000,—
Течајна разлика државних папира од

вредности 4,343.900,65
Залиха властитих заложница 1,740.750,—
Зајмови на ефекте 8,675.170,09
Дужници 602,148.239,44
Суделовање у синдикатним и коизор-

цијалним пословима 16,411.112,58
Хипотекарви зајмови 12,985.150,—
Заостали оброци хипотекарских зајмова 895.459,90
Некретнине 39,762.558,26
Прелазне ставке 86.441,33
Разна актива 1,253.443,01
Инвентар отписан
Дужници за преузете гарантоване оба-

везе 157,402.068,20

Динара
Деоничка главница 100,000.000,—
Причуве 30,406.004.55
Мировинска заклада 5,351.937,07
Улошци:

a) на књижице 238,038.782,70
б) на текућем рачуну 103,394.356,46

Веровници 405,246.438,01
Властите заложнице у промету 12,931.650,—
Амортизациони фонд заложница (от-

плате хипот. зајмова до 31. дец. 1931.) 1,708.779,61
Каматна заклада за уновчеше тек. ку-

пона заложница 457.688,50
Жребане заложнице у промету 127.445,30
Неуновчени купони:

a) властитих заложница 24.662,51
б) властитих деоница 106.745,—

Прелазне ставке 5,138.500,15
Разна пасива 356.130,12
Веровници за преузете гарантовне обавезе 157,402.068,20
Добитак:

пренос добитка из године 1930 809.374,54
чисти добитак у години 1931 3,518.871,73

Расходи

907,617.366,25

Рачун губитка и добитка на дан 31. дец. 1931. год.

907,617.366,25

Приходи

Камати
Динара Динара

46,141.176,11 Преное добитка из године 1930. 809.374,54
Плате, скупарински доплатци, стана- Камати 60,211.457,40

рине, ремунерације и т. д. 14,082.278,84 Провизије и добици «а ефектима, де-
Управни трошкови 4,528.011*58 визама, и т. д. 15,192.408,02
Дарови у културне и добротворне циљеве 133.435,24 Приход некретнина 1,769.976,93
Порези и пристојбе 2,056.198,72
Отпис тражбина 2,666.880,—
Отпис папира од вредности 4,032.860,13
Отпис инвентара 14.130,—
Добитак:

пренос добитка из године 1930. 809.374,54
Ћисти добитак у години 1931. Ј, 518.871,73

77,983.216.89 77,983.216.89
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Садржај;
Poštanska štedionica Kraljevine Jugoslavije — Beograd 
Diskontna trgovačka banica — Beograd 
Прва хрватска творница уља д. д. — Загреб 
Градска штедионица општине Винковци
Херцегновска банка у  Херцегновом

POŠTANSKA ŠTEDIONICA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

Koliko je važna funkcija Poštanske štedionice u pogledu 
organizacije i koncentracije novč. sretstava na našem domaćem 
novčanom tržištu, u prvom redu blagajničkih gotovina i viško
va pojedinih privreda a u drugom redu i u pogledu prikupljanja 
uloga na štednju najbolje nam ilustruje činjenica, da je ona u 
relativno kratko vreme (postoji tek devet godina) ipak uspela, 
da prikupi oko 1.2 milijarde stranih sretstava. Međutim, kako 
znamo, njena primarna zadaća ne postoji samo u pri
kupljanju i upravljanju tih uloga. Ona ima još jednu mnogo va
žniju nacionalno-ekonomsku ulogu, a to je racionalizacija plate
žnog saobraćaja, čime se smanjuje broj potrebnih blagajna 
i u znatnoj meri pojeftinjava nacionalni platežni promet.

1. čekovni promet.

U narednoj tablici najbolje se manifestuje kolosalan na
predak i polet Poštanske štedionice u toku osam godina svoga 
rada. Broj čekovnih računa je porastao od 9.98 hiljada u 1923. 
godini na 20.4 hiljada krajem 1931. godine odnosno za preko 
100%. Iznos uloga po čekovnim računima, koji je bio najveći 
krajem 1929. i 1930. godine, sa 913 miliona odnosno 978 mi
liona, opao je u toku 1931. godine na 800 .miliona, što je bilo 
svakako neizbežna posledica teške privredne depresije i navale 
ulagača na banke, koje su bile prinuđene, da smanje svoja po
traživanja po čekovnim računima kod Poštanske štedionice. 
Uprkos tome ukupan promet Poštanske štedionice porastao je u
1931. godini za 2 milijarde na 241.56 milijardi dinara, dok je 
onaj po čekovnim računima samo za 2.3 milijardi manji od 
onoga u 1930. godini i iznosi 63.2 milijarde dinara. Pošto je 
stanje uloga smanjeno za 178 miliona, to dokazuje, da je obrt 
po pojedinim računima bio mnogo intenzivniji no u ranijim go
dinama. Od ovog prometa po čekovnim računima izvršeno je 
virmanom, to jest bez upotrebe efektivne gotovine 30.11 mili
jardi dinara odnosno 47.64%.

SaQ>
 ̂ cd

2 F E o « s  ч & ч 
•

O ti ft K CX.«
H • s  ^ H 

np
o-

 
П

ош
т.

 
, у 

МИ
- 

. 
ДИ

Н.

& p ® «i 
u  a

s s S
s r * 
6  g *

& K Ч Рч g O S ffl o a S s
S  *

so ч a a h ф m 

3 *
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
31. XII, 1931. 20.400 799.63 63.21 241.56

Od ukupno 20.400 čekovnih računa koliko je bilo otvo
reno krajem 1931. godine bilo je 2.377 iz inostranstva. Upore- 
đeno sa stanjem krajem 1930. godine porast iznosi 1207 računa, 
dok je ovaj porast u 1930. godini iznosio za 193 računa više. 
I to je posledica privredne depresije. Uprava Poštanske štedio
nice daje i detaljnu statistiku profesija svojih komitenata. U
1931. godini je zabeležen porast čekovnih računa kod trgovačkih 
firmi, privatnih .privrednika i državnih nadleštava. Državna nad- 
leštva su u toku 1931. godine otvorila 115 računa, tako da je 
krajem 1931. godine bilo 764 računa, dok je njihov broj u 1930. 
godini bio 649. Od ovoga broja centrala ima 188 računa, a fili
jale: Zagreb 135, Ljubljana 250, Sarajevo 117, Skoplje 74 računa. 
Broj državnih ustanova koje rade preko Poštanske štedionice 
sve više raste, tako da pored Ministarstva vojske i mornarice, 
Ministarstva finansija, Komande žandarmerije, Direkcije želez
nica i t. d. imaju i sve finansijske direkcije čekovne račune. 
Tako isto i banovine.

Od inostranih čekovnih računa otpada najveći broj, kao 
i prošle godine, na Austriju (1353), zatim dolazi čehoslovačka 
(385), Nemačka (292) i t. d.

Zatvaranje čekovnih računa u toku prošle godine bilo je 
manje nego u 1930. godini. Tako je kod centrale .u Beogradu 
zatvoreno 180.računa, a kod filijala: u Zagrebu 246, u Ljubljani 
192, u Sarajevu 116 i u Skoplju 14 računa. Svega je zatvoreno 
748 računa, dok je u 1930. godini zatvoreno 782 računa. Prema 
tome u prošloj godini zatvoreno je manje 34 računa. Zatvaranje 
računa nastupa najčešće usled likvidacije radnje (ili kavog posla 
ad hoc obavljenog preko Poštanske štedionice), usled smrtnih 
slučajeva, razvrgavanja poslovne zajednice, i t. d.

Prema teritorijalnoj podeli čekovnih računa vidimo, da 
da je ove godine filijal u Zagrebu na prvom mestu, sa 6012 ra
čuna. Zatim dolazi Ljubljana sa 5688 , a tek na trećem mestu 
Beograd, sa 4768 računa. Prema 1930. godini pokazuje Beograd 
najveći porast, naime 468 računa, zatim Zagreb sa 349 i Ljub
ljana sa 258 računa. Mi smo već imali prilike da napomenemo, 
da potiće veliki broj čekovnih računa u Zagrebu i Ljubljani od 
toga, što su ovi krajevi poznavali koristi institucije čekovnog 
prometa još iz ranijih vremena, dok se Beograd i unutrašnjost 
sa pojavom naše Poštanske štedionice prvi put sreo sa tom 
organizacijom blagajničke službe.

Vrlo pohvalno je staranje Poštanske štedionice oko vir
manskog prometa sa inostranstvom i obavljanjem isplata. Ona 
je ovlaštena za trgovinu devizama i stoji dar.as bilo u direktnim 
bilo u posrednim vezama sa svima državama na svetu. Uprava 
sama podvlači, da se plaćanja u inostranstvu posredstvom Po
štanske štedionice vrše na najbrži i najjeftiniji način. U toku
1931. godine otvorene su nove, direktne veze sa Bliskim Isto
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kom, naime sa Sirijom, Palestinom i Egiptom. Tako je u toku
1931. godine došlo inostranih uputnica za preko 31 milion, a po- 
slato oko 4 miliona. Prema ranijoj godini je priliv novca iz 
Amerike od strane naših iseljenika nešto porastao, ali je isto
vremeno povećano i pošiljanje novca u Ameriku — zbog sve 
veće nezaposlenosti naših iseljenika. Ukupan inostrani virmanski 
obrt je u 1931. godini iznosio 99 miliona prema 97 miliona u
1930. godini, a ukupan broj isplata u gotovu 39 miliona prema 
31 milion.

2. štedni promet.

Kretanje uloga na štednju kod Poštanske štedionice po
kazuje u 1931. godini vrlo povoljnu sliku. Broj ulagača je 
porastao od 127 hiljada krajem 1930. godine (u 1926. godini 
je bilo 12.5 hiljada ulagača) na 177 hiljada krajem 1931. godine, 
a iznos uloga na štednju povećan je od 210 miliona krajem 1930. 
godine na 334 miliona, odnosno za 124 miliona ili skoro 60%. 
Ovaj je porast simptomatičan, jer pokazuje, da Poštanska šte
dionica ni malo nije pogođena panikom ulagača u jesenim me
sečima prošle godine. Naprotiv. Baš u drugoj polovini prošle 
godine zabeležen je najveći porast uloga na štednju, koji je i 
u 1932. godini vrlo intenzivan te iznosi u prvom tromesečju 
skoro 80 miliona dinara.

Ovakvo stanje nam potvrđuje činjenicu, da se izvesan 
deo uloga, podignut kod novčanih zavoda, upućuje Poštanskoj 
štedionici, koja među ulogačima uživa optimum poverenja. To 
je uostalom tipična pojava kod svih javno-pravnih novčanih za
voda. I Državna hipotekama banka iskazuzje povećanje priliva 
privatnih uloga. Kod Poštanske štedionice je primanje uloga 
olakšano i zbog okolnosti, što se ulozi mogu uplatiti ili ispla
titi kod svih pošta u našoj državi, bez ikavih troškova. Postu
pak oko izdavanja štednih knjižica sada je mnogo jednostav
niji, jer imaju sve pošte ovlašćenje, da neposredno izdaju nove 
knjižice ulagačima. Za sve uloge jamči celokupnom svojom imo
vinom Poštanska štedionica a pored toga još i država.

Treba podvući, da Poštanska štedionica nema namere, 
da konkuriše našim privatnim depozitnim ustanovama, kao što 
su to banke, štedionice i kreditne zadruge. Ona se stara oko 
prikupljanja sitne štednje ekonomski slabih, u kome je pogledu 
postigla zavidne rezultate. Od 177 hiljada ulagača najveći broj 
otpada na đake (69.344), zatim dolaze žandarmi i vojnici
— 15.344; državni činovnici i službenici sa 13620, deca sa 
10.455, zanatlije 9.665, zanatlijski radnici 7.166, posluga 6,485, 
učitelji 4.451, privatni činovnici 4.540, nadničari 2.899 i t. d. 
i t. d. Trgovci, industrijalci, rentijeri kao i zemljoradnici slabo 
su zastupljeni. Od 8.4 miliona krajem 1926. godine, ulozi su 
porasli, kao što smo to već napomenuli, do kraja 1931. godine 
na 334.1 milion dinara. Da je ova zamašna suma stvarno sastav
ljena iz pretežno malih uloga potvrđuje nam okolnost, da ima 
84 hiljade uloga do 100 dinara, 56 hiljada do hiljadu dinara, 
35 hiljada do 5 i 25 hiljada dinara, 1.602 uloga do 50.000 dinara, 
samo 165 uloga do 250 hiljada, 20 do 500 hiljada, 7 do jednog 
miliona i 6 preko jednog miliona dinara. Prosećan iznos jednog 
uloga iznosi krajem 1931. godine 1885 dinara, a ukupni promet 
je iziskivao 685 hiljada manipulacija u ukupnom iznosu od 618 
miliona dinara. Jedna važna zadaća Poštanske štedinonice je 
prikupljanje iseljeničkih uloga; poznato je, da su naši iselje
nici imali vrlo slaba iskustva sa našim domaćim novčanim za
vodima, zbog čega sada Poštanska štedionica svim silama na
stajava, da povrati uzdrmano poverenje naših iseljenika u do
maće novčane zavode. U svrhu propagande, koja se intenzivno 
vrši putem naše iseljničke štampe., rasturila je Poštanska šte
dionica i preko 40 hiljada brošura. Povećanju poverenja iselje
nika u Poštansku štedionicu znatno je doprineo zakon od 15. 
januara 1931. godine, kojim je predviđeno, da ulozi iseljenika 
kod propale Prve srpske zemljoradničke banke u Beogradu budu 
preuzeti i  isplaćeni od strane Poštanske štedionice. Po tome za
konu izdala je Poštanska štedionica do kraja 1931. godine 362

; sopstvene uložne knjižice za zamenu za knjižice propalih ba
naka, u ukupnom iznosu od 20 miliona dinara. Inače primila je 
Poštanska štedionica iseljeničkih uloga u 1931. godini 528 iz 19 
raznih država u iznosu od 16.7 miliona dinara, prema 7.2 miliona 
u 1930. godini. Ovaj vrlo veliki porast naročito je interesantan, 
pošto je poznato, da su poslate ušteđevine naših iseljenika u
1931. godini zbog otežanih privrednih prilika znatno smanjene.

Na ime kamate daje Poštanska štedionica vrlo povoljne 
uslove: na sitne uloge do 50 hiljada dinara plaća 5%, na iselje
ničke uloge do 200 hiljada 6%, a na sve ostale uloge 4 %  go
dišnje. Prema visini ukamaćenja ulozi su podeljeni ovako:

u milionima u %
16.128 umrtvljenih uloga 1.4 6.42

159.754 uloga sa 5% kamate 259.2 77.59
1.025 uloga sa 6% kamate 28.7 8.59

345 uloga sa 4% kamate 44.7 13.40
177.252 uloga 334.1 100.00

Umrtvljeni ulozi su ulozi od 20 dinara, na koje se ne 
plaća kamata, ako u toku poslednje tri godine nije bilo novih 
uplata.

Radovi oko likvidacije uloga naših podanika kod bivše 
austrijske i mađarske Poštanske štedionice još nisu dovršeni, 
ali se primiču kraju.

U narednoj tablici sastavili smo sve važnije bilansne po
zicije Poštanske štedionice za poslednje četiri godine i to po 
onom rasporedu, kao što to praktikuje Poštanska štedionica u 
svojim bilansima, koji su, uzgred budi rečeno, vrlo pregledni 
i upotrebljivi. Ova tablica najtačnije nam manifestira razvoj po
slova kao i nacionalno-ekonomsku snagu i značenje Poštanske 
štedionice. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Gotovina:

u blagajni 32.459 49,096 45.706 42.605
kod Narodne banke 75.371 341.371 263.441 134.437

Ukupno 107.830 390.467 309.147 177.042

Dužnici: : ' 1 1
po tek. računima 297.953 311.947 381.527 424.857
po lombardu 101.858 99.556 164.759 134.165
razni 29.139 — — —
po drž. bonovima — — — 206.120

Ukupno 428.951 411.503 546.287 765.143
Hartije od vrednosti 131.324 206.181 344.288 121.158
Razna aktiva 1.668 2.216 2.481 3.312
Nepokretnosti 38.248 49.632 53.036 53.451
Inventar 5.602 5.414 5.314 5.098
Prelazna aktiva 73.564 47.279 70.093 70.591
Ostave 861.814 821.211 1,121.359 1,386,869
Kursna razlika drž. hartija — — — 40.034

Pasiva
Ulozi: V p j

na štednju 36.392 106.614 203.353 334.141
po tek. računima 474.801 716.677 712.598 512.675
otkazani 191.858 196.826 266.189 286.958

Ukupno 703.051 1,020.118 1,182.141 1,133.774

Pover. po tek. rač. (prolazni) 1.965 3.149 54.359 6.551
Rezervni fond 20.000 20.000 30.508 32.275



Fond za kurs. razliku efek. 5.374 5.649 897 •—

Specijal. fond za sumnjiva potr. 3.435
Prelazna pasiva 35.819
čista dobit 35.762 35.027 35.345 23.976

Zbir bilansa 1,649.004 1,933.907 1,330.649 1,235.831

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamate 4.389 6.591 11.231 15.804
Plate i dodaci osoblju 9.540 10.585 11.275 13.008
Upravni troškovi 2.634 3.242 4.048 4.724

Otpisi:
nepokretnosti 792 1.051 1.148 1.309
inventara 601 694 801 68
hartije od vrednosti 284 — — 14.159

Ukupno 1.678 1.745 1.950 15.536

Dobit 35.762 35.027 35.345 23.976

Prihodi
Kamata 32.817 31.186 30.356 43.240
Provizije 6.606 6.540 6.681 6.135
Pristojbe 8.395 8.567 8.775 8.976
Prihodi od nepokretnosti 1.032 1.060 1.125 471
Prihod od efekata 2.200 5.749 12.817 10.468
Razni prihodi 2.952 4.089 4.093 3.757
Zbir prihoda ili rashoda 54.004 57.193 63.850 73.049

Ukupni obrtni kapital Poštanske štedionice je u toku
1931. godine smanjen za 95 miliona i- iznosi 1236 miliona dinara. 
Od toga opali su ulozi, koji iznose 1133.7 miliona, za 50 miliona 
(ulozi po čekovnim računima jače su smanjeni, ali su zato 
znatno povećani ulozi na štednju. Rezervni fond, koji predstav
lja sopstvena ušteđena sredstva, povećan je prema prošloj go
dini za 2 miliona na 32.2 miliona a fond za sumnjiva potraži
vanja iznosi 3.4 miliona; fond za kursnu razliku u pasivi, koji 
je prošle godine iskazan sa 895 hiljada, u ovoj godini više se 
ne pojavljuje, pošto je utrošen kao pokriće na gubitak kursne 
razlike, koji je u 1931. godini bio neizbežan.

3. Aktivni kreditni poslovi.

Ovaj obrtni kapital je plasiran na sledeće pozicije u 
aktivi: 177 miliona iznosi gotovina u blagajnama i na žiro- 
računu kod Narodne banke, 765 miliona dato je na ime raznih 
kredita, 121 milion iznose hartije od vrednosti, 58 miliona su 
pokretnosti i inventar a 73 miliona razna prelazna aktiva. Kre
ditna politika kao i kreditne funkcije Poštanske štedionice su u
1931. godini znatno izmenjene, kao posledica nenormalnog raz
voja prilika na inostranim kao i domaćim novčanim tržištima 
i poremećenog privrednog života. Gotovina u blagajnam a ne 
pokazuje naročitog smanjenja, (za svega 3 miliona) ali je po
traživanje po žiro-računu kod Narodne banke smanjeno za sko
ro polovinu, za 129 miliona na 134.4 miliona dinara, Krediti 
novčanim zavodima i lombardni zajmovi privatnim licima sm a
njeni su, delimično zbog obustavljenog davanja novih zajmova 
a delimično zbog tekućih otplata ili parcijalnim povlačenjem 
pozajmljenih iznosa. Tome na suprot pak su povećani krediti 
državnim institucijama.

Stanje po tekućim računima je krajem decembra 1931. 
god. bilo 630,9 miliona, od čega je plasirano kod novčanih za
voda 238 miliona, kod inostranih komitenata (devizni promet) 
1,79 miliona, kod državnih nadleštava: Ministarstvu finansija: 
po državnim bonovima 206,12 miliona, po računu preuzetih 
iseljeničkih uloga Prve srpske zemljoradničke banke sa kama
tom i troškovima 20,67 miliona dinara. Za druga državna nad-

leštva dato je 151,78 miliona, a opštini grada Beograda 12,44 
miliona dinara.

U računu „Druga državna nadleštva” dolazi uglavnom 
u obzir Ministarstvo saobraćaja, i to: dug Generalne direkcije 
državnih železnica po kratkoročnom zajmu, koji se crpi u gra
nicama predviđenih budžetskih prihoda i isplaćuje iz prihoda 
državnih železnica, u iznosu od 39,25 miliona, uprava pošta i. 
telegrafa sa iznosom od 37,29 miliona za zgrade, koje je Po
štanska štedionica kupila ili sagradila za potrebe poštansko- 
telegrafsko-telefonske službe, a koji se iznos Poštanskoj štedio
nici otplaćuje stalnim godišnjim anuitetima; zatim dolazi iznos 
od 66 miliona dinara koji je dugovala Poštanska uprava pro
lazno za obračun s poštam a po čekovnim i štednim uplatama. 
Kamatna stopa na kredite novčanim ustanovama izjednačena 
je tokom godine na 7%. Tekući račun državnih nadleštava 
plaćaju 6%, a opština grada Beograda 8% (trogodišnji kredit).

U sled nenormalnih prilika na novčanom i efektnom tržištu, 
naročito u drugom polgođu je Poštanska štedionica imala da 
se bori sa velikim teškoćama u svom lombardnom poslovanju. 
Fluktuacije kurseva i nestašica disponitoilnih sretstava upući
vale su Poštansku štedionicu na ograničenje lombarda hartija 
od vrednosti.

Ukoliko su prilike na novčanom tržištu bivale teže, uto
liko većem broju su se javljali interesenti za lombardne zaj
move, zbog čega se već početkom meseca m aja moralo ogra
ničiti izdavanje zajmova do efektivnih 10 hiljada dinara, a kas
nije, u četvrtom tromesečju, skoro potpuno obustaviti.

U toku minule godine izdato je lombardnih zajmova po 
založnicama u ukupnom iznosu od Din. 35,62 miliona, što je 
prema iznosu izdatih zajmova u toku 1930. god. manje za 67,41 
miliona dinara. Stanje lombardnih zajmova po založnicama na 
dan 31. decembra 1931. god. bilo je Din. 94,6 miliona t. j. manje 
za Din. 16,5 miliona no krajem 1930. godine.

Na podlozi obveznica 21/2% Ratne štete najviše je iz
dato zajmova kod Centrale u Beogradu, pa zatim kod filijala 
u Sarajevu, Skoplju, Zagrebu, a najmanje kod filijale u Ljub
ljani. Na podlozi obveznica 7%  Državnog investicionog zajma 
najviše je izdato zajmova u Ljubljani, Sarajevu i Zagrebu, za
tim kod Centrale u Beogradu, a najmanje kod filijale u Skoplju. 
Na podlozi 6% beglučkih obveznica najviše je izdato kod fili
jale u Sarajevu, u Beogradu i Zagrebu. Filijale u Ljubljani i 
Skoplju nisu imale zajmotražioca na ovoj podlozi. 1 u minuloj 
godini Poštanska štedionica je pomogla domaću industriju sa 
zajmovima u iznosu od efektivnih 12,27 miliona dinara, prima
jući bonove u zalogu.

Lombardnim zajmovima po tekućim računima koristile 
su se banke, oblasne zadruge za poljoprivredni kredit i razne 
druge zadruge. Ukupno stanje ovih zajmova na kraju prošle 
godine bilo je Din. 39,5 miliona, što je 1930. godine manje za 
Din. 14 miliona.

Za lombardne zajmove po založnicama bila je kamatna 
stopa 7% neto do 1. jula 1931. god., od kog je dana povećana 
na 8% neto. Kod lombarda državnih bonova bila je kamatna 
stopa 8% ako rokovi bonova ne prelaze 1. godinu, i 9% sa ro
kom do 2 godine.

Pri odobravanju i produžavanju zajmova Poštanska šte
dionica napominje, da je uvek nastojala, da što više pomogne 
prvenstveno ekonomski slabijem svetu. Takav rad kao i razne 
olakšice pri kupovini državnih papira napravile su Poštansku 
štedionicu popularnom i publika joj je poklanjala kao i ranije 
najveće poverenje.

Vrednost nepokretnosti kao i inventara je ostala nepro
menjena, kao i ranije godine.

Pozicija hartija od vrednosti, koje su svojina Poštanske 
štedionice iznosi krajem 1931. godine 121 milion prema 344,3 
miliona krajem 1930. godine; pretpostavljamo, da su u 1930. 
godini ušli u ovu poziciju i državni bonovi. Ako uzmemo u ob
zir katastrofalno srozavanje kurseva naših hartija od vrednosti, 
onda nas ne sme iznenaditi, da je Poštanska štedionica pretr-
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pela u 1931. godini , i znatne gubitke na kursnoj diferenciji. 
Prema kursnoj vrednosti od 31. decembra 1931. godine bilan- 
siran je bančin portfelj hartija od vrednosti sa 121,15 miliona 
dinara. Gubitak na kursu efekata iznosi prema izveštaju štedio
nice krajem 1931. godine 55 miliona dinara, od čega otpada 
na gubitak kod državnih papira 50,9 miliona a na gubitak kod 
akcija Narodne banke 4,15 miliona dinara, koji je u celosti ot
pisan kroz račun gubitka. Za otpis kursne razlike državnih pa
pira upotrebljen je fond za razliku, koji je u prošlogodišnjem 
bilansu iskazan sa 893 hiljade dinara, a od ostatka od 50,04 mi
liona otpisana je 1L po Zakonu o bilansiranju državnih papira, 
to jest 10 miliona, dok je ostatak od 40,03 miliona iskazan u 
računu izravnanja kao aktiva. Poštanska štedionica u svome 
izveštaju napominje, „da za izravnanje ove razlike na kursu 
raspolaže u pasivi bilansa sa opštim i specijalnim rezervnim 
fondom, koji sa ovogodišnjom dotacijom iznosi 42,9 miliona i 
prema tome premašuje vrednost otpisane razlike na kursu, 
koja je verovatno i inače prolaznog karaktera”.

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje, da je bruto do
bit, odnosno zbir prihoda u 1931. godini bio za punih 10 miliona 
dinara veći no u 1930. godini; ona dostiže 73 miliona prema 63 
miliona u 1930.. godini i 54 miliona u 1928. godini. Uprkos tome 
vidimo, da je čista zarada u poslovnoj 1931. godini, znatno 
manja no u prošlim godinama, što se ima pripisati otpisima, 
učinjenim u ovoj godini i koji iznose ukupno, sa otpisom nepo
kretnosti, 15.54 miliona dinara. Povećanje bruto zarade dolazi 
skoro isključivo od povećanih prihoda od kamata, zbog povi
šenja stope; dok su svi prihodi u 1930. godini iznosili 30.35 mi
liona, sada dostižu 43 miliona odnosno za čitavih 13 miliona di
nara više. Kod ostalih prihoda nema naročitih promena. Prihodi 
od nepokretnosti kao i oni od hartija od vrednosti su nešto jače 
u Opadanju, Rashodi po kamatama takođe su opvećani, na 15.8 
miliona; isto važi i za upravne troškove kao i za personalne ra
shode. Najvažnija pozicija u rashodima ipak je otpis, koji kao 
što smo već napomenuli, iznosi ukupno 15.8 miliona dinara.

Iz računa gubitka također vidimo, da iznosi čista za
rada 23,9 miliona prema 35,3 miliona, koliko je iznosila po
slednje tri godine nepromenjeno. Stvarni dobitak međutim iz
nosi 38,13 miliona i veći je no u ma kojoj od ranijih godina. 
Čista dobit podeljena je na sledeči način: 30% je dotirano za 
povećanje rezervnog fonda (7,19 miliona), 239 hiljade dinara 
je dato kao nagrada članovima Nadzornog veća, 1,19 milion 
(5%.) za nagradu osoblja Poštanske štedionice, 239 hiljada 
dato je Ministarstvu prosvete za nagradu marljivih đaka osnov
nih škola, a 15,1 milion dato je Državnoj blagajni kao budžetski 
prihod — čistu zaradu —■ Poštanske uprave.

U upravi Poštanske štedionice se nalaze sledeča g. g.: 
Pretsednik: Protić P. Jeremija, Jelić J. Svetislav, Zebić Milorad, 
Dimitrijević Mihailo, Cenić M. Milan, Knežević Mihailo, Kon- 
stantinović Vitomir, Dr. Štajnmec-Sorodolski Rudolf, Vasović 
J. Milojko, Leko Dragomir, Parunović Gavrilo. Generalni di
rektor je g. Dr. Milorad Neđeljković; direktor filijale u Zagrebu 
g. Dr. Željko Horvat; Direktor filijale u Ljubjani g. Dr. Vladimir 
Vidmar; direktor filijale u Sarajevu g. Petar Bazina; direktor 
filijale u Skoplju g. Ilija Obradović.

DISKONTNA TRGOVAČKA BANKA — BEOGRAD

Bankarstvo je ekonomska kategorija, ali, kako je ono delo 
ljudskih ruku, to nije ni bez psiholoških primeša. Ima često 
pojava u bankarstvu, koje se ne mogu da objasne, ili se rđavo 
razumeju ako se ne poslužimo psihologijom. To je slučaj sa bi- 
lansorn Diskontne trgovačke banke u 1931. godini. Donja tab
lica nam pokazuje, da je obrtni kapital za pretposlednje tri go
dine 1928.— 1930. stalno bio oko 24 miliona dinara a da je kra
jem 1931. godine pao na nešto preko 18 miliona dinara. Kad 
se ima u vidu, da ukupna sopstvena sretstva Diskontne trgo
vačke banke iznose 11,7 miliona dinara, onda bi se iz toga mo

gao izvesti zaključak, da je ona bila izložena naročitoj krizi 
poverenja u toku prošle godine. Takav bi zaključak bio iz osnova 
pogrešan. Istina je da su tuđa sredstva opala kod nje u vrlo 
velikom obimu; ali to nije posledica nepoverenja. Mi smo u 
prošlom broju, u analizi Pančevačke pučke banke, reproducirali 
ona mesta, koja se odnose na psihologiju ulagača. Tamo se kaže, 
kako su nestrpljivi ulagači dolazili banci sa najfantastičnijim 
izgovorima, radi izvinjenja zbog podizanja uložaka i da su se 
docnije svi ti izgovori pokazali lažljivi. Međutim nije ni potrebno 
da prođe izvesno vreme da bi se uverili da su ti izgovori izmi
šljeni. To se može da pozna odmah tim pre, što su svi ti iz
govori većinom slični i drugo, što to odaje sama fizionomija 
ulagača. Ima ljudi koji ne mogu da trpe laž. U te spada i di
rektor Diskontne trgovačke banke. Kad god mu je prišao koji od 
ulagača sa kakvim fantastičnim izgovorom radi podizanja uloga 
on mu je obično odgovorio: „Zašto brate ne kažeš istinu? Reci 
da si se uplašio za svoj novac. To je mnogo lepše i mnogo 
poštenije, nego da izmišljaš stvari u koje ni deca ne mogu da 
veruju. Mušterije koje se tako mnogo plaše za pare ne trebaju 
mi. Ti si tražio jednu trećinu svog uloga, evo ti ceo iznos, idi 
pa usreći druge”.

Neki su na to postiđeni izašli iz banke ne hoteći da prime 
novac. Ali je bilo i takvih, koji su kao zveri zgrabile 
ponuđeni novac. A bilo je i takvih među njima koji 
su se kasnije povratili da ih ponovo ulože. Međutim takvi su 
redovno dobili korpu.

Bilansa za poslednje četiri godine ovako izgleda:

Račan izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna i žiro 1.035 1.194 1.146 898
Menice 2.575 3.479 4.357 4.261
Tekući računi 16.464 11.882 10.418 8.308
Zajmovi na zaloge — 887 709 854
Hartije od vrednosti 4.440 4.240 5.408 2.216
Vrednost fondova u drž. hart. 241 952 1.034 1.098
Nepokretnosti — 295 289 —
Nameštaj 52 47 59 53
Razna aktiva 136 603 586 469
Naplate, ostave, garantiije 20.469 20.705 16.283 15.991

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Fondovi 450 1.135 1.668 1.739
Ulozi na štednju 3.206 3.899 4.278 2.869
Tekući računi 10.319 6.369 6.560 3.019
Razna pasiva — 1.765 992 466
Tantijeme 116 — — —
Dobit za podelu 500 400 500 —
Za prenos u tekuću godinu 24 12 8 65
Zbir bilansa 45.467 44.287 40.290 34.150
Obrtni kapital 24.591 23.582 24.006 18.159

Račun gubitka I dobitka

Rashodi
Kamata — • 910 668 473
Troškovi 758 693 545 505
Otpisi 187 590 339 205
Čista dobit 616 468 577 74
Kursna razlika — — — 208

Prihodi
Kamata 829 1.810 1.421 1.127
Provizije 4-78 382 208 —

Razno 107 282 316 339
Kursna razlika 260 187 184 —

Zbir prihoda ili rashoda 1.674 2.661 2.130 1.4-66
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Kao što rekosmo Diskontna trgovačka banka pokazuje 

na kraju 1931. godine obrtni kapital od 18 miliona dinara. To 
je dakle smanjenje za nešto preko 5 miliona dinara prema pret
hodnoj godini. Od ovoga otpada 1,4 miliona na uloge i 3,5 mi- 
iiona na tekuće račune. Izgleda da je to čelična rezerva.

Smanjenje kapitala u iznosu od 5,5 miliona dinara po sebi 
se razume, da je nametalo obavezu banci da likvidira jedan iz- 
vesan deo svoje aktive. Evo kako je ona mobilizirala novac po
treban za isplatu svojih ulagača:

iz blagajne 250.000 dinara;

sa tekućih računa 2,100.000 dinara;

unovčenje hartija od vrednosti 3,2 miliona dinara.

Što se tiče tekućih računa, oni su bili u stalnom opadanju 
od 1929. godine (16 miliona dinara) tako, da su u 1930. go
dini iznosili 10,4 miliona. Smanjenje za 2,1 milion dinara do 
kraja 1931. godine samo je produženje padanja, koje je počelo, 
kao što rekosmo, odmah posle 1929. godine. Glavni deo sret
stava potrebnih za isplatu ulagača nabavila je Diskontna trgo
vačka banka unovčenjem hartija od vrednosti za iznos od 3,2 
miliona dinara, odnosno za 60% od celokupnog stanja hartija 
od vrednosti na kraju 1930. godine. Ova činjenica potvrđuje pot
puno sve što smo pisali o likvidnosti hartija od vredno
sti prilikom analize bilansa Diskontne trgovačke banke za 1930. 
godinu. Mi smo istakli, da joj njezino povećanje posla sa 
hartijama od vrednosti, bilo ulaganjem sopstvenog novca bilo 
iombardom, bilo reporom i1 radom na berzi daje specijalni likvidi- 
tet. To u ostalom niko i ne poriče ali svakako će biti čitalaca, 
koji će nam reći, a  koliko je Diskontna trgovačka banka izgu
bila tim realiziranjem hartija od vrednosti radi isplate svojih ula
gača. Radi odgovora na ovo pitanje potrebno je pre svega da 
bacimo pogled na sastav aktive, da vidimo da se tamo ne na- 1 
lazi slučajno račun kursne razlike odnosno gubitaka na harti- ] 
jama od vrednosti, pošto, kao što znamo, banke imaju prava da j 
gubitke na državnim hartijama od vrednosti unesu u aktivu i 
amortizuju ih u roku od pet godina. Uzalud ćemo tražiti takvu 
poziciju u aktivi. Nema je. Možda će ko primetiti da je vero- 
vatno među tim hartijama bilo i akcija, a ne samo državnih. 
To je netačno. Koliko je nama poznato banka nije radila sa 
akcijama. I prema tome izlazi, da se gubitak na svima harti
jama od vrednosti mora naći u računu gubitka i dobitka. I 
odista u rashodima nalazimo poziciju od 208 hiljada dinara pod 
imenom „kursna razlika”. Znači da je toliko izgubila banka, 
koje na hartijama od vrednosti koje je prodala, a koje na onim, 
koje je zadržala usled pada njihovog kursa. Naravno da to iz
gleda neverovatno, jer samo na hartijama rezervnog fonda gu
bitak mora biti toliki. Ali tu ne pomaže nikakvo rezonovanje 
jer je bilans izrađen jasno i pregledno i u njemu ne nalazimo 
nikakvu drugu poziciju, koja bi označavala velike gubitke na 
hartijama od vrednosti. Iz toga se mora izvući neminovan za
ključak, da banka nije izgubila više od 208 hiljada dinara na 
hartijama od vrednosti. Kako je to bilo mogućno? Samo tako, da 
je banka te papire prodala po visokom kursu. I čak tako mali 
gubitak na svima hartijama od vrednosti dokaz je, da je banka 
ne samo prodala svoje papire po visokom kursu, nego da je 
jedan deo istih morala prodati povoljnije, no što je kupila 
i da je tom diferencijom kompenzirala diferenciju na kursu onih j 
hartija od vrednosti, koje su i dalje ostale u portfelju do j 
kraja decembra prošle godine. Mi verujemo potpuno u tačnost j 
te kombinacije. Direktor Diskontne trgovačke banke je, kao 
što znamo, odličan berzijanac koji redovno posećuje berzu i 
trudi se da razume i da predvidi kurseve. To je poslednje naj- ‘ 
važnije. U koliko smo imali priliku posmatrati operaciju Di
skontne trgovačke banke nije ni najmanje teško verovati u mo- j 
gućnost, da je ona pomoću berzanskih operacija uspela da iz
vrši likvidaciju jednog dela hartija od vrednosti, čime se mnogo 
dobilo, pošto bi, da su sve hartije ostale u portfelju, imala veće 
gubitke, i da je tom likvidacijom u isto vreme uspela da sma

nji gubitke na hartijama koje su ostale u portfelju. To su posle
dice veštog izvođenja posla na berzi.

U aktivi menice pokazuju manjak od nepunih 100 hi
ljada dinara a lombard pokazuje čak povećanje od 150 hiljada 
dinara.

Bruto dobit iznosi 1,460.000 dinara i manja je za 660 
hiljada dinara od one prošle godine. U računu dobitka nestalo 
je provizije i dobiti na hartijama od vrednosti, a prihod od 
kam ata opao je za skoro 300 hiljada dinara. Rashodi su junački 
smanjeni. Kamata je opala za 660 hiljada dinara. Čista dobit 
iznosi 94 hiljade dinara, od čega se uopšte nije delila dividenda.

Upravni odbor Diskontne trgovačke banke: Alfred Šap- 
ner, Jakov Ruso, Ješa D. Ješua, Lazar D. Alkalaj, David J. Je- 
šua (direktor). Nadzorni odbor: Pretsednik: Rad. Milaćević i 
A. Nahmijas, Rajko Ruso, Leon Poljokon, Hugo Fišer.

ПРВА ХРВАТСКА ТВОРНИЦА УЉА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Укупна биланса Прве хрватске творнице уља у За- 
гребу била je за 1930. г. за 4.5 милиона динара маша од би- 
лаисе за 1929. годину. A биланса 1931. годину опет je мања, 
и то за преко 10 милиона динара. Биланса за  1931. годину 
je  n o  'CBojoj укупној суми за преко половину мања од би- 
ланса из година 1927.—29. Смањење билавсе у 1930. години 
дало се j e  тумачити чињеницом да дужници и повериоци 
нису засебно исказани у активи, односно пасиви, него пер 
салдо и да je промена у односима тих двеју позиција могла 
деловати и на смањење укупне билаасе без да се из тога 
може закључити једно смањење делатности. Међутим по- 
тиче смањење укупне билансе у прошлој години из «арочи- 
тих разлога.

Наша индустрија уља je прошле године била изло- 
жена нарочитим искушењима. Наша продукција уљаног се- 
мена je мања од капацитета наших фабрика, због чега су 
ове принуђене, да знатан део својих потреба покривају у 
иноземетву. Слично свим аграрним продутим а je и уљано 
семе које се код нас продуцира, попустило у цени. Твор- 
нице уља, услед тога што je цена уљеном семену пала на ин- 
тернациоалном тржишту, a no томе и уљу, нису више биле 
у стању да за домаће уљано семе ллаћају ону дену коју су 
плаћале раније. To je наравно погодило продудента уљаног 
семееа. Али у још већој мери неке трговце уљаног семена, 
у првом реду мака, који нису довољно водили рачуна о раз- 
витку цене, na су се једног дана нашли са залихама купље- 
ним уз већу цену него што еу сада биле цене на тржишту. 
Према томе стајали су пред једним осетљивим губитком.

Taj губитак који je имао наступити као логична по- 
следица погрешне шлекулације, ови трговци нису хтели сно- 
сити, већ су дошли иа идеју да га пребаце на индустрију 
уља. Требало je присилити домаће творнице да преузму за- 
лихе мака уз цену која je далеко већа од цене иноетран- 
ства. Прво će почело са шиканирањем код увоза. По про- 
писима који су били донети, морало се при увозу семена за 
сваки вагон послати аграрним контролним станицама изве- 
сне количине на испитивање. Примењивањем тих прописа и 
на увоз уљаног семена, на-стали су творницама уља нови 
трошкови јер се то прегледање није вршило бесплатно него 
уз приличан трошак. Тиме je наравно увоз са стране дола- 
зио много скупље него што би изгледало no царинској та- 
рифи. Међутим како je царина на уље остала иста, тиме je 
ослабило и деловање царинске заштите за нашу домаћу 
индустрију уља.

У претпоставци да творнице уља плаћају за домаће 
семе ниске цене ради тога што су постојале извозне царине 
за извоз уљарица, укинута je извозна царина за те продукте. 
Међутим се ове уљарице нису могле извозити јер су на ин- 
тернационалном тржишту цене још ниже, нити су домаће
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творнице уља биле у стању да продуцентима или боље ре- 
чено трговцима који су имали у својим рукама највећи део 
продукције, плате веће цене од оиих које .су биле на снази 
пре укидаша извозне царине.

Надошле су још и друге шикане тако да су творнице 
уља биле приморане да приступе редукцији a каоније и пот- 
пуној, обустави продукције. Умешала се и власт и позвала 
гворнице уља на разне конференције на којима je вршен при- 
тисак да се подвргну диктату трговаца мака и да њихове 
залихе преузму, уз цену коју су они тражили. Ипак je склол- 
љен споразум no коме ће творнице уља прекупити залихе 
трговаца из Јужне Србије уз цену коју одреди Министарство 
трговине и да he се онда уклонити све оне тешкоће које су 
биле уведене због; тога да се присиле творнице уља на no- 
пуштање. Овде се није радило толико о интересима пољо- 
привреде, пошто je познато, да су већ све залихе биле у ру- 
кама трговаца. Ово поетупање са творницама уља најбољи 
je доказ како се код нас поступа према индустрији.

Све те тготешкоће, као и сва та борба која je трајала 
велики део прошле године, наравно да je морала оставити 
трагова и на биланс Прве хрватске творнице уља. И у по- 
гледу саме структуре билансе односно њених главних пози- 
ција као и у погледу пословног резултата.

Биланси за 4 последње године пружају следећу слику: 

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Стројеви 1.841 1.841 2.357 2.357
Влагајна 50 101 96 40
Непокретности 3.652 3.652 3.652 3.652
Роба 21.640 21.848 16.518 6.369
Инвентар 143 143 143 143

Пасива
Главиица 2.750 2.750 2.750 2.750
Резерве 325 375 475 525
Амортизација 892 1.142 1.192 1.292
Салдо кред.. и деб. 21.554 20.797 15.375 5.184
Акцепти 1.000 1.500 2.500 2.500
Добитак 705 557 460 361
Укупно 27.327 27.222 22.803 12.696

Инвестиције су оетале на истој висини. Залиха робе 
пала je од 16.5 милиона на 6.4 милиона или за преко 10 ми- 
лиона. To je у вези еа потешкоћама које су прошле године 
биле учињене творницама уља. Услед тих тешкоћа оне су 
биле приморане да редуцирају na чак и за неко време обу- 
ставе продукцију. Поред тога на емањење продукције a no 
томе и залиха деловала je и чињеница, да je стока прошле 
године пала у цени. Овињска маст била je у другој поло- 
вини прошле годиие тако јефтина да су миоги у већој мери 
консумирали свињску маст него раније што je иаравно ишло 
на штету вегетабилиог уља.

У .активи видимо смањење салда кредитора и дебитора 
од 15.3 на 5.2 милиоиа. И овде je емањење за преко 10 ми- 
лиона. Смањењем залиха подузеће треба мање обртног ка- 
гштала na су и његове обавезе било према лиферантима 
било према новчаним заводима еада много мање. To je и 
повољна констатација билансе.

Чисти добитак укупно са преносом из раније године 
износи 361 хиљаду према 460 хиљада у прошлој години. 
С обзиром на изнесене чињенице није се ни оваква зарада 
Јиогла очекивати.

Концем прошле године разрешен je картел творница 
уља који су били закључили наше највеће фабрике. Данае 
између наших творница уља постоји слободна конкуренција.

Велике и  модерне творнице, као што je  за гр е б а ч ка , у  сл о б о Д - 
ној конкуренцији могу боље да се афирмирају него п о д  ре- 
ж и м о м  картела који много пута зиачи спас за мање и  л о - 
шије вођене фабрике и које би иначе у слободној конкурен- 
цији им ал е  мање шанса за напредак.

Ове године Прва хрватека творница уља повела je оп- 
ширну пропаганду за сађење соје. Ha тај начин она би своје 
сировине добивала у земљи a наша пољопривреда добила би 
једно ново поље рда. Изгледа да ће ова пропаганда бити 
успешна јер je ca стране сељака примећен знатан интерес. 
A најинтересантније je да се за ту ствар најмање интере- 
сују срески агроиоми иако би они били позвани за тај рад.

Прва хрватска творница уља д. д. у Загребу припада 
концерну угледне загребачке породице Александер. У њези- 
ној управи се налазе С. Д. Александер, претседник; Вјеко- 
слав Хајнцел, Алфред Пик; Иво Алевсавдер, Инж. Драго 
Александер; Др. Божидар Александер, Мориц Руби, Др. Сиг- 
фрид Кауфер и Др. Бранко Александер.

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА ОПШТИНЕ ВИНКОВЦИ

Изгледа да и институција жомуналних штедионица у 
најновије време налази на згодан терен у Савској бановини. 
До пре «еколико година, Општинску штедионицу имали су 
само Загреб и Карловац. Карловац je био чак и закључио 
ликвидацију. Данас таквих штедионица у Савској бановини 
има око десетак. A ради се на оотивању комуналних штеди- 
оница у неколико других већих вароши. Тако се спремају 
да оснују градску штедионицу Вировитица, Крижевци, Пе- 
триње, Костајница и још неке друге ошитине. A ако се по- 
крет и даље развије, могла би Савска бановина да за две 
или три године имати и 30—40 комуналних штедионица. 
Пре-ма TOiMe у погледу броја постоји ситуација слична оној 
у Дравској бановини. У погледу висине уложака трајаће 
дуже времена док се дође до словеначких прилика. Међу- 
тим то he зависити од општег развоја као и од начина како 
се те штедионице буду водиле и афирмирале. Ако траје да- 
нашња тенденција која je повољна у погледу концентрације 
уложака у јавно-правне новчане установе, онда би ове ште- 
дионице за релативно кратко време могле да сакупе знатне 
улошке.

Много he зависити и од политике коју he в о д и ти  п о -  
Једине комукалне штедионице. Ако one буду улошке употре- 
биле за фипансирање властитих општина, онда he прва нова 
криза која ће доћи, довести и њих у тежак положај. To 
треба no свакој цени избећи. При оснивању неких нових ко- 
муналних штедионица као да се ишло за тиме д а  се оснују 
институције које he олштинама одобравати кредите. Апсо- 
лутна je потреба да чим пре дође до закона о комуналним 
штедионицама који he тачно прописати колико се поједине 
општине и општинске уетанове могу задужити код својих 
штедионица. Да се не догоди оно, што се пре неколико го- 
дина било догодило у Сплиту, где се морао н а  врат на  нос 
закључити зајам, да би се из тог зајма вратио део дуга 
Градској штедионици како би ова могла удовољити захте- 
вима улагача који су већ били лостали нервозни.

A k o  Градоке штедионице знатан део уложака буду 
пласирале у ситније хипотекарне кредите, затим у ескош 
меница мањих трговаца и солиднијих занатлија, оне могу 
мвого значити у погледу економског подизања тога краја.

Породила се и идеја и о оснивању Комуналне банке. 
Неки су ишли тако далеко да су хтели еве већ постојеће 
комуналне штедионице једноставно претворити у фили]але 
новоосноване Комуналне банке. Међутим ту се заборављг 
да улагачи који имају поверења у своју Градску штедионицу 

,не би имали исто поверење и у филијале једне централне
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комукалне банке, A без поверења не би се могло одржати 
оне две и no милијарде динара колико данас имају наше ко- 
муналне штедиоеице. Биће много реалније ако се комуналне 
штедионице појединих бановина групишу око једне цен- 
трале no узору немачких жироцентрала.

Штедионица винковачке општине постоји већ двана- 
ест година. Биланси за последње три године овако изгледају:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 

у хиљадама динара

Благајна 108 93 219
Текући рачуни 5.937 5.899 6.041
Зајмови 857 1.337 1.397
Менице 3.627 4.051 3.632
Ефекти 471 506 1.125
Инвентар 100 114 124
Жиро 56 607 4

Пасива

Улошци 7.469 8.738 9.747
Тек. рачуни 2.381 2.473 1.320
Резерве 1.175 1.230 i.317
Добитак 55 86 50
Укупно 11.159 12.610 12.545

Улагача je било концем 1930. године 929 са укупиим
износом од Дин. 8 милиона 738 хиљада динара. У t o k v  про- 
шле године њихов je број нарастао за 200 a износ уложака 
за један милион динара. Како видимо новчана криза >'Дноснз 
криза поверења није дошла до Градске штедиониц.; у Вин- 
ковцима. У неким местима неповерење je било мање иего у 
другим крајевима. A код неких завода, нарочито код јавно- 
правиих, то се неповерење осећало у мањој мери. Конто-ко- 
ренети су додуше опали за преко милион динара. Како р и - 
димо то je о.пшта слика. Улагачи су се показали много мир- 
нији него имаоци активних текућих рачуна.

Највећи део уложака пласиран je у активне гекуће* ра- 
чуне. Изгледа да се иза тих текућих рачуна налазе кому- 
налне установе. У самом се извештају наводи да je „Градека 
штедионица“ финансирала и ове године градска привредна 
подузећа као Градску плинару,. Градску електричну цен- 
тралу и Градску клаоницу. Она их je чак и „уређивала ад- 
министративно и рачуноки засебко под управом привредног 
одбора изабраног no градском заступнику“. Актива rnpe на- 
ведених подузећа износи 11.257.514.68 динара. Ma да je ак- 
тива много већа него потраживања Градске штедионие^ ипак 
je потребна велика предострожност. Јер то су све сретет-ва 
плаоирана на дужи рок, макар и имала форму конто-коро;та, 
док улошци доспевају у највише случајева за три месеца.

Зајмови су на истој висини. Менице су опале -.a 400 
хиљада динара. Међутим су ефекти порасли за преко 600 
хиљада динара. Питање je који су то ефекти и када су на- 
бављени. Међу приходе налазимо износ од 55.8 хиљада ди- 
нара од ефеката. Kao губитак није на ефектима иишта 
исказано.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Приходи 1929. г. 1930. г. 1931. г.

226 240 261
216 226 98
110 83 68

Плате 
Порези 
Трошкови

Чисти je добитак за 36 хиљада мањи. Ha смањење Д>- 
битка деловао je маши нето приход од камата као и за 100 
хиљада динара мање од разних прихода.

У управи Градске штедиовице, Винковци, налазе се 
следећа г. г.: Претседник je Др. Пајо Шумановац, прегсед- 
ник општине; потпретседник Др. Мато Новосел, члалови су 
Ернест Драгернић, "Борђе Веселиновић, Драгутии Газибара, 
Никола Покрајац, Иван Копрцановић, Стево Милојевић, Ми- 
лан Лончар, Мишо Наранџић, Др. Пољуган Драган, Радауш 
Фрањо, Мате Вуксановић. У надзорном одбору су инж. Иван 
Ђурић, Јован Поповић, Иво Матица, Мутимир Маретић и Ру- 
долф Ристер.

у хиљадама \имара
Камати 831 832
Ефекти 23 25
Разно 348 400

Расходи
Камати 651 627

836
55

297

710

ХЕРЦЕГНОВСКА БАНКА У ХЕРЦЕГНОВОМ,
Наши мањи и средњи провинцијски новчани заводи 

су у току прошле године сјајно издржали једну тешку пробу 
и тиме дали доказа о оправданости свог постојања. Kao 
што je познато, приликом оснивања великог броја мањих 
далматинских банака и оних у Босни и Херцеговини пре- 
узела je иницијаитву Српска банка у Загребу. To je случај 
и код Херцегновске банке. Сви ови локални новчани заводи 
врло су добро фундирани, пошто имају сталну могућност 
да се користе пријатељским везама са Српском банком. 
Херцегновска банка -подржава све од свог осцивања уске 
пословне везе и са Бокешком банком у Боки Которској. a 
преко ње са Црногорском банком на Цетињу, са Српском 
централном привредном банком у Сарајеву и са филијалом 
Српске банке у Дубровнику.

Све ове мале новчане институције имају претежно 
локално значење. Због тога je и разумљиво, да je њихова 
судбина уско повезана са општим привредним приликама 
онога краја. Управа Херцегновске банке саставља приликом 
објављивања биланса увек и један детаљан преглед кретања 
привредних прилика у њезином пословном рејону. У прошло- 
годишњем извештају наподаиње се да je уље као главни про- 
извод онога краја у знатној мери подбацило. У 1931. години 
ове су се прилике још у толико погоршале, пошто je због 
велике суше сав приход од пољопривреде осетљиво под- 
бацио; уз то појавиле су се још и остале неприлике по-< 
горшања привредне депресије. Банка напомиње да je наро- 
чито тешко било у септембру и октобру, када су улагачи 
навалили на шалтере новчаних завода. Ипак je Херцегновска 
банка све ове тешкоће пребродила без већих компликација. 
Подвлачи се да je успело задржати сву ранију клијентелу 
којој je банка излазила у  сусрет до крајњих граница могућ- 
ности. Активне кредитне операције je ба-нка донекле морала 
ограничити, али се ти кредити нису отказивали, као што je 
то био случај код скоро свих осталих банака. Оваква по- 
словна политика je за сиромашан крај у коме ради Херцег- 
новска банка био од непроцењиве користи. Интересантиа je 
такође напомена банчине управе да у току године није по- 
већавала кредитну каматну стопу. Она je у току 1930. го- 
дине каматњак знатно редуцирала; при тој сниженој ка- 
матној стопи остала je и у данима иајтеже кризе, нарочито 
пред крај 1931. године када je већина банака свако давање 
кредита била обуставила a при томе још и повисила кре- 
дитну каматну стопу.

У наредној таблици упоредили смо кретање главних 
билансних позиција за последње четири године које нам врло 
јасно показују банчин напредак и ш вољ но проширење њег- 
зиног пословног волумена. Добијамо следећу слику; ,
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Рачун изравиања;

Актива; 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Г отовина 128 260 318 256
Потраж. код нов. завода 1.072 720 1.207 937
Хартије од вредности 705 721 617 514
Вредност рез. фонда ------ 294 372 428
Непокретности 358 368 362 217
Текући рачуни 6.931 7.582 7.692 7.353
Менице 2.603 3.409 3.704 3.588
Хипотекарни кре)дити 442 644 1.851 2.191
Зајмови на залоге 53 17 ------ ------
Инвентар после отписа 51 48 43 45
Утужена потраживања ------- 72 63 111
Оставе 7.097 7.998 8.479

Пасиваг
Елавница 1.200 1.200 1.200 1.200
Резервни фонд 240 294 377 431
Улози на књижице 9.069 10.446 12.233 12.146
Улози на тек. рачуне 1.743 1.667 1.922 1.106
Неисплаћена дивиденда 17 21 10 8
Преносна камата 88 131 112 87
Повериоци 46 98 115 80
Реесконт ------ 300
Чиста добит 186 239 247 250
Збир биланса 12.669 21.363 24.293 24.121
Обртни капитал 12.669 14.119 16.244 15.642

У 1931. години прославила je Херцегновска банка де- 
сетогодишњицу свога постојања. Она je основана са глав- 
ницом од 600 хиљада динара која je у 1922. години пови- 
шена на 1,2 милиона дивара; a подељена je на 12.000 комада 
акција 'од no 100 динара колико и данас износи. Због знатних 
дотација резервним фондовима (са овогодишњом дотацијом 
они достижу 500 хиљада динара) сопствена су срететва 
сваке године све већа a крајем 1931. године достижу 1,9 
милиоиа динара. Улози на књижице порасли су од 9 милиона 
у 1928. години на 12 милиона крајем 1930. године. У 1931. 
години смгањени су 'за око 80 хиљада динара, што je тако 
незнатно, да можемо констатовати да су остали скоро не- 
промењени. Управа банчина подвлачи да ово минимално 
омањење улога није дошло као последица неповерења ула- 
гача, већ углавноме као последица опште неродице и суше 
која je улагаче принудила да троше готовину за исхрану и 
текуће издатке. Напомиње ce да je и прилив улога на штедњу 
од стране исељеника био врло слаб, због незапослености и 
погоршаних прилика у којима ce исељеници сада налазе. 
Улоеи no текућим рачунима смањени су за 800 хиљада ди- 
нра на 1,1 милион. Ми смо већ неколико пута имали при- 
лику да констатујемо да су улози на штедњу показали много 
већу отпорност него улози no текућим рачунима. Пошто 
банка није хтела у одговарајућем обиму смањити своје плас- 
мане (чиме je знатно тготпомогла привреду свога краја), 
она je повећала страна сретства угтотребом реесконтног кре- 
дита, који je крајем 1931. године исказан са 300 хиљада ди- 
нара. Ове позиције у ранијим годинама није било. Пове- 
риоци ce крећу у минималним границама. Главни контингент 
банчиног пласмана претставља позиција текући рачуни који 
су последње три године исказани скоро непромењено са 
нешто преко 7,5 милиона. У 1931. години ови су кредити 
смањени за 340 хиљада динара (око 4% од укупног износа) 
на 7,35 лшлиона. Од тих кредита je покривено 4,7 милиона 
меничним гаранцијама. a 2,6 милиона хипотекарним покри- 
ћем. Банчин менични портфељ je до краја 1931. године сма- 
њен за око 100 хиљада динара на 3,6 милиона. Интересан- 
т«о je повећање дугорочних хипотекарних зајмова. Док je 
овај пласман у 1928. години износио 442 хиљаде он je пове- 
haa до краја 1931. године на 2,2 милиона динара од чега

износи ловећање у последњој години скоро 350 хиљада ди- 
нара. Зајмови на залоге у првом реду на хартије од вред- 
ности су ликвидиране већ крајем 1929. године, те ce у по- 
следњим двема годинама више не исказују. Код хартије од 
вредности je последње две године забележено извесно сма- 
њење, од 720 хиљада на 514 хиљада; али je вредност резер- 
вних фондова пласирана у хартије од вредности последње 
три године порасла од 290 хиљада на 428 хиљада. Губитци 
на курсној разлици су код прошлогодишњег катастрофалиог 
срозавања курсева били неизбежни. Велику предострожност 
банчину доказује чињеница да je у пркос пада курсева уку- 
пан износ банчиног портфеља остао непромењен. Или je 
банка у ранијим годинама билансирала своје хартије од 
вредности no нижим курсевима, или je пак у току 1931. го~ 
дине искористила прилику ниских курсева и повећала свој 
портфељ. Претрпљена курсна разлика износи свега 180 хи- 
љада динара (код укупног портфеља од скоро милион ди- 
нара) a отгшсана je изравно преко- рачуна губитка. Потра- 
живање код новчаних завода смањено je у 1931. години 
смо за 260 хиљада на 940 хиљада што цретставља врло лепу 
резерву ликвидитета.

Рачун губитка и добитка.

Расходи:
1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

у хиљадама динара
Камата 570 703 816 840
Трошкови 203 212 219 244
Порези 138 80 147 117
Отписи 24 25 12 5
Курсна разлика ефеката ------ ------ ------- 179
Чиста добит 186 239 247 250

Прнходи:
Камата 977 1.190 1.357 1.503
Кирије 13 13 19 21
Провизије 132 56 57 58
Збир прих. или расх. 1.123 1.259 1.433 1.635
Добит код прод. неп. — •— 53
Дивиденда 12% 12% 12% 12%

Рачун губитка и добитка нам показује да je бруто
зарада у 1931. години била рекордна са 1,64 милиона ди- 
нара према 1,4 милиона у 1930. и 1,12 милиона у 1928. го- 
дини. Приходи од камата су повећани на 1,5 милиона; у 
порасту су такође «ирије као и провизије; ванредан при- 
ход од 53 хиљаде динара je постигнут приликом продаје 
извесних непокретности. Банчине непокретности које су би- 
лансиране са 217 хиљада динара, састоје ce од 2 куће и 
разних парцела; према својој билансној вредности претстав- 
љају извесне тихе резерве, У расходима нема нарочитих 
промена изузев ванредан отпис од 180 хиљада на име гу- 
битка на курсној разлици државних хартија од вредности. 
Да тог отписа није било чиста би зарада износила 430 хи- 
љада динара односно скоро 40% према 247 хиљада у 1930.
г. и 186 хиљада у 1928. години. Због овог отписа износи 
чиста добит 250 хиљада динара — што je ипак више но у 
ранијим годинама. Такав резултат рада показује у прошлој 
години само ограничен број новчаних завода.

Због овако повољних успеха донета je одлука да ce 
подели акционарима иста дивиденда као и последњих година 
наиме 12% односио 12 динара no акцији.

У управи Херцегновске банке у Херцегновом налазе 
ce следећа господа: Лазар Ђ. Доклестић, претседник; Ми- 
лош Л. Половић, ппретседник; Baca Ђурић, Душан Прњат, 
Јосип Којшито, Јово Бравачић, Др. Филип Лазаревић, Панто 
Сијерковић и Никола П. Доклестић. У Надзорном одбору су 
господа: Шпиро Јанковић, Душан П. Поповић, Лазар Ћоро- 
вић, Јашо Видовић и Милан К. Шанац.
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SRPSKA CENTRALNA PRIVREDNA BANKA d. d., SARAJEVO.

Prilikom prošlogodišnje analize bilansa Srpske centralne 
privredne banke u Sarajevu mi smo napomenuli, da bi ona po 
svome istorijskom razviću mogla da nosi ime i udružene banke, 
jer je postala fuzioniranjem više kreditnih ustanova Bosne i 
Hercegovine. Ona je osnovana 1911. godine, dakle pre dvadeset 
godina. Njezin rad može se podeliti u dva perioda, od kojih 
svaki traje deset godina. Ranije je bila firma Srpske centralne 
privredne banke — do 1922. godine —  Srpska centralna banka 
d. d, za Bosnu i Hercegovinu, a njezina osnovna glavnica izno
sila je 3 miliona kruna, podeljeno u akcije od nominale 200 
kruna. Tek u proleće 1918. godine povišena je glavnica na 4.5 
miliona. Prilikom fuzije sa Srpskom bankom u Mostaru i Srp
skom narodnom bankom u Sarajevu (u 1919. godini) povišena 
je glavnica na 12 miliona kruna (sada već inflacioniranih) pu
tem nove emisije 37.500 komada akcija. Fuzija je izvršena na 
taj način da su dve stare akcije Srpske banke zamenjene sa tri 
nove, a za dve akcije Srpske narodne banke, Sarajevo, data je 
jedna nova akcija. U 1920. godini dolazi do nove emisije od 40 
hiljada akcija, kojom se povišuje glavnica na 20 miliona. U 
1922. godini odlučeno je povišenje glavnice na 40 miliona kruna. 
Ova godma je u pogledu utvrđivanja sopstvenih sretstava Srp
ske centralne privredne banke bila najinteresantnija. Od 20 
tniliona kruna gkvnica je povišena na 40 miliona, zatim pre
tvorena u 10 miliona dinara. Naknadno dolazi povišenje na 16 
miliona dinara a nekoliko meseci docnije na 25 miliona dinara; 
povišenje dakle iznosi od 20 miliona kruna odnosno 5 miliona 
dinara na 25 miliona odnosno na 500% —  i to sve u toku od 
jedne godine. Međutim ima-i ovo naglo povećanje glavnice svoj 
naročiti razlog. Ono dolazi kao posledica fuzije sa Srpskom 
privrednom bankom d. d. u Sarajevu, kojom prilikom je firma 
proširena na današnju.' Istovremeno dolazi i do fuzije sa Srp
skim kreditnim zavodom u Tuzli. Ovim fuzijama su uglavnome 
koncentrisani najvažniji zastupnici predratnog srpskog bankar
stva u Bosni i Hercegovini-u jedan moćan konsern, u kome se 
pod vodstvom Srpsike banke u Zagrebu nalazi i Jadransko-po- 
dunavska banka u Beogradu i t. d. i1 t. d.

Posle ovih fuzija i snažnog razvoja u kome je Srpska 
centralna privredna banka donela dokaza da je jedan vrlo mo
ćan i samostalan bankarski organizam morala je doći do izra
žaja i težnja za ekspanzijom. Ograničenje poslovanja isključivo 
na Bosnu i Hercegovinu značilo bi kočenje rada Srpske cen
tralne privredne banke.

U ostalom, ekspanzija Srpske centralne privredne banke 
preko poslovanja u Bosni i Hercegovini nije jedinstven slučaj. 
Bosanska inđustrijalna i trgovačka banka takođe je proširila 
svoje delovanje na druge krajeve naše države, prenela sedište 
u Zagreb, a u poslednjoj godini, preko Zagreba u Beograd. Isto 
to  je uradila i Banka Gajret, d. d. Sarajevo. Zbog ekspanzije

je došlo to toga, da je Srpska centralna banka u 1930. godini 
u Beogradu počela da podiže sopstvenu palatu, u neposrednoj 
blizini svoje sestre Jadransko-podunavske banke i početkom
1932. godine, kad je zgrada dovršena, odmah su instalirane i 
beogradske kancelarije. Ovom ekspanzijom inaugurisala je Srp
ska centralna privredna banka jedan nsv i vrlo važan period u 
svome razvoju, i time je realizirano jedno moćno stremljene 
banke prema Beogradu, koje postoji još sve od oslobođenja.

U narednoj tablici sastavili smo glavne bilansne pozi
cije za poslednje četiri godine, koje nam najbolje ilustruju kre
tanje poslovnog volumena Srpske centralne banke. Dobijamo 
sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931»

■ u hiljadama dinara
Blagajna 4.175 7.351 5.743 5.188
Hartije od vrednosti 13.035 14.079 14.288 14.688
Efekti pensionog fonda 825 1.050 1.685 2.143
Menice 39.111 41.934 40.678 41.194
Dužnici 65.559 66.310 66.937 66.258
Nepokretnosti 3.979 6.056 6.101 6.880

Pasiva
Glavnica 25.000 25.000 25.000 25.000
Rezerve 8.000 8.200 8.400 8.600
Pensioni fond 948 1.169 1.723 2.162
Ulozi 39.230 43.799 48.846 43.651
Poverioci 49.823 54.964 48.366 54.604
Dobit 3.303 3.128 2.571 1.944
Zbir bilansa 126.688 136.781 135.431 136.352

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 2.875 2.940 3.253 3.26©
Troškovi 3.182 3.256 3.794 3.375
Dobit 3.303 3.128 2.571 1.944

Prihodi
Prenos 32 24 20 27
Kamata 4.071 4.402 4.643 4.294
Provizija 2.695 2.025 2.695 1.845
Nepokretnosti 245 377 487 437
Filijale i razno 2.216 2.496 1.772 1,982
Zbir prihoda 9.260 9.325 9.618 8.587

Prvo što nam pada u oči je činjenica, da je bilansna 
suma od 1928. na 1929. godinu porasla za preko 10 miliona di
nara —  ali istovremeno primećujemo, da je sve poslednje tri 
godine ostala tako reći nepromenjena n a  136 miliona dinara. 
Zbir bilansa predstavlja istovremeno i bančin obrtni kapitaL
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U 1930. godini vidimo, da je njezin obrtni kapital doduše mini- 1%. Uprava banke napominje, da je svojim stalnim poslovnim 
malno smanjen, za 1.3 miliona na 135.4 miliona (zbog znatnog prijateljima poklanjala naročitu pažnju i da ih u najtežim vre-
priliva -utega'Smanjeni su  razni .poverioci), ali je u 1931. godini, 
kada pokazuje poslovni volumen skoro kod. sviju naših banaka 
znatno smanjenje — kao neizbežna posledica pooštrene privred
ne depresije, kod Srpske centralne privredne ijanke zabeleženo 
ponovno povećanje obrtnog kapitala na ono stanje, koje je po
stojalo već i u 1929. godini. Ova stabilnost, u.,poslovnom vo
lumenu indicira izvesnu saturiranost; ona dokazuje, da je banka 
Iskoristila sve glavne mogućnosti za razvoj svojih poslova na 
teritoriji Bosne i Hercegovine,,].smatramo, da će baš ona biti 
jedan od glavnih razloga, da je uprava bančina donela odluku 
otvaranja novog filijala u Beogradu.

Sopstvena sretstva iznose krajem 1931. godine 35.76 mi
liona — prema 1930. godini veća su za 650 hiljada dinara, što 
dolazi kao posledica dotacija fondovima, pošto je glavnica već 
sve od 1922. godine ostala, nepromenjena n a  25 miliona dinara. 
..Rezerve iznose nešto preko 40% od glavnice. Još mnogo inte
resantnije je kretanje tuđih sredstava (uloga i raznih poverioča). 
Dok su ona u 1928. godini iznosila 89 miliona, povećana su u 
1929г godini na 99 miliona; u 1930,. godini su smanjena na 92 
miliona, a krajem 1931,. godine ponovno su povećana na 98.2 mi-, 
lična, dakle na skoro 110 miliona din. Odnos sopstvenih ka tu
đim sretstvima iznosi 1 ka 2.7 a to je vanredno povoljan odnos. 
To je u današnjim prilikama od vrlo velike važnosti. Od tih 
stranih sretstava otpada krajem 1931 g. 43.6 miliona na uloge a 
54.6 miliona na poverioce. Paralelitet kretanja ovih dveju po
zicija u tokru poslednje tri godine je vrlo simptomatičan: ulozi 
su od 43.7 miliona u 1929. godini porasli na 48.8 miliona u 1930. 
godini, dok su u 1931.. smanjeni na iznos od 1929. godine. Kod 
poverioča je obrnuto. Oni su u 1929. godini iskazani sa 54,9 
miliona, u 1930. godini smanjeni su za 7 miliona na 48.4 miliona, 
(toliko iznose u ovoj godini i u lozi) 'a li su u 1931. godini po
novno porasli na 54-6 miliona, dakle za onaj iznos koji smo za
beležili u 1929. godini.

Nigde, u celom izveštaju Stp’ske Centralne privredne bän- 
,ke ne nalazimo ni reči o teškoj privrednoj1 depresiji, koja kako 
izgleda, za ovu banku nije ni postojala. Jedino iz napomena, da 
stagniraju solventni poslovi i da je banka svu svoju brigu po- 
,svetila očuvanju likviditeta, moglo bi se naslućivati,' da u nâ - 
Šim privrednim prilikama nije bilo sve onako kab što bi trebalo 
da bude. Krize poverenja i navale ulagača rta šaltere ove banke! 
nije bilo. U pogledu smanjenja uloga, o kome smo malo ranijej 
govorili; üp rävä*Šrpške centralne privredne banke samo kratko 
napominje, da je pored opšte pojave, da su se ulozi dizali u 
znatnoj meri kod Svih banaka, ona morala da isplati svega 5.19Ј 
miliona i to:
jednom velikom ulagaču za 

kupovinu nepokretnosti 1,488.000
isplatom 'pupilnih uloga 524.6.67s
isplatom poslovnih uloga 1,758.000;
isplate Sitnim ulagačima za 

njihove životne potrebe 1,425.124
Ukupno 5,195.791

što  može da posluži kao indikator', da podizanja uloga zbog pa
nike ulagača uopšte nije bilo, odiiosno da nije zauzelo većih dl-j 
menzija.

Porast raznih pöveriöca potiče otuda, što su ulagači po 
tekućim računim a’obavljali u celoj poslovnoj godini nesmetano 
svoj redovan poslovni promet, ali i kao posledica toga,- što se 
ttanka kod svojih korespondenata i poslovnih veza u jačoj meri* 
koristila-odobrenim joj kreditimäj. ■

5 " Kao što vidimo', u Strukturi pasive nema naročitih pro-; 
inena prem a ranijim godinama:' Istu- konstataciju možemo da* 
žabeležimo i1 u pogledu aktive.’ Tamo su strukturelne promene. 
za poslednje tri godine još mnogo manje. Najveća pozicija suj 
dužnici,- koji su sve četiri godine iskazani sa skoro nepromenje-f

■ hM  stanjefn od 66 miliona dinara. Marijaeije su: minimalne.
fffla 1930. godini ova je pozicija smanjena za 679 hiljada odnosno.

menima nije napuštala. Sa vršenjem redovnog poslovnog pro
meta nije se prestalo ni u ono doba, kada su Se pokazivali svi 
znaci tezauracije.

Druga pozicija lukrativnog plasmana su eskontni krediti, 
koji za poslednje četiri godirie variraju izftieđu 40 i 42 miliona. 
U ovoj poziciji, kao i kod dužnika tačno se Ođrazuje poslovna 
saturiranost. Prema prćtprošlbj godifti^ menični- portfelj 'poka
zuje porast za 516 hiljada dinara na 41:2 miliona. Prema dobi
venim informacijama ovaj se portfelj može sm atrati kao pot
puno likvidan, pošto se sastoji od kratkoročnih i Sitrtih trgo*- 
vačkih, zanatlijskih, a manjim delom seljačkih menica. Banka 
napominje, da je u doba Velike navale ulagača'nastojala, da pu
tem reeskontnog kredita potpomaže manje provincijske banke 
i štedionice svoga'poslovnog područja, da zbog pomanjkanja 
gotovine ne bi došle u  nezgodnu'situaciju. Ovakvim se radom 
stvaraju dobri poslovni prijatelji!

Kada je Narodna banka inaugurisala politiku restrinkcije 
kredita, imala je Srpska centralna banka iskorišćeno. je d v a -50% 
od celokupnog odobrenog joj reeskontnog kredita, ali se banka 
docnije ipak mogla koristiti novim kreditima Narodne banke. 
Njezina politika održavanja velikog likviditeta pokazala se ve
oma pravilnom. Kada je Poštanska štedionica pozvala banku, 
da joj vrati jedan izvestan procenat pozajmljenog novca, Srpska 
centralna banka bila je  u stanju da to odmah uradi.

Vidimo dakle, da. je preko ove dve pozicije plasirano u ■ 
našu privredu više od. 100 miliona dinara. Po rangu, treća naj
veća pozicija aktive su hartije od vrednosti, koje su krajem 1931. 
godine iskazane sa ukupno 16.83 miliona prema 15.97 miliona ü
1930, godini. Od .toga otpada п 1Ö31, go<£ '14.68'’miliona 'na 'slo
bodne bančine hartije od vrednosti, a 2.Г4 iiiilihna nauyfćfđffišt 
pensionog fonda. Porast ove pozicije nas zapravo iznenađuje, 
jer je uprkos srozavanja. kurseva akcija, naročito državnih pa
pira vrednost ovog portfelja iskazana u Većem' iznosu no Ra
nijih godina. Znači, da ima Srpska centralna privredna banka u 
svome portfelju mnogo više efekata privatnih privrednih predu
zeća nego državnih papira, i da su u ranijim godinama vrlo 
obazrivo bilansirani, pošto nema gubitaka na kursnoj razlici. 
Banka napominje: „iako su kursevi hartija od vrednosti opali, 
ipak su u pretprošloj godini pojačani radi-upisa 7%, Stabilizac. 
zajma i izvršenja opcije prilikom povišenja: akcionarskog kapir 
tala „Špedicije” a. d. za internacionalne transporte u Sarajevu, 
gde su naš zavod od oslobođenja i sarajevska Gradska štedio
nica od 1923. godine glavni akcionari i istovremeno i glavni fi- 
nansijeri ovog preduzeća. Povišenje glavnice-došlo je iz dva 
razloga: s obzirom na budući razvoj preduzeća i s obzirom na 
ranije angažovana sretstva Gradske štedionice i Srpske cen
tralne privredne banke. Konto-korentni krediti se pretapaju u 
glavnicu; pozicija dužnici se smanjuje a portfelj hartija od vred
nosti se povećava. Na taj način mogao se otpisati i izvesan deo 
vrednosti državnih, i drugih papira ,a da se per saldo stanje 
portfelja hartija -od vrednosti ne menja» odhosno, као što smo 
videli, čak i ppveća. Uzalud bismo u atjcivi bilansa tražili fond 
razlike u kursu drž,-hartija od .'zäRöft-
skih olakšica bilansiranja. državnih papira pomoću petogodi
šnjeg otpisivanja), ,v.r . vr.,,,.Hi.:;;

Pozicija nepokretnosti, koja je u 1929'. i 1930. godini 
bilansirana sa 6 rmlionä, ü 1931. godini, povećana je ha 6.88 mi
liona. Porast iznosi 800 hiljada dinara, Što je posledica ‘preu
zimanja raznih nepokretnosti prilikom likvidiranja starih 'oba
veza bančinih dužnika. Iz ove1 pozicije’još se nikako ne prime- 
ć.uje da je Srpska centralna privredna banka u 1-931. godihi'1 po
digla svoj dom .(vri.o moderno uređena pa la 'tau  Miloša-Velikog 
ulici, sred Beograda). U  izveštaju še oba^eštavajti akcionari, 
da je za kupovinu placa i gradnju' dorria upotrebljeno Ultuphö 
6.55 miliona. dinara; pošto je zgrada dovršena tek ii prVirtt me
sečima 1932. godine, ona če se pojaviti tek u bilansu za 1932. 
godinu, i uprava napominje ‘^koliko će1 ćela naša itiVestJčfja ii



svemu iznositi na računu nepokretnosti, iskazaće se u bilansu 
za 1932. godinu. • . . ,

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da su bruto prihodi 
u 1931. godini nešto sm an jen i, što je posledica spuštanja aktiv
ne kamate u prvom pplugođu i stagnacije solventnih poslova u 
drugom polugqdu. Pri tome se ne srne zaboraviti, da i sretstva, 
uložena u gradnju beogradske filijale u toku 1931. godine nisu 
donela nikakvih prihoda.; Zbog ovih okolnosti smanjena je čista 
zarada prema ranijim godinama i iznosi 1.94 miliona dinara. 
Ova zarada podeljena, je na sledeči način: rezervnom fondu; 
dotirano je 100 hiljada dinara, upravnom odboru na ime 8% 
tantijeme 153 hiljade, nadzornom odboru i cenzorskim odbo-, 
rima 60 hiljada, 40 hiljada je dotirano penzionom fondu, 30 hi
ljada u dobrotvorne svrhe a 1.5 miliona je isplaćeno akcionarima 
na ime 6% dividende. Ostatak ou 61 hiljada preriet je na novi 
račun.

Na ime dividende je plaćala Srpska centralna privredna 
banka ranijih godina 10%, u 1930. godini 8%  a u 1931. godini 
6 %  svojim akcionarima.

U Upravnom odboru nalaze se sledeča gospoda: Pretsednik: 
Dr. Božidar ćorović, generalni konzul u penziji, Sarajevo; Pot- 
pretsednik: Dr. Aleksandar Babić, primarius Državne bolnice, Sa
rajevo; Dr. Vladimir Andrić, ministar u penziji, Sarajevo; Špiro 
I. Dokić, trgovac, Mostar; Božo Đajić, trgovac, Sarajevo; Vojin 
M. Đuričić, pretsednik i upravnik Drž. Hip. Banke, Beograd; 
Stevan Karamata, gen. direktor Jadransko Podunavske Banke, 
Beograd; Dr. Bogoljub Kujundžić, ministar u penziji; Beograd;; 
Đorđo Peško, trgovac, Mostar; Jovo Radetič, trgovac, Prijedor;, 
Vaso Ristič, gen. direktor, Sarajevo; Milan Stefanovič, direktor 
Srpske banke d. d. Zagreb, Beograd; Dobrivoje Stošović, di
rektor Privilegovane Agrarne Banke, Beograd; a u Nadzornom 
odboru su gospoda: Pretsednik: Mlihailo Trebić, trgovac, Sa
rajevo; Potpretsednik Dobrosav Stevović, trgovac, Priboj 
n/Lirmi; Velimir Besarović, inžinjer, Sarajevo; Nikifor Va
siljevič, trgovac, Tuzla; Manojlo ćelović, posednik, Trebinje.

ЈУГОСЛАВЕНСКА СИМЕНС Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Збир биланса Југославенског Сименс д. д. у Загребу 
износио je ових последњих 5 година:

крајем 1927. године 40.856.000 динара
„ ‘ 1928. „ 46.432.000 „

1929. „ 56.413.000 „
1930. „ 59.381.000 „
1931. „ 77.914.000 „

Како видимо укупни збир билансе за прошлу годину 
далеко je већи но што je то био случај у ранијим годинама. 
Додуше биланси Југославенстсог Сименс показују кроз све; 
године константно повећање. Међутим док je ранијих година 
пораст износио највише 10 милиона динара годишње, у 1930. 
години чак само 3 милиома, забележен je прошле године по- 
раст од скоро 20 милиона динара. A 20 милиона динара за 
југословенске прилике није мала ствар. Биланси Југославен- 
ског Сименса no својој укупној суми приближују се билан- 
сама наших водећих индустријских подузећа.

Пораст у збиру билансе за скоро 20 милиона динара 
карактержгшчан je  и  ради тога, што |Видимо у билансима 
-претежног дела наших индустријских и трговачких ш ду- 
зећа концем 1931. године мање збирове него концем 1930. 
године. A то je и разумљиво с обзиром на развитак ооштих 
привредних прилика. Смањена куповна снага широких сло- 
јева становништва има за последицу и смањење обрта. A то 
смањење мора се одразити и на биланеама индустријско-тр- 
говачких подузећа.

Ma да je и наша држава у другој половини прошле 
године осетила сву оштрину светске кризе, ипак су се у 
3931. години вршиле још знал-не инвестиције. У првом семе- 
стру су се привредне перопективе просуђивале код нас још

увек; повољно, шТо je 'имало за последицу знатне шшести- 
ције. Грађевна делатност je била интензивна. Не само у по- 
гледу подизања зграда за становаше него и нових фабрич* 
ких објеката односно занатских' радионица. A и наши гра- 
дови и општине вршили су знатне јавне радове. Од тога к  
знатан део на пољу електрификације. To je све имало за 
последицу да je електротехничка индустрија прошле године 
релативно добро иословала. Потешкоће које су се noiia- 
зале у другом семестру осетиће електротехничка индустриј.аЈ 
у овој гбдини, јер ће инвестиције бити знатно мање него 
прошле године.

Биланси Југославенског Сименс за 4 последње године
овако изгледају:

Актива 1928. г. 1929. г. .1930. г. 1931. r.
' &?t у хиљадама динара

Благајна 70 94 85 368
Менице 2.331 253 1.149 323
Ефекти 172 S" 341 404 353
Дужници 28.023 31.325 32.831 49.787
Роба 13.769 22.239 22.618 25.040
Зграде и стројеви 1.322 1.161 1.171 1.130
Инвентар 732 873 994 785

Пасива 5
Главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Резерва 35 35 35 39i
Повериоци 44.842 54.810 57.672 76.363
Добитак 45 67 83 10
Укупна биланса 46.423 56.413 59.381 77.913

Инвестиције су остале у главноме исте. У благајни je 
било Btnue еретстава него раиије. To je појава коју прошле 
године видимо код свих индустријских и трговачких поду-

■ зећа. Несигурност, у погледу подизања улога код новчаних 
институција, приморала je многа подузећа да држе веће го- 
товине у благајнама него што je иначе био случај. То' je је- 
дан од узрока несташице готовине односно тезаурирања. 
Али се ова појава не може сузбијати позивима привредни- 
цима, да не држе готовине у својим касама, него стварном 
сигурношћу, да he  новчани заводи у свако вре.ме бити у 
стању да без икаквих ограничења одговоре евојим обавезама.

Менице и ефекти су у опадању. Залиха робе je пора- 
сла за 2.5 милиона. Будући да су били многи радови у до- 
вршењу мора и складиште бити боље обскрбљено. Највећи 
j'e пораст код дужника: за 17 милиона динара. To долази 
само делимично од појачане делатности. Знатан део пове- 
ћања позиције дужници има се приписати чињеници, да су 
под крај године прилике плаћања биле врло тешке. Неки 
износи нису ушли у предвиђеном року a многи радови мо- 
рали су бити извршени на дужи кредит, него што je то ра- 
није био случај.

Главница je остала на истој висини, наиме 1.5 мили- 
она. Њезин однос према укупној биланси je као 1 ка 50. To 
би била скроз неповољна сразмера. Међутим како се ради о 
једној уској афилијацији, висина властите главнице не игра: 
нарочиту улогу. Југославенско Сименс управо je само про- 
дајна организације берлинског Сименса и његовог концерна, 
По томе oho. управо не би н и  требало имати властиту глав- 
ницу, пошто ради у већини случајева само као комисионар,

Порасту у активној, етрани билансе, у првом реду код 
дужника, одговара у пасивној страни повећање позиције 
„повериоци“. Протувредаост робе и дужника налази се »од по- 
вериоца. Ако je складиште робе веће односно ако су потра- 
живања према муштеријама већа, наравно je да расте и по- 
зиција „повериоци“. Ту се у главноме види колика су срет- 
ства која централа даје афилијацији, путем робног кредита.

Чисти добитак износи 10 хиљада динара; no томе он 
je мањи него последњих година. Међутим код Југославен-
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ског Сименса, с обзиром на његову уоку повезаност са  цен-- 
тралом у Берлину готово je свеједно да ли je година завр-. 
шена са добитком и у којем износу. Централа може лако 
да дође до свог рачуна и ми-мо билансе југословенске афи- 
Лијације.

Рачун губитка и добитка пружа следећу -слику: 
Приходи 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

Бруто приходи 12.069 13.775 15.894 15.536

Расходи
Пословни трошкови 10.821 12.475 14.292 14.811
Порези 751 811 1.066 294
Отписи 474 466 519 423

Разлика између бруто прихода и пословних трошкова 
износила je прошле године 725 хиљада динара према 1 ми- 
лион 602 хиљаде у 1930. години. Да je ова година закљу- 
чена са вишком има ее приписати знатно мањим порезима и 
смањеним о-тпи-сима.

У управи Југословенског Сименса д. д. налазе се сле- 
дећа г. г.: Ђорђе Велисављевић, претседник, Др. Бранко 
Пливелић, потпретседени-к, Др. Лудвиг Винтерфелд, инж. Др. 
Валтер Молиер, Ха-јнрих Бајерле, Др. Фердинанд Грамберг, 
Др. Милан Видмар, професор и ген. дир. Хуго Вајнбергер.

SKOPLJANSKA IZVOZNA BANKA U SKOPLJU.
Međ skopljanskim novčanim zavodima postoji već godi

nama tradicionalni običaj, da sa objavom bilansa Skopljanska 
izvozna banka dolazi na prvo mesto. To je bio slučaj i u prošloj 
godini. Kao kod svake bilanse, tako je i u ovome slučaju naš 
prvi pogled pao na pasivu bilansa, tamo na kraj, gde se nalazi 
pozicija čiste dobiti. Nismo se ni mnogo iznenadili, kad smo 
primetili, da je ova pozicija izčezla iz bilansa. Poslednje godine, 
a u koliko se ne varamo i svih deset godina svog uspešnog rada, 
Skopljanska izvozna banka redovno je isplaćivala 10% divi
dendu odnosno 50 dinara na akciju. (Glavnica je podeljena na 
10 hiljada komada od 500 dinara nominale). U 1931. godini 
nema dividende.

Ova odluka, kojoj će sledovati još i vrlo veliki broj ba
naka, objašnjava se u izveštaju bančine uprave na sledeći način:

„S obzirom na sve navedeno (u ranijem delu opširno se 
opisuju teškoće rada naših banaka u krizi 1931. godine) a i na 
naš tradicionalni običaj, da prvenstveno vodimo računa o si
gurnosti banke, pa tek u drugom redu o dividendi, mi smo u 
ovoj godini poveli računa o tome, da stanje po bilansu bude 
posve sigurno, ne dozvoljavajući, da se u bilans unese ma kakva 
vrednost, čija bi sigurnost bila dovedena u pitanje. Da bi to po
stigli, upotrebili smo celokupnu postignutu dobit u svrhu otpisa 
i dotacija, usled čega izlazimo pred vas (akcionare) sa bilan- 
som bez dividende.”

Smatramo da je to jedan vrlo umestan i potreban gest, 
koji ipak iziskuje' veliku hrabrost uprave; nije to laka stvar, 
izići pred zbor akcionara sa praznim rukama. Ali je neosporno, 
da je mnogo pametnije, da se u prilikama koje sada proživlju- 
jemo, izvrši rigorozna prelustracija aktive, otpise sve i samo 
-malo sumnjivo, pojačaju rezerve i t. d., nego da se pristupi is
plati dividende, kojoj bi iduće godine mogao eventualno slediti 
gubitak.

Iako dakle vidimo, da Skopljanska izvozna banka za
1931. godinu ne plaća dividendu, ipak' bi bilo pogrešno misliti 
d a  ona nema zarade. Odluka da ne plaća dividendu, je u prvom 
redu akt predostrožnosti, a ne osustvo čiste zarade. Jer prošlo
godišnja čista dobit iznosi 499 hiljada dinara; a ako ovome iz
nosu dodamo još i tantijeme i dnevnice, koje su primili upravni 
t nadzorni odbor, u iznosu od 112 hiljada dinara, onda izlazi, 
da je prošlogodišnja čista zarada iznosila 610 hiljada dinara, 
odnosno samo za 15 hiljada manje no u ranijim godinama.

Ova zarada omogućava isplatu ne samo 10% dividende, 
već i 12%, — ali je uprava bančina uprkos tome donela odluku, 
uzimajući u obzir teške prilike u kojima se nalazimo, kao i či
njenicu, da nema izgleda, da bi se u 1932. godini opšte stanje 
i uslovi rada za naše banke mogli popraviti; izašla pred svoje 
akcionare sa predlogom, da se umesto dividende pojačaju sop~ 
stvena sretstva i pročisti aktiva. Akcionari su bez oklevanja 
rezignirali na dividendu, u korist razvoja bančinog — dakle 
na kraju krajeva i u sopstveno dobro.

Bilo bi izlišno na ovome mestu govoriti o prošlogodišnjoj 
krizi, koja je nam a svima više no dovoljno poznata. Ipak sma
tramo, da neće biti neinteresantno, ako napomenemo, da se iz 
izveštaja uprave Skopljanske izvozne banke mogu crpeti po
datci, koji su važni i karakteristični za naš Jug. Dok je u pr
vom polugođu 1931. godine u skoro svim delovima naše zemlje 
razvoj prilika normalan i relativno još vrlo povoljan, dotle či
tamo u izveštaju Skopljanske izvozne banke, da je još u samom 
početku prošle godine plasiranje novca u nove zajmove bilo 
.ograničeno na minimum, zbog opšte stagnacije poslova, kao i 
zbog toga, što je skoro sasvim nestalo poslova koji mogu i 
snižene kamate da podnesu, usled čega se ozbiljan poslovni 
svet uzdržavao od traženja kredita, pa sledstveno tome i da
vanja žira.

Zatim je nastupila kriza poverenja i pad kurseva hartija 
od vrednosti. Napominje se, da je Skopljanska izvozna banka 
ovu novonastalu situaciju vrlo lako podnela. Ona je u onom 
vremenu, kada su bez malo svi ulagači tražili isplatu svojih 
uložaka, sve uloge vraćala bez otkaznog roka. I ne samo to; 
prijatno je zabeležiti, da je ona u najtežim vremenima dodelji- 
vala čak i nove kredite, čime se u 1931. godini samo jedan vrlo 
mali broj novčanih zavoda može ponositi. I pored toga, što su 
u prošloj godini isplaćeni veliki ulozi ulagačima (iz donje tab
lice se to ne može primetiti, pošto su ulozi pred kraj godine 
opet pokazivali znatan priliv) banka je bila i u mogućnosti-, da 
smanji pored toga još i svoje zaduženje kod Poštanske štedio
nice, ne koristeći u celosti čak ni kredit kod Narodne banke, 
dok se kreditom kod Državne hipotekarne banke uopšte nije 
koristila, smatrajući ga kao gvozdenu rezervu. Ovakva poslovna 
politika uslovljena je velikom likvidnošću aktivnih angažmana.

Upoređenje kretanja glavnih bilansnih pozicija, koje do
nosimo u donjoj tablici za poslednje četiri godine, potpuno po
tvrđuje gore izložene činjenice. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Gotovina 349 707 617 1.075
Potraživ. kod novč. zavoda 159 129 2.104 578
Menice 8.107 9.143 7.759 9.013
Hartije od vrednosti 2.398 2.447 337 314
Vrednost rezervnog fonda 70 70 66 42
Zaloge 5 15 80 136
Nepokretnosti 1.322 1.174 800 800
Razni dužnici 1.459 1.322 4.464 4.042
Nameštaj posle 10% otpisa 70 73 114 “ *105
Kaucije, ostave, garancije itd. 9.386 13.926 14.223 13.480

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi 545 631 717 717
Ulozi na štednju 3.374 5.048 6.591 6.003
Razni poverioci 2.043 1.574 2.190 2.330
Reeskont 2.250 2.016 1.204 1.963
Pol. kauc., ostava, garant, itd. 9.386 13.926 14.223 13.480
Tantijeme i dnevnice 50 115 119 112
Dobit za podelu akcionarima 500 500 500 —

Zbir bilanse 23.227 29.008 30.566 29.587
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Pada u oči, da je zbir bilanse smanjen za svega 460 hi

ljada dinara, od 30.56 miliona na 29.59 miliona dinara. Uprkos 
tome je obrtni kapital, koji iznosi krajem 1931. godine 16 min
irana dinara, za punih 300 hiljada dinara veći no u 1930. god. 
•i za skoro 3 miliona veći nego u 1928. godini. Ovo povećanje 
obrtnog kapitala (sopstvena i tuđa sretstva)- dolazi isključivo od 
;povećanja tuđih sretstava, pošto vidimo, da su sopstvena sret
stva u poslednjoj godini ostala bez promena. Fondovi u 1931. 
godini nisu povećani, a iznose 717 hiljada dinara odnosno 14% 
od glavnice. Ulozi na štednju pokazuju per Saldo smanjenje od 
nepunih 600 hiljada na 6 miliona (dakle za 10% ); mi smo na- j 
pomenuli, da je u jesenašnjoj krizi odliv morao biti- veći,-i daj 
je do pred kraj godine zabeležen -ponovan porast uloga. Razni 
poverioci su porasli za 140 hiljada na 2.33 miliona, dok je r e - ' 

<eskont povećan za 760 hiljada na 1.96 miliona. Prema tome iz - ' 
;nose ukupna tuđa sretstva 10.3 miliona-, iz čega rezultira u po- 
ređenju sa sopstvenirn sretstvima vrlo povoljan međusobni 

»odnos.

U aktivi bilansa, odmah u drugoj poziciji, nailazimo na 
račun „potraživanja kod novčanih zavoda”, koji nam objašnjava 
veliku likvidnost Skopljanske izvozne banke. U artalizi njezinog : 
■bilansa za 1931. godinu mi smo podvukli, da dolazi povećanje : 
gornje pozicije na 2 miliona od primljene -protuvrednosti likvi- 1 
•diranog bančinog učestvovanja u električnoj industriji Južne 
Srbije. Tek prilike u 1931. godini potvrdile su pravilnost ban-' 
čine poslovne politike, kada je pre dve godine pristupila likvi-1 
daciji ovog angažmana. Ovom transakcijom banka je doduše u 
znatnoj meri smanjila portfelj efekata, ali je na taj način došla 
do veće gotovine, koju je plasirala kratkoročno kod drugih ba
naka i na taj način raspolagala sa vrlo znatnom rezervom li
kviditeta. Tri četvrtine ovog potraživanja je likvidirano u 1931. 
godini. Jedna četvrtina je utrošena za povećanje kasene goto
vine, dok su dve trećine a i više upotrebljene za povećanje lu
krativnog plasmana -putem meničnih kredita. Vidimo, da je 
eskontni kredit u 1930. godini bio opao od 9.1 milion na 7.76 
mili-o-na; u 1931. godini ponovno je povećan; kada je kod skoro 
svih banaka, bez izuzetka, -eskontni kredit u opadanju ili barem 
u zastoju, iskazuje Skopljanska izvozna banka povećanje za 
skoro 1.3 miliona na 9.01 milion dinara. Od toga, reeskontovano 
je 1.96 miliona dinara. Drugi najvažniji plasman su krediti po 
tekućim računima, koji su prema pretprošloj godini- smanjeni 
za nešto preko 400 hiljada na 4.04 miliona. Kao treća najveća 
pozicija aktive dolazi blagajna, sa  1.08 miliona, a zajedno sa 
potraživanjim a kod novčanih zavoda iznosi prvorazredni- li
kvidni plasman 10% od ukupnog obrtnog kapitala. Ovako velike 
rezerve likviditeta i gotovine dejstvuje u znatnoj meri -na sma
njenje prihoda, ali je uprava bančina pitanje apsolutne likvid
nosti pretpostavila onome rentabiliteta.

Hartije od vrednosti su iskazane sa iznosom od svegä 
356 hiljada prema 403 hiljade u 1930. godini, što dokazuje, da 
su vrlo obazrivo bilansirane.

Nepokretnosti, naime dvospratna zgrada u centru varoši, 
~na keju, iskazana je u računu izrävnanja sa 800 hiljada dinara
— a pretstavlja znatnu tihu rezervu, pošto smatramo, da sam 
plac bez zgrade ne vredi mnogo manje. Zajmovi na zaloge su 
u 1931. godini također porasli, ali se kreću u vrlo -skromnim 
granicama, što je u ostalom i potpuno pravilno.

Račun gubitka i dobitka za poslednje četiri godine iz
gleda ovako:

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

'Režijski troškovi 564 522 627 859
Kamata 815 844 734 755
'Otpisi 56 32 32 497
Cista dobit 625 625 625 — -

Rashodi
Od kam ata i provizije 1.468 1.917 1.518 2.006
Od hartija od vrednosti 182 13 405 9
Od -nepokretnosti 416 93 96 96
Zbir prihoda i rashoda 2.066 2.024 2.019 2.112

I ako je bruto zarada za 100 hiljada dinara veća no lane,
nema iskazane čiste dobiti. Mi smo napomenuli, da zarada
ipak iznosi 610 hiljada 'dinara; odbiv-ši tantijemu i dnevnice 
upravnom i nadzornom odboru ostaje 497 hiljada dinara, koji 
su upotrebljeni na jačanje sopstvenih sretstava i lečenje aktive, 
naime: 415 hiljada je otpisano od računa eskontnih kredita, 
kao sumnjiva potraživanja; od nam eštaja je otpisano 10%, 
naime 12 hiljada, -od nepokretnosti je otpisano 2% odnosno 16 
hiljada a na račun kursne razlike na kursu državnih hartija od 
vrednosti je otpisano 55 hiljada dinara.

U upravnom odboru Skopljanske izvozne banke, Skoplje 
nalaze se sledeća g. g.: Pretsednik: Dimitrije Bojadžijević, tr
govac; p.pretsedni-k: Isak Varon, trgovac; članovi: Svetozar 
Bunjak, trgovac, član firme Živko Bunjak i Sinovi, Kraljevo, 
Jakov Varon, trgovac, član firme Varon i Ko. Beograd, Gavra 
Bogojević, apotekar, Petar Bunjak, trgovac, član firme Živko 
Bunjak i Sinovi Kraljevo, Živojin Janićijević, industrijalac, poč. 
Josif Kolonomos, trgovac, Božidar Bunjak, trgovac, a u nad
zornom odboru: Pretsednik: Milorad Ristić, đeneral u penziji; 
p.pretsedn-ik: Aleksa Jovanovič, direktor gimnazije u penziji; 
članovi: Dr. Josif Amodaj, trgovac, Drag. Radosavljevič, trg., 
Leon Karijo, trgovac; Direktor Isak Albahari.

ПРВА ЈУГОСЛАВЕНСКА ТКАОНИЦА СВИЛЕНЕ РОБЕ 
! Д. Д . У ОСИЈЕКУ.

I Нај-млађа грана наше текстилне индустрије су ткач-
нице свилене робе. У првом реду вештачке свиле. Ми до- 
душе нисмо успели да добије-мо и предиоиицу вештачке 
свиле, -како je то изгледало пре две године, кад ce већ ра- 
дило на томе. Али за то ткаонице вештачке свиле раде пу- 
но-м паром и налазе ce у по-вољном развитку. Већ постој.еће 
ткаонице памука и вуне преузеле су и ткање вештачке свиле. 
A -оенована су и нарочита подузећа само за ткање ове свиле. 
Такве т.каонице основане су, колико je нама познато, у Ма- 
рибору, Вараждину, О-сијеку, Вршцу и Загребу и још у не- 
ким градовима. Поред тога ради данас индустрија трико- 
таже врло много са вештачко-м евилом. У томе погледу из- 
гледа да смо ce већ потпуно еманципирал-и од иностран- 
ства. Поједине наше индустрије трикотаже из вешггачке свиле 
као Силк, Столин и још неке дру-ге, моту у по-гледу ква- 
литета врло успешно конкурвсати страним фабрикама. A 
Југочешка у Крању чак и извози своје тканине од вештачке 
свиле.

ј Вештачка свила je данас чак и јефтинија него -поје- 
дине врсте памучних тканина. Koje онда чудо да продире 
и у шире слојеве. Нарочито код женског света. Па чак и на 
селу. A да није кризе к-оја je куповну, о-дносно потрошачку 
снагу широких слојева знатно смањила, радила би инду- 
стрија вештачке свиле у још већем опсегу.

Треба подвући, да индустрија вештачке свиле ради 
пуном паром. Оснивају ce нове предионице а већ постојеће 
стално проширују. Међути-м у најновије време настала je 
непредвиђена запрека. Девизне -стеге отежавају набавку по- 
луфабриката, наиме предива из вештачке свиле ка-о и по- 
требне боје. Све ове сировине и полупрерађевине морају 
доћи са стране, јер ми немамо предионице вештачке., свиле. 
А-ко no'rpajy девизна ограничења, о-д-носно ако ce -не буду 
правили изни-мци за индустрију и њене потребе, постоји опа- 
сност, да He по-једине фабрике бити прим-оране да редуци- 
рају своје пословање. Надамо ce да до _тога неће доћи. У
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том момевту ми бисмо рпет у  већој, мери били упућеЈш иа 
страна тржишта. О таме бџ  нарочито требадо водитк 
рачуна.

Прва јушславенска ткачница овилене робе у Осијеку 
једно je рд наших текстилних подузећа најновијег датума. 
За 1931. годину објавило je своју прву билавсу.

Основано je 1930. године од стране аустријског ин- 
дустријалца свиле г. Шила. Ова фабрика у свом развитку 
ниј;е ишла иостепено. Њ ена прва биланса већ показује да ce 
ради о ш дузећу већих димензија. Укупна биланса износи 
окоpo 24 милиона динара. Уплаћена главвица изиоси 5 ми- 
лиона динара. Број радника износи 350. To je за почетак 
једне нове текстилне индуетрије врло леп број. По броју 
радника изгледа да je то наша највећа ткачница свиле.

Билавса за прву пословну 1931. годину изгледа овако:

Актива. Пасива.
у хиљадама динара:

Влагајна 7- Диоиичка главница : 5.000
Банке и Пошт. штед. 206 Шил, Беч 2.832
Творничка зграда 3.322 Менице 11.434
Стро1ј;еви 7.770 Кредитори 3.433
Менице 457 Банке 762
Цебитори 3.121 Добитак 235
Роба 8.689 Збир билансе 23.698
ТрошкођИ оснивања 124

Инвестиције износе 11 милиона. To je за наше при- 
лике знатан износ. Главница изиоси 5 милиона. Обавезе 
према оснивачу достижу 2.8 милиона. Кредитори су иска- 
зани са 3.4 милиона. To би у главноме била сретства из ко- 
јих су извршене инвестиције. Дебитори и роба укупно одго- 
варају вредности од 11.8 милиона динара. Толико достиже 
менични облиго и обавезе према банкама. Обртни капитал
— сировина, полуфабрикати готово роба и потраживања за 
робу покривена су потраживањима лифераната и новчаних 
завода.

Однос je према томе здрав. Било би додуше боље кад 
би главница ианосила 10 милиона. Међутим износ дуговања 
према фирми Шил у Бечу може ce увек регулирати новим 
акцијама. A с обзиром на уске везе између ове бечке фирме 
и Осјечке ткачнице свилене робе то није ни потребно.

Интересантно je, да je већ у првој години пословања, 
када постоје још знатни трошкови организације исказан чи- 
сти добитак од 295 хиљада динара односно 5%  главнице. 
Изгледа да je Осјечка ткачница свиле почела радом под 
врло срећним околностима, односно да су њезини оснивачи 
правилно калкулирали кад су приатупили подизању једне 
тако велике фабрике.

Укидањем ограничења у пословању са девизама као 
и побољшањем наших општих привредних прилика, Прва ју- 
гословенека ткачница свилене робе има пуно изгледа, да 
he и у будуће моћи постићи још повољније резултате рада 
него што je то био случај у првој пословној, години.

У управи Прве југословенеоке ткачнице свилене робе
д. д. у Осијеку налазе ce еледећа г. г.: Емил Шил, претсед- 
ник, Беч, Хуго Колар и Др. Јосип Хорн. Пословодећи дирек- 
тор je г. Фридрих Шил, a прокуристе гг. инж. Алфред 
Бертши и Отсш Ферстер.

ПРВА ПОВЛАШЋЕНА УЖИЧКА ТКАЧКА РАДИОНИЦА —
' ■ УЖИЦЕ. • ^

Уцозоравам.0, наше .читаоце на анализу Прве повла-1 
mheiie ужичке ткачке радионице, Ужице, за 1930. годину,; 
коју смо објавили у додатку „Народног Благостања“ у 
;,јАнализи билаиса”, од 8. августа. J931. гадине, број 32., 
страна. 276, пошто смо у тој анализи изнели врло много- 
детаљних и иадасве интере.сантних података из досадашњег 
рада и развоја овога предузећа; ове прдатке. треба позна- 
•вати ако ce и.ча намера проучавати прилике и рад у ‘1931. 
години. Ми их , овога пута нећемо излагати -— , да бисмо- 
на тај начин избегли понављање — већ ћемо.ее придржавати: 
с.амо најваж,нијих података.

Под екро.чном фирмом „Прва повлашћена ужичка, 
ткачка радионица“ су удружена — што je у нашој земљш 
слабо познато, зб о г . окром:ности ужичких управљача — у 
гдавноме четири предузећа: једна велика и модерна ткач— 
ница, која није само „радионица“, већ правцата фабрика,. 
са 174 механичка разбоја и свим модерним техничким при- 
бором. Дал>е има ту и ј.една велика електрана, са хидро Hi 
калоричним централама у Ужицу, Јазу и Брани, са капаци- 
тетом од преко 1000 коњских снага које снабдевају град , 
Ужице и ближу околину електричном енергијом. Поред 
то.га има и велику и модерно уређену пилану са три гатера,. 
турбивским поговом и локомобилом, чији рад у 1931. го- 
дини због тешке кризе шумске индустрије вије могао бити 
праћен повољним резултатима. Ту постоје још и фабрика 
леда, која одбацује леп приход. Цео овај индустријски кон- 
адрн, јер тако ce може вазвати ужичка ткачка радионица.. 
идча још један специјалитет, који прелази од индустрцјске- 
у банкарску компетенцију — прима ваиме и улоге на ш+е- 
дв>у, који ce стално повећавају —  и то чак и у 1931. го- 
дјиви411када су код претежног броја бааака и штедионица 
|’у знатвом смањењу. Ова чињеница само je вов доказ, ко- 
лико поверење ужива Ткачка радионица у своме крају.

He може ce довољпо подвући, да je овај мали трест- 
сјајно. управљан и у , погледу имовинском сјајно фундиран.^

Ипак je прошлогодишња привредна депресија и њу: 
врло тешко погодила,. због чега. видимо, да je донесена од-~ 
лука, да ce акционарима ве исплаћује дивиденда, већ да. 
ce сва зарада, која je због тешких прилика знатно подба- 
цила употреби за јачање финавсијског стања иредузећа. 
Мало доцније видећемо, да располаже Ужичка ткачка pa—' 
дионица са врло великим резервама из којих би управа, ако. 
би то хтела, лако могла издвојити поггребве извосе за ис- 
плату дивиденде. Међутим она то вије учинила, што je.- 
с обзиром на садашње прилике једино правилно.

Тако видимо, да су приходи били следећи:

1930. г. 1931. г...
у хиљадама динара.

4.420 3.302
965 987
380 165

35 41
323 276

Ширите 
„Народно Благосташе'

од ткачнице
од електричног осветљења 
добит на грађи 
од фабрике леда 
разни приходи

Укупно 6.076 4.772
Опадање чистог привоса појединих одељења je да- 

кле очигледно. Ако од 4.77 милиона прихода одбијемо on
line управне трошкове и трошкове no буџету, који за 1931. 
годину износе 3.39 милиона и отписе и амортизације за 1.35 
милиона, онда остаје чиста зарада од 33 хиљаде динара, 
док je у 1930. годиви износила чиста добит 2 милиона дин..

О општим привредним приликама читамо интересаа- 
тве податке у извештају управе. „Релативво неродној го-- 
дини у нашој ближој na и даљој околини придружила ce-
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привредна депресија, најмучнија и најтежа од после рата, ;дини по^бацила, а 'т о  у главноме због знаФне количине обле
грађе, купљене ранијих година no доета високој-цени.

Имали смо прилику, да подвучемо, да je подузеће ван- 
редно повољно (јјундирано — што нам уоетачо.м у пуној 
мери потврђује дов>а таблица, у којој смо упоредили главне 
биланене позиције за последње четири годиие. ;

која се снажно испољила у финансијској трансакцији и 
следствено - паду пословањп и пбтрбшачке моћ‘и Код свих 
слојева нашег народа." Са падом цена пољопривредних про- 
изкода постао je и најмногобројнији ред наших иотрошача
— земљорадника инсолвентан, a у вези са њим и варошЉ  
■свет лиин-н je посла и зараде“ . Потрошња продуката Повла-

њак у 'продатој роби као и потреоа отписиваЉа пршп 
■броја потрошачких обавеза имали су за последицу д 
■се акционари ове годш<е морали одрећиг дивиденде.

Према раду у појединим оделењкма одкосао поједи- 
ним- индустријским групама ефекат je био следећи:

Док je ткачцица у 1930. години произвела 34 pa 
'читих артикала, 868.234 метара и 262.243 комада1 робе, < 
;хвата производња у 1931. години 32 разна текстилна 
тикла од 870.378 метара и 214.796 комада. Док достиже rio-

Рачун изравнања.

у комадастој роби, дотле 
метарске робе већа само ј

je у

стане од, објављивања података о провзводњи, управа та 
'ипак чини, штр je свакако похвално. Врло je интерееа 
и информа,тивно знати (и ако то поменутог акциона^ 
■интересује) да je ткаоница произвела у 1931. годЉ и из. 
ооталог и 259 хиљада метара српског платна, 31 Хи. 
памучног платна, 13 хиљада метара чаршавско^ платн&, 
1C00 метара шустерског платна и 1000 метара плат-на зг 
■сламњаче и т. д. Порхета je произведено 183 хиљаде м& 
тара, ћитајке 94 хиЉада метара, попелина 68 хиљада ме- 
тара, цвилиха 49 хиљада, материје 70 хиљада,; ^ксфорда, зе- 
фира 27 хиљада, епонжа 11 хиљада и-т.. д. и т. л. У погледу 
комадасте робе ироизведено je 54 хиљада берберских .jie- 
шкира, 38 хиљада фротир-пешкира, 49 хиљада ерпских ne- 
шкира, 26 хиљада 'еалфета, 21 хиљаду свилених марама, 11 
хиљада ::марамица, 74 хиљаде комада чаршава и т. д. и т. д.

Позната 1 je '1 чињеница, да се наша текспглна ин'jifM  
трија налази feeh скоро две до три године у све тежој кризи; 
до прошле г-одине je Ужичка ткачка радионица заправо није 
осећала, али joj у овој више није могла одолети — не толико 
због разлога производње већ ради ослабљења куповне euarć 
њезиних потрошача — сељака.

Код производње електричне енергије која je у 1930. 
години нарочито интеизифицирана, проширена далеководом 
високог напона,; заменом старе градске мреже новом, инста- 
лацијом нов-иг агрегата и т. д. постигнут je леп успех:- крае 
јем године je сав механички покрет у целокупној индустрији 
био прикључен на електричну мрежу Ужичке ткачпице, чи.ме 
je  у знатној мери повећана могућноет пласирања вишкова 
ел^ктричне еиергије. Али je индустријска НОтрошња елек- 
тричне енергије ипак знатно смањена. Због тога се управа 
Лредузећа етарала, да повећа број претплатника за освет- 
лен.е. 'Гаки je у 193,1., годрни прикључено на мрежу освет- 
леи>а н-овпх 502 , слјалица, ,,поред већ постојећих 60(И), чиме 
је. губитак д а  и^дустријскОјј, ед-руји донекле надокнађен. 13и- 

. димо да ,је;_Ч1ЈјС-та. .зарада рвог оделења у 1931. години чак и 
већа, рд он£: у, 1930; у претпрошлој години један известан 
деи инета.чација још ииј.е био, пуштен у рад.

Стругара je и у 1931. годин^, jcao и раније, дала -не- 
.довољне резултаге, шго je последица врло ^ешких прилика, 
у; којима се налази, наша јиумека нндустрија. У изВештају 

■■се напомиње, да je стругара у погледу рада у прошлој"

Актива: ;‘л-. 1928. 1929. 1930. . ’ 1931.
у хиљадама динара

Готовина, жиро и банке 1.128 656 880 , 832
Машииерије 4.777 5.167 - 5.188 f 1 5.252
Централа, Јаз и Брана 6.425 6.461 6.461 6,530
Непокретности . 3.408 3.586 3.613 3.613
Разбоји 1.274 1.335 1.453 1.462
Алат i , 1 дин. 1 дин. 1 дин.
АуТОМОбИЛИ 1 дин. 1 дин. 2 дин.

„ Намештај
’

, 1 ДВД. 1 дин. 1 ДИИ. . . , „

Стругара са гатерима 300 435 435 448
Сијалице, изолатори, итд. .759 680 741 834
.Кауције и оставе 2.874 2.737 2.205 1.883
Сировине у магацинима 979 L324 1.461 965
Роба на стоваришту 3.043 3.386 2.320 3.265

j ;Трађа 1.324 309 1.650 978
Роба у фабрикацији ■ 1.238 1.335 1.156 ; 1.175

’ Ш тирка, декстрин итд. 825 657 682 726
' Дужници 5.531 6.116 7.198 6.910
Вредност резерв. фонда 2.281 2.321 2.376 2.332
Варошка мрежа 303 303 303 303

Пасива:
Главница 10.125 10.125 10.125 10.125
Полагачи кауц. и оставе 2.874 2.737 2.205 1.883
Улози 313 360 1,656 1.901
Амортизациони фонд 3.062 3.864 4.718 5,572
Специјални резервни фонд —• 805 805 805
Резервни фонд 4.682 4.067 4.317 4.336
Фонд робе 1.213 1.213 1.213 1.213

Фонд сумњивих потраж. 1.336 1.336 1.336 1.457
Фоџд за под. радн. стан. 640 640 640 640
Неисплаћена дивиденда 1.042 18 , 44 17,
Фонд за пов. главнице 2.416 2.416 2.416 2.416
Обуотаве за порез 739 864 170 14
Кауције осветлења 67 76 100 103
Државна хипотек. банка 320 '293 561 523
Ду-г n o  меницама 4,000 .4 .4 0 0 6.500 б!500
Текући рачун 2.146 2.365 99 • ;----- ;
Заложене- вред»ости 220 84 —----
Тантијеме 173 142 202 ------
Добит за поделу 1.012 1.012 1.012 :
Збир билансе 36.383 36.822 38.125 37.509

Збир биланса je врло константан и без нарочитих 
промена. За последње четири године варира између 36 и 38 
милиона динара; у 1931. години мањи je за свега 600 хи- 
л.адп a износи 37.5 лшлиона динарг:. ()д тога nainelin део o r
na да на сопотвена ср етер ва јaoja, изнвсе скоро 26 милиона, 
дакле више но две трећине. Ова сопствена сретства су по- 
дел>ека ОВђко: 10.125,00® ди^ара изиош> гдаш^ица (подељена 
je на 202.500 комада акција од no 50 динара номинале) a 
резервни фоидови износ-е 1MÄ- милиона, -.одаосво.аа. једаи 
милион више но лане. Туђа сретства износе 8.92 милиона,



a потзду из еледећих девора^ 1.9 милиоиа износе. улози на 
штедњу; они су према 1930. години павећани за 250 хиљада 
динара, што je свакако врдо симптоматично! Дуг no мени- 
цама износи 6.5 милиона, непромењено као и лане, a хипогге- 
карво задужуње код Државне хипотекарне банке износи 523 
хиљаде, за 400 хиљада мање но у 1930. години —  због вор- 
малне годишње отплате. Задужење no текућим рачунима, 
коje je још пре три године извосило нешто преко 2 милиона, 
смањево je у 1930. години на 99 хиљада динара те се у би- 
лансу за 1931. годину уопште више не појављује.

Актива страна нам показује, да je инвестирано кра- 
јем 1931. године, било у негшкретноати, машинама, алату, 
роби или полупрерађевинама, пуних 30 милиона, док износе 
дужници 6.9 милиона динара, што одговара позицији ме- 
ничног задужења у пасиви биланеа. Ткачка радионица фи- 
нансира своје муштерије, a за то потребни обртни кредит 
набавља путем реесконта добивених меница. Све остале ин- 
вестиције извршене су готово из сопатвених оретстава, што 
долази у толикој мери je предузеће сатурирано капиталом. 
Из сопствених сретстава су подигнуте све непокретности 
које претстављају билансну вредност од 11.9 милиона, ма- 
шинерије и материјал са 8.96 милиона, као и сав потребан 
алат, два аутомобила и намештај који су потпуно отписани. 
Сировине, готова роба и полупрерађевине су билансиране с а ' 
6.38 милиоиа што je ca преко 60% такође финансирано соп- 
ственим сретствима. У тој околности и лежи огромна сната 
и преимућство Ткачке радионице.

Дужеици no текућим рачунима, за излиферовану робу, 
било грађу, било текстилне производе, износе заправо 7.4 
милисша динара; од ове позиције одмах je отлисано 500 хи- 
љада динара сумњивих потраживања, тако да je стање ду- 
жника билансирано са 6.9 милиона динара. Вредвост ре- 
зервног фонда исказава je ca 2.3 милиона, од чега отпада 
620 хиљада на хартије од вреднооти a 1.72 милиона на вову 
зграду резервног фонда. Према прошлој години оеај je фонд 
мало смањен, због мање курсне вредности ефеката. Треба 
напоменути и то, да се у вредвости непокретности, алата, 
машива и инсталација валазе врло велике тихе резерве.

Упркос повећане амортизације, која ове годиве из- 
носи скоро 900 хиљада динара, je билансна вредноот иввес- 
тиција ипак зватво већа но у претпрошлој години. To je 
знак, да се предузеће непрекидно модервизира и усавршава.

Рачун губитка и добитка даје следећу слику:

Рачун губитка и добитка.
Расходи: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Управни трошкови 1.126 1.176 1.317 1.356
Камате 736 759 415 2.034
Порези и прирези ------ 1.518 ------
Амортизација 727 804 853 853
Чиста добит 1.358 1.420 2.024 ------

Од iTora дотирано:
Резервном фонду 173 142 202 33
Ha име тантијема 173 142 202 — —
З а поделу акционарима 1.012 1.012 1.012 ------
За сумњива потраж. ------ 123 606 494

Приходи:
Од електр. осветлења 983 1.283 1.416 1.336
одбит. трош. и плата итд. 286 547 496 349

Остаје 697 736 965 987
Од фабрикације 5.233 5.280 7.019 5.164
одбив трош. и плате итд. 2.753 2.698 2.599 1.861

Остаје 2.479 2.582 4.420 3.302
Добит на грађи 771 952 866 535
одбив трошкове и плате 351 460 485 369

Остаје 420 491 380 165

Приходи стругаре 4 ------ -------
Приходи ледаре 23 31 35 41
Разни приходи 191 162 177 137
Станарина 134 155 146 139
Збир прих. или ра-сх. 3.948 4.160 6.124 4.772:

Kao ранијих година, тако je рачун губитка и добитка_ 
и оригинално саотављен и приходи су подељени према поје- 
диним гранама производње, од ћега се одмах одбијају и спе-- 
цијални трошкови односног оделења око производње. Однос 
између бруто прихода и расхода појединих оделења дозво-' 
љава следеће улоређење:

бруто приход нето приход.. 
у хиљадама динара

електричво осветлење 1.336 987
фабрикација 5.164 3.302
грађа 534 165
ледара 51 41
разни приходи 137 137
станарина 139 139

7.311 4.772
Зарада je и према 1930. години знатно смањена, због 

разлога које смо већ поменули. Пословни рачунски вишак. 
у 1931. год. износи 1.4 милиоиа, од- ћега je утрошено на: 
амортизацију непокреггности 854 хиљада, иа отпис дубиоз-- 
них потраживања 494 хиљаде a 33 хиљада je  пренето на ре- 
зервни фонд. Ранијих година плаћава je дивиденда од 10%...

Управа Прве Повлашћене Ужичке Акционарске ткачке- 
радиовице састављена je од следеће г. г.: Претседник, Петар'> 
Ј. Костадивовић, књиговођа; Вил. Т. Јовавовић, трговац; 
Вел. В. Јавковић, трговац; Жив. В. Остојић, трговац; Анд.. 
Д. Мирковић, (трговац; a у Надзорном одбору су г. г.: Прет- 
еедник, Мих. С. Симић, кафеџија; Витомир М. Видаковић,. 
свештеник; Драги М. Вукосављевић, трговац; Бор. JI. Јова-- 
новић, предузимач; Ђорђе М. Поповић, столар. •
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.

HERAUSGEBER WALTHER FEDERN
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A H A Л И 3 A Б И Л А Н С А
Додатак „Народном Благостању“

БРШ 21 БЕОГРАД, 21. MAJ 1932. ШДИНА IV

СадржаЈ:
Југословенска солвај творница д. д. — Лукавац 
Царинска и јавна складишта д. д. — Загреб 
Прва југословенска творница укоченог дрвета д. д. — Сушак 
Kruševačka banka — Kruševac 
Bokeška banka u Kotoru

ЈУГОСЛОВЕНСКА СОЛВАЈ ТВОРНИЦА Д. Д. — ЛУКАВАЦ.
Седамдесетих година прошлог столећа пронашао je 

до тада непознати белгијски инжињер хемије Ернест Солвај 
нов начин добијања соде, који je производњу у толикој мери 
упростио и појефтинио, да je револуционирао читаву свет- 
ску индустрију соде. Постојеће европске хемијске фабрике/ 
које су производиле соду no тада познатом систему фран- 
дуског хемичара Лебланка, у првом реду немачке, осетиле 
су опасност, која им je претила од стране Солвајевог про- 
наласка; узајамним напором руинирале су оне младог ин- 
жињера и његову скромну фабрику. Али Солвеј није попу- 
стио. Нашао je нова сретства и постепено, уз врло тешку 
борбу са конкуренцијом соде, освајао je једно тржиште за 
другим. Ова његова истрајност и експанзија крунисане су 
уопехом, моралним a истовремено и финансиским, каквим 
се мало који проналазач може похвалити.

Наша југословенска фабрика, која je припадала раније 
групи аустриских предузвћа, основана je још 1893. године, 
што значи, да ће идуће године славити већ 40 годишњицу 
свога опстанка. Основна главница je износила 600 хиљада 
аустриских форинти — a данас достиже 80 милиона динара, 
чиме долази у ред наших највећих индустријских предузећа 
у опште. (Подељена je на 400 хиљада комада од 200 динара 
номинале). Одмах после Ослобођења, главница je повишена 
од 4,5 милиона златних круна на 40 милиона круна, које зу 
затим претворене у 10 милиона динара. Капацитет произ- 
водње непрекидно се повећава a њиме упоредно и главница, 
После валоризације инвестиција главница je поновно пови- 
шена, a последњи пут 1929. године на 80 милиона дин., због 
лових постројења, помоћу којих je повећан капацитет произ- 
водње од 6 вагона соде дневна ,iđ 20 вагона.

Производи се у главноме амонијачна сода и ако je 
предвиђено повећање капацитета од 20 вагона на 30 вагона 
дневно, ипак je данашња производња знатно смањена, због 
тешкоћа уновчења, нарочито у иностранству. Даље, про- 
изводи се камена сода и све остале врсте соде, према по- 
треби и поруџбинама.

Главни контингент домаће потрошње (фабрика продаје 
само на велико) конзумирају наше фабрике сапуна, фабрике 
стакла, штофаре, фабрике хартије, војно-технички заводи и 
разне водоводне централе, међ којима припада прво место 
београдском водоводу, чији се филтри -снабдевају иокљу- 
ћиво Солвајовом содом. Велики део производње je упућен 
на извш. У np’BOM реду у Мађарску која je, као што смо на- 
поменули, после рата остала без Солвајеве фабрике, a затим 
и у Чехословачку, пошто тамошња фабрика није у стању да 
у довољној мери подмири тражњу. Треба напоменути још и 
извоз у Албанију, док je онај у B y ra p C K jf онемогућен та- 
рифном политиком. Док се фабрика, нарочито за Мађарску и

Чехословачку, раније користила у претежној мери Дунавом, 
утоваривањем у Броду, или Вуковару, сада транепортује 
железницом, пошто je у последње време тарифа повишена. 
Због ових прилика, као и због тешкоћа око наплаћивања по- 
траживања у Мађарској морао се извоз знатно редуцирати, 
што je од штетних последица и на наш биланс плаћања.

Врло мнтересантну слику пружа финансиска страна 
предузећа. Ми омо напоменули да у погледу главнице треба 
убројити Солвај творпицу у ред наших водећих индустриј- 
ских предузећа. Доња таблица, у којој смо упоредили главне 
билансне позиције за поеледње четири године нам међутим 
показује, да je предузеће и иначе толико сјајно фундирано и 
сатурирано сопственим сретствима, да сумњамо, да по- 
стоји у нашој земљи још једна фабрика, која би се могла по- 
ставити у ред са Југославенском Солвај творницом у Лукавцу.

Добијамо следећу елику:

Актива: 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

1931.

Некретнине 12.456 17.093 17.664 17.558
Машине 14.282 19.103 26.264 24.845
Транс-портна средства 1.329 1.943 1.658 1.470
Мобилиар 836 1.089 909 667
Сировине 14.367 17.979 12.272 17.935
Дужници 67.969 60.888 59.854 59.597

Пасива:
Г лавница 60.000 80.000 80.000 80.000
Резерва 8.056 9.265 10.943 12.531
Кредитори 25.759 11.448 12.125 15.539
Преносне ставке 5.801 430 75 258
Добитак 11.996 16.777 16.297 14.608
Укупни биланс 112.322 118.718 119.443 122.940

Збир биланее je и у 1931. години повећан — за 3,5 ми-
лиона — чиме je достигао досада рекордну висину од 123 
милиона динара. При томе треба одмах напоменути и то, да 
je од тих 123 милиона, који лретстављају истовремено и 
обртни капитал фабрике пуних 107 милиона (80 милиона 
главница, 12,5 милиона резервни фондови и 14,6 милиона 
чиста зарада) или 90%, сопствених ‘сретстава. Код оваквог 
стања постаје сваки даљни коментар о финансијској снази 
предузећа потлуно излишан.

Инвестиције, које не достижу нити половину еопс- 
твених сретстава, исказане су у билаису, no одбитку амор- 
тизације, за 43,87 милиона. Према претпр.ошлој години мање 
су за скоро 2 милиона. Ако пак узмемо у обзир, да je на 
име амортизације отписано у 1931. години 5,6 милиона онда
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видимо, да je вредност инвестиција, зграда, машина, транс- 
портних сретстава и т. д. у току 1931. године знатно пове- 
ћана, што je последица сталног допуњавања и модернизирања 
машина и постројења. И ако je фабрика стара већ скоро 40 
година њезине су инсталације све најмодерније и најса*- 
вршеније. Управа Солвај фабрике зиа врло добро, да je то 
један од врло важних фактора у погледу борбе са конкурен- 
цијом, лошто je том политиком загарантована увек и најеко- 
номичнија производња

Због смањења лроизводње донекле je повећана залиха 
сировина и готових производа. Дужници су већ скоро три го- 
дине непромењени на око 60 милиона. И њих финансира npe- 
дузеће у главноме сопственим сретствима.

Из самог биланса ce привредна депресија и смањење 
производње не би могло констатовати, да нема позиције 
чисте добити, која je према ранијим двема годинама сма- 
њена за 2 милиона динара на 14,6 милиона. Управа у своме 
извештају напомиње, да je у погледу производње скоро по- 
стигнут резултат из 1930. т д и н е  —  али не и у погледу 
зараде.

Подела добити je следећа:
Резервном фонду je дотирано 1,42 милиона, тако да 

тиме достиже 14 милиона динара, управном и надзорном од- 
бору лодељено je 800 хиљада (за 200 хиљада мање но у 1930. 
години), пенсионом фонду je дотирано 300 хиљада, на нови 
рачун je пренето 88 хиљада, a 12 милиона he ce поделити 
на име 15% дивиденде (у 1930. години плаћена je 16% ди- 
виденда) односно 30 динара no акцији.

ЦАРИНСКА И ЈАВНА СКЛАДИШТА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Питање царинских складишта у Загребу које je у 
уској вези са судбином и будућим развитком Царинских и 
јавних складишта д. д. поновно ce одгађа. Уговор који има 
Загребачка општина са Царинским и јавним складиштима 
ради просторија царинарнице за коју варош има да даде 
просто'рије, доспева концем ове године. Град Загреб из 
Фонда калдрмнине који за Загреб износи знатну суму, наме- 
равао je да подигне нову царинарницу и царинска склади- 
шта. Ту je имала бити смештена и поштанска царинарница 
која за Загреб, с обзиром на количину пакета која долазе 
са стране, значи један посебан проблем.

Град Загреб био je донео одлуку да ce та нова цари- 
нарница подигне у источном делу града преко пута нове 
кланице. Одмах до терена на коме ce je имала подићи ца- 
ринарница, имала би доћи нова теретна станица. Део каба- 
сте робе већ je премештен у нову станицу која je тек изгра- 
ђена. Поред тога ту je близу и нова ранжир-станица. По 
здравој логици било би сасвим оправдано да вова царинар- 
ница дође онде где ће ce одвијати главни теретни саобраћај.

Министарство финансија није потврдило ту одлуку 
градског заступства него тражи да царинарница дође у за- 
падни део вароши, негде управо код данашње царинарнице. 
Ми разумемо да Министар финансија као надзорна власт 
може одобрити или не одобрити један зајам или дати до- 
зволу или не да ce подигне извесна зграда која ce подиже 
из огаптинских сретстава. Ну не можемо разумети да над- 
зорна власт одређује где ће таква зграда да ce подигне. To 
значи да je право одлуке општине Сведено на минимум. 
Ваљда градско заступство боље зна где да дође једна по- 
требна зграда него више власти које редовито о локалним 
и теренским приликама немају сазнања.

Међутим како je претседник општине загребачке по- 
стао Министар грађевина, у Загребу ce надају да he успети 
да не само у погледу царинарнице него и у мно-гим другим 
стврима увери свог колегу Министра финансија да град-

ска општина ипак боље познаје неке проблеме Загреба него 
његови функционери.

Све да дође повољно решење закључка градског за- 
ступства да ce царинарница подигне у источном делу града 
ипак до краја године ова зграда не би могла бити готова. 
A још мање ако ce царинарница буде морала градити онде 
где то жели Министар финансија, с обзиром на теренске 
тешкоће. Тешко je да he ce ове године уопште моћи по- 
чети са градњом. Ради тога биће прека потреба да град За- 
греб продужи уговор са Царинским складиштима. Или ће 
на крају крајева градска општина ипак морати да одустане 
од намере градити нову царинарницу и да ипак купи зграде 
Царинских и јавних складишта.

Биланси Царинских и јавних складишта за прошле
четири године овако изгледају

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

У хиљадама динара
Некретнине 18.000 18.000 18.000 18.004
Инвентар 200 150 120 90
Дужници 938 1.420 1.388
Благајна 190 767 236 224
Губитак . ------ ------ 211

Пасива
Г лавница 7.500 7.500 7.500 7.500
Фовд амјрти'_<ације 275 650 900 1.070
Повериоци 11.153 10.644 10.955 11.410
Добитак 382 417 395 ------

Прошла je година неповољно закључена. После три 
године за које je исказан примеран добитак, поновно je по- 
словна година закључена са губитком. A то ce могло у про- 
шлој години и очекивати. Увозна je трговина преполовљена. 
Јасно je да ce онда и мање робе држи на складишту. A 
према томе, падају и пристојбе.

Инвестиције су исте. Ове године можда ће бити неке 
инвестиције, јер ce ради на томе да Царинска складишта на 
свом земљишту подигну складиште за филмове. После ка- 
тастрофе у Бартулићевој кући филмови ce морају магацини- 
рати ван града. Сада су некако поразбацани чак у шпеди- 
терским колима na ce иде за тиме, да ce подигне централно 
складиште где би сва филмска подузећа била примораба да 
држе своје филмове.

Ma да je обрт мањи, дужници еу на истој висини. 
Значи да je ca наплатом пристојба ишло теже. A и то je 
један знак више да ce oceha криза. Повериоци су порасли 
за пола милиона динара. Губитак je био за сада покривен 
узимњел! кредита код завода који финансирају подузеће од- 
иосно слабијом отплатом дужника.

Фонду амортизације и ако je година завршена са гу- 
битком додељено je 170 хиљада динара. Године 1930. било je 
додељено 250 хиљада динара.

У управи Царинских и јавних складишта д. д. у За- 
гребу налазе ce следећа r. r .: Миливој Црнадак, Др. Сигфрид 
Кауфер, Др. Густав Ф(ал, Др. Рудолф Гец; Др. Алберт Граб- 
шајд; Вјекослав Хајнцел, Фрањо Латковић и Др. Аугуст 
Вајсел.

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА УКОЧЕНОГ ДРВЕТА 
Д. Д. — СУШАК,

Услед кризе у индустрији дрвета, ми ово последње 
време ниомо добили нова већа подузећа из области експло- 
атације шума и прераде дрва. Чак знагган број подузећа, 
која постоје од ранијег доба делом су редуцирали продук-
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цију a делом je и сасвим обуставили. Ни за једно лодузеће 
sa израду и прераду дрвета не може се казати да данас 
ради пуним капацитетом.

Прилично изненађење проузроковала je 1930. године 
вест, да се оснива једно ново лодузеће за прераду дрвета. 
И то већих димензија. И збиља у марту 1930. године дошло 
je до ковституирања Прве југоеловенске творнице укоченог 
дрвета. Седиште подузећа налази се на Сушаку. Дионичка 
главница, потпуно уплаћена, износи 3 милиона динара. По- 
дузеће je још исте године почело еа подизањем творнице 
и то такође на Сушаку.

Оснивач подузећа je Д. д. за млинску и дрвну инду- 
стрију у Бечу. Како je то подузеће било близу Кредитан- 
шталта, у улрави новог друштва заслупљена je и Југосло- 
венска Унион банка са два своја директора.

Подузеће je већ почело еа  продукцијом укоченог др- 
вета и за 1931. годину објавило своју прву билансу.

Биланса за 1931. годину пружа следећу слику (у хи-
љадама динара):

Актива
Инвестиције 14.966
Благајна 1
Банке 291
Римесе 15
Дужници 414
Роба 3.150

Пасива
Главница 3.000
Повериоци 15.722
Преносне позиције 64
Добитак 7
Укупна биланса 18.794

Инвестиције износе скоро 15 милиока. To je за наше 
прилике већ знатан изное. Са 15 милиона динара даде се да- 
нас подигнути већ и јача фабрика.

Главница износи 3 милиона. To значи да je 12 мили- 
она инвестиција или четири летине извршено не властитим 
него повереним сретствима. Тежиште еитуације лежи у пи- 
тању ко je дао та срепства да се пласирају у подизање фа- 
брике. Новчани заводи не, јер видимо у активи потражи- 
вање код банака за скоро 300 хиљада динара, што не би m o
m o  бити да са друге стране постоје обавезе према банкама. 
Тиме je ситуација предузећа много олакшана. Главно je за 
прооперитет и опстанак једног индустријског лодузећа да 
нема у инвестицијама пласиране банкарске кредите. Износ 
од 12 милиона динара, колико je у инвестиције утрошено 
преко главнице дали су они, који <су дали и саму главницу, 
наиме Д. д. за млинску и дрвну индустрију из Беча. Они су 
дали и обртни капитал.

Овај капитал износи око 3 милиона динара. Пласиран 
je у главноме у робу. Будући да je продукција започета тек 
под крај године, можемо лако у билансу за 1932. г. да на- 
иђемо на већу позицију робе. A сигурно да ће и позиција 
дужници бити увећана. Кад продукција добије пуни замах 
и кад се буде морало давати и кредита, дужници ће нарасти 
од стотина хиљада динара на неколико милиона.

Питање je само ко he дати обртни калитал којим he 
се финансирати продукција и продаја робе. Девизна огра- 
ничења, које je увела Аустрија могла би онемогућити бечку 
матицу да дозначи износе који су још потребни. Осим можда 
ако има уске везе са иноземством na да преко овога до- 
значи потребне износе југословенској афилиацији. Или можда 
да један део обртног капитала стави на расположење бан-

карска веза у југославији. Такви кредити, кад наиме нису 
учињени у сврху инвестиција, престављају у данашње 
доба још увек повољан и доста сигуран посао. Јер обртни 
капитал даје се лако осигурати и no потреби и реализовати.

Чисти добитак изиоси 7 хиљада. За прву годину гла- 
вно je да није свршила са губитком. Према томе je резултат 
веома повољан.

Рачун фабрикације дао je приход од 883 хиљаде ди- 
нара. Трошкови администрације износили су 349 хиљада ди- 
нара, a камати 528 хиљада. Кад би подузеће све инвестиције 
било извршило из солствених сретстава, резултат би био 
одличан.

Подузеће je уређено у главноме за извоз. Ради тога 
je и подигнути на Сушаку, који заузима прво место код 
одвијања нашег извоза дрвета.

У управи Прве југословенске творнице укоченог др- 
вета a. д. Сушак, налазе се следећа г. r .: Максо Антић, За- 
греб; Др. Аурел Фигатнер; Бела Милић, Загреб; Ђуро Ру- 
жић, Загреб, Исидор Цукерман, Беч и Др. Карл Цукер- 
иан, Беч«

KRUŠEVAČKA BANKA — KRUŠEVAC
Kruševačka banka je osnovana 1896. godine sa glavni

com od 100 hiljada dinara, koja je tek posle svetskog rata, u 
1920. godini, povišena -na 1 milion, 1922. godine na 1.5 miliona a 
1923 godine na 3 miliona dinara, koliko iznosi još i danas. 
Podeljena je na 30 hiljada komada akcija od 100 dinara nomi
nale. Osnovana je pretvaranjem Kruševačke zanatlijske i  rad
ničke zadruge u akcionarsko društvo.

Pre rata, u 1912. i 1913. godini, plaćala je Kruševačka 
banka na ime dividende 8 odnosno 16 dinara po akciji. Posle 
rata u prvoj normalnoj godini, u 1921. godini, plaćala je 15 di
nara a zatim, kroz svih narednih deset godina, ništa. Tek u
1931. godini ponovo pristupa isplati dividende, sada 10%  od
nosno 10 dinara po akciji. Već iz ove činjenice -može se doći 
do zaključka da su morale postojati naročite teškoće. Posle 
nabujanog posleratnog poleta i prekomernog proširenja poslova, 
kod kojih upravljači nisu imali uvek srećne ruke, pojavili su 
se vrlo veliki gubitci, koji su doveli u pitanje čak i dalji opsta
nak banke. Izgledalo je prosto nemoguće da se banka još 
izvuće i sanira. Međutim, uprava nije klonula; ona se energi
čno bacila na reparaciju šteta i otpočela sa rigoroznim raščiš
ćavanjem aktive. Poslovni volumen je smanjen na samo najso- 
lidnije poslove, otpisani su razni rezervni fondovi, prodate su 
neposretnosti, ukinuta je beogradska filijala, sumnjiva potra
živanja su realizovana a nastali gubitci stalno otpisani. Tako 
vidimo, iz bilansnih podataka, kojima raspolažemo, da je u 1926. 
godini otpisano 1.16 miliona a od 1929. do 1931. godine 1.35 
miliona dinara, dakle samo za ove četiri godine ukupno preko
2.5 miliona dinara.

Višegodišnji napori oko sanacije nisu ostali bezuspešni i 
danas se već može konstatovati, da je Kruševačka banka sve 
svoje ranije nevolje uspešno prebrodila, sanacioni period likvi
dirala i potpuno ozdravila, što je imalo za posledicu da je bila 
u stanju da već i za 1931. godinu, u kojoj su ostale banke sma
njile pa čak i obustavile plaćanje dividende, podeli svojim akci
onarima 10% dividendu, i to posle desetogodišnjeg prekida.

Poslednje godine status Kruševačke banke neprekidno se 
oppravlja, što u ostalom vrlo lepo pokazuje donja tablica, u 
kojoj smo uporedili glavne bilansne pozicije za 1926., 1929.,
1930. i 1931. godinu, -pošto ne raspolažemo bilansima za 1927.
i 1928. godinu. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.
Aktiva 1926. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 355 272 419 680
Menice 6.629 5.741 6.686 6.743



Tekući račtini 2.117 2.339 2.177 2.314
Zajmovi na zaloge — — — 149
Hartije od vrednosti 9 — — 188
Vrednost rez. fonda 
Nameštaj

174 252 335 
5 dinara

323

Razna aktiva 33 167 19 39
Kaucije, garantije i t. d. 9.096 6.548 7.021 6.486

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Fondovi 265 432 263 303
Ulozi na štednju 2.768 4.812 5.903 6.475
Reeskont 1.428 380 387 200
Tantijema — — — 100
Dividenda — — — 300
Razna pasiva — 236 442 53
Akcepti 1.650 500 — —•
Poverioci 236 — — —
Zbir bilansa 18.699 15.513 16.989 17.010

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi

Kamati 590 452 423 488
Troškovi 415 271 276 338
Dotacije — 129 143 79
Otpis sumnj. potraživanja 1.159 388 650 308
Tantijema — — — 100
Dividenda — — — 300

Prihodi

Kamata i provizije 1.106 1.200 1.457 1.585
Razni prihodi 410 41 36 28
Otpisi rez. fondova 648 — — —

Zbir prihoda ili rashoda 2.164 1.241 1.493 1.613

Simptomatično je povećanje zbira bilansa uporedo sa 
ozdravljenjem banke. Od 15.5 miliona u 1929. godini zbir je po
većan na 17 miliona krajem 1931. godine. U istom razdoblju 
porastao je i bančin obrtni kapital od 8.6 miliona na 10.4 mi
liona. Sopstvena sretstva su poslednje dve godine ostala skoro
nepromenjena (fondovi su povećani za 40 hiljada), ona iznose 
krajem 1931. godine ukupno 3.3 miliona (bez čiste zarade). 
Povećanje obrtnog kapitala dolazi isključivo od priliva uloga 
na štednju. Dok su ulozi krajem 1926 godine iznosili svega 2.77 
miliona, oni u narednim godinama neprekidno rastu, a kra
jem 1931. godine dostižu 6.47 miliona odnosno za 572 hiljade 
više no u 1930. godini. Prema ovome izgleda, da za Kruševačku 
banku u toku 1931. godine nije. bilo navale ulagača —  što bi 
u ostalom moglo biti tačno, pošto se znalo da je sanacija izvr
šena i da ulagači nemaju šta  da riskiraju. Reeskont, koji je u 
1926. godini iznosio još 1.43 miliona dinara, a u 1929. i 1930. 
godini 380 hiljada, smanjen je 14 1931. godini na 200 hiljada 
dinara.

U strukturi aktivnih poslova poslednje tri godine nema 
naročitih promena. Dok su krediti po tekućim računima ostali 
nepromenjeni sa 2.3 miliona, povećani su eskontni krediti za 
preko jedan milion, saobrazno povećanom prilivu uloga na 
štednju. Novo su u 1931. godini zajmovi na zaloge, u iznosu od 
150 hiljada dinara, kao i pozicija hartija od vrednosti, sa 188 
hiljada dinara, dok je vrednost rezervnog fonda smanjena za 
svega 12 hiljada dinara.

Gotovina u baneinoj blagajni je povećana zbog pojača
nog likviditeta od 272 hiljade u 1929. na 680 hiljada dinara.

Ako od bruto zarade 1931. godine u iznosu od 1.61 mi

liona odbijemo rashode po troškovima, porezima i kamatama, 
od ukupno 826 hiljada onda ostaje čista zarada od 787 hiljada. 
Od ove zarade utrošeno je 308 hiljada za otpis sumnjivih po
traživanja, 79 hiljada kao dotacija fondovima, 100 hiljada kao 
tantijema upravnom i nadzornom odboru a 300 hiljada je dato 
akcionarima kao 10%  dividenda.

U upravi Kruševačke banke se nalaze sledeča gospoda: 
Ljubomir Ristić, pretsednik upravnog odbora; Svet. Vučkovič, 
potpretsednik; Alek. K. Petrovič, Milan K. Petrovič, Stojan S. 
Petrovič, Avram D. Stanojevič, Milenko S. Rajkovič, Proka Ri
stič. U nadzornom odboru su Stojan Radenković, pretsednik; 
Dimitrije Konstantinov« i Petar Petrovič.

B O K E Š K A  B A N K A  U  K O T O R U

Bilans Bokeške banke u Kotoru za 1931. godini ponovno 
potvrđuje naše već nekoliko puta precizirano gledište, da su mali 
provincijski novčani zavodi, zahvaljujući svojoj naročitoj struk
turi, i tipično lokalnom poslovanju, mnogo bolje prošli kroz 
krizu 1931. godine nego što je to bio slučaj kod naših vodećih 
banaka. One su u mnogo manjoj meri bile podvrgnute panici
i navali ulagača, što se samo može objasniti činjenicom, da 
male provincijske banke podržavaju mnogo uži kontakt sa 
svojim ulagačima i poslovnim prijateljima no što to ikada mogu 
da čine veliki zavodi. Naše male banke, protivu kojih se po
slednjih godina toliko pisalo, donele su baš za vreme trajanja 
najteže krize sjajne dokaze, da je njihovo postojanje oprav
dano i da one kod nas obavljaju jednu vrlo važnu funkciju, 
koju veliki zavodi nikada neće moći uspešno da preuzmu, na
ime prikupljanje sitnih kapitala i njihovo plasiranje međ male, 
solventne dužnike. Tu je lično poznavanje i stalni lični kontakt 
neizbežan.

Bokeška banka u Kotoru jedan je mali ali vrlo prosperan 
novčani zavod. Uprava bančina podvlači u svome izveštaju, da 
ni Bokeška banka nije mogla biti pošteđena od navale ulagača. 
Ali je ona podržavala dovoljne kasene gotovine, zbog čega je 
vrlo brzo uspela da udovolji ulagače, koji su prestali sa  podi
zanjem uloga — ukoliko je nepoverenje bio uzrok podizanja — 
pa čak u povećanoj meri počeli da donose nove uloge. Za
hvaljujući toj okolnosti, bančini ulozi u 1931. godini nisu sma
njeni, već pokazuju prem a stanju od 1930. godine povećanje 
od 10.7 miliona na 13.4 miliona, odnosno za 2.7 miliona ili 20%. 
Procentualno tako znatno povećanje uloga teško da može u 
prošloj godini pokazati ma koji drugi novčani zavod. To samo 
mogu biti stari ulozi, podignuti kod drugih zavoda, koji su 
bili preneti u Bokešku banku, pošto smatramo da to poveća
nje uloga ne može da potiče od novoformiranih ušteđevina.

U pogledu poslovanja Bokeška banka ima uglavnome dve 
kategorije dužnika. Prvo su seljaci-zemljoradnici koji su u pro
šloj godini imali vrlo teške prilike. Žetva je potpuno podba
cila, zbog čega seljak nije bio u stanju da reguliše svoje oba
veze prema banci, koja je uz minimalne otplate morala produ- 
žavati rokove dospeća menica. Druga grupa bančine klijentele 
su bokeška parobrodarska društva slobodne plovidbe, čiji je 
rad u prošloj godini također bio vrlo težak. Poznato je, da je 
privredna kriza naročito jako pogodila brodarstvo, mnogo jače 
nego druge grane privredne delatnosti. U bančinom izveštaju 
se napominje, da je vlasnicima ovih parobrodarskih preduzeća 
ipak uspelo odoleti toj nezapamćenoj krizi, te su sa manjom 
zaradom nastavili poslovanje i time omogućili zaposlenje mor
nara, kojima je to jedina zarada.

Ako pregledamo bilansne cifre Bokeške banke, onda do- 
bijamo vrlo povoljnu sliku njezinog stanja. Da nema smanjenja 
čiste zarade, ne bi se ni moglo znati, da je prošla godina bila 
nesumnjivo najteža posleratna godina za naše banke. U nared
noj tablici mi smo uporedili glavne bilansne pozicije za po
slednje četiri godine, koje nam pokazuju sledeću sliku banči
nog statusa:
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Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara

Hipotekarni zajmovi 1.382 1.398 1.536 1.537
Blagajnički žiro 391 595 457 142
Meniće 2.583 2.500 2.526 2.816
Dužnici 8.182 9.008 10.078 11.806
Hartije od vrednosti 1.670 1.717 1.264 995
Nameštaj posle otpisa 38 34 31 28
Nepokretn. posle otpisa 223 345 449 496
Kaucije, ostave i t. d. 11.774 14.822 14.511 16.793

Pasiva

Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fond 349 376 431 527
Uloži na štednju 8.401 9.951 10.710 13.377
Poverioci 3.358 2.808 2.632 1.790
đista dobit 266 302 346 125
Zbir bilansa 26.244 30.420 30.854 32.077

i!
Računi gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata 561 720 787 ,846
Plate 149 165 177 130
Troškovi 67 81 112 134
Porezi ; takse 217 125 167 142
Stanarine 5 6 18 18
Otpis držav. har. od vred. — ■— — 333
Ostali otpisi 9 11 27 13
Dobit 266 302 346 125

Prihodi

Fjrenos dobiti 0.05 0.07 0.4 5
Kamata 543 709 897 829
Provizije 613 492 553 731
Prihodi od efekata 82 96 139 120
Prihodi od nepokretnosti 17 10 23 33
Razni prihodi 20 22 23 23
Zbir prihoda i -rashoda 1.280 1.410 1.636 1.741
Dividenda 10% 10% 10% —

Zbir bilansa koji je u 1929 i 1930. godini bio staciona
ran sa 30 miliona, povećan je ove godine na 32 miliona, što 
dolazi kao posledica povećanja uloga na štednju. Glavnica j e ' 
poslednje četiri godine ostala nepromenjena na dva miliona 
dok su rezerve porasle, sa  350 hiljada na 530 hiljada tako da 
skda iznose preko 25% od glavnice. Sopstvenim sretstv im a' 
od 2.5 miliona treba krajem 1931. godine dodati još i 15.17 
njjiliona tuđih sretstava, kojima banka radi; njezin obrtni ka

pital iznosi prema tome 17.7 miliona dinara, prema 15.7 mi
liona krajem 1930. godine — neuračunavajući u to i postignutu 
čistu zaradu. Od ovih tuđih sretstava otpada 13.37 miliona na 
uloge na štednju (u 1930. godini iznosili su 10.71 milion a 1928. 
godine 8.4 milona) a 1.79 miliona iznose razni poverioci. Bo
keška banka nam u svome bilansu vrlo pregledno nabraja sa
stav tuđih sretstava; a od uloga na štednju vidimo da otpada 
12.11 miliona na uloge na uložnim knjižicama i 1.27 milona na 
uloge po tekućim računima. Kod poverioca, koja se pozicija 
Već četiri godine neprekidno smanjuje, od 3.36 miliona u 
(928. na 1.79 mliona u 1931. godni, otpada na 300 hiljada na 
ejskont kod Narodne banke a 1.49 miliona na ostale poverioce. 
Pretpostavljamo, da će to biti novčani zavodi, pošto je poznato, 
qa Bokeška banka podržava uske prijateljske veze sa nizom 
Snažnih novčanih zavoda, naime sa Srpskom bankom u Za
grebu odnosno njezinom flijalom u Dubrovniku, sa Crnogor
skom bankom na Cetinju a preko nje sa Srpskom centralnom 
privrednom bankom u Sarajevu, sa Hercegnovskom bankom u 
Hercegnovom, sa Srpskom kreditnom zadrugom u Budvi i 
Risanskom kreditnom zadrugom u Risnu. Banka koja se na
lazi u ovom društvu mora da stoji dobro, mora da je sjajno 
fundirana i mora da bude dobro upravljana. Pod takvm okol
nostima ne sme da začuđuje 20%  priliv uloga na štednju.

j| Plasman ovih sretstava u poslednjim godinama ne pokazuje 
naročitih promena. Prema priticanju uloga, postepeno se pove
ćavaju i dati krediti i to nekako paralelno podeljeno na dužnike 
ij eskontne kredite, dok su hipotekarni krediti ove godine ostali 
tiepromenjeni.

I i , Pozicija .hartija od vrednosti pokazuje već nekoliko go
dina tendenciju ka smanjenju. U 1929. godni njihova je vrednost 
iskazana sa 1.7 miliona, u 1930. sa 1.26 a u 1931. godini 
S(a 995 hiljada dinara. Ipak je Bokeška banka pretrpela na dr
žavnim papirima kursnu razliku od 233 hiljade dinara, koju je 
otpisala neposredno kroz račun gubitka i dobitka, što je imalo 
za poledicu, da je iskazana čista zarada ove godine smanjena 
ha 125 hiljada dinara. Da nije bilo ovoga vanrednog otpisa 
banka bi bila u stanju da iskaže rekordnu dobit.

Iz računa gubitka i dobitka vidmo, da je bruto zarada 
porasla na 1.74 miliona prema 1.28 miliona u 1928. godini. 
Naročito vredi podvući da su rashodi na ime plate ove godine
^natno smanjeni, što ukazuje na rigoroznu štednju.
ji
K „Po pitanju podele čiste zarade ostavila je uprava skup
štini akcionara, da ona donese definitivne odluke — a ova je 
jednoglasno usvojila predlog, da se ukupna zarada prenese na 
novi račun, što zaslužuje svu pohvalu, pošto je u današnje doba 
to jedino pravilno.

U ranijim godinama Bokeška banka plaćala je svojim 
akcionarima 10%  dividendu.

U njezinoj upravi se nalaze sledeća gospoda: Pretsednik: 
Dr. Filip, Lazarevič; potpretsednik: Veljko Sekulović, Jovan 
Ijravačić, Vuko Vuletić, Aleksandar A. Vučkovič, Stevo Gop- 
peviić, Lazar Doklestić, Todor Sekulič i Krsto Lacković. U Nad
zornom odboru su Milivoj Vukasović, Dr. Dušan Guzina, Jovan 
j3ricić, Svetozar Kovačič i kap. Luka Miloševič.
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Југославенска Солвај творница д. д. - Лукавац

Актнва Рачун изравнања на дан 31. децембра 1931. године. Пасива

Динара Динара

Зем љ ш и та 2,264.097.05 Д ео н и ч ка  гл ав н и ц а 80,000.000.—

Згр аде 16,274.543.42 Резерв 1ни  ф онд 9,531.668.86

—  ам орти зац и ја 980.749.37 Р езер в н и  ф онд з а  ш тете од промене

М аш ине и ап ар ати 28,743.376.44 вредноети  в ал у те 3,000.000 —

—  ам о р ти зац и ја 3,897.892.84 К редитори 15,538.714.50

Т ран оп ортн а средства 1,800.587.35 Н еиоп лаћене ди виденде 3.200 —

—  ам о р ти зац и ја 330.387.76 43,873.574.29 П реносне став к е 258.682.96

М обш ш је 1,060.361.80 Добжтак:

—  ам о р ти зац и ја 393.382.93 666.978.87 Д о би так  1931 14,198.543,27

С ировине и  готови ф абр 17,934.821.64 П ренос добитка 1 ја н у а р а  1931 409.446.74

Д еби тори 59,597.348.88

Б л ага јн а ' 82.323.34

Е ф ек ти 70.120.—

П реносне ставке 715.089.31

У ку п н о  122,940.256.33 У к у п н о 122,940.256,33

Расходн Рачун губитка и добитка на дан 31. дец. 1931. год. Приходи

Динара Динара

А м орти зац и ја 5,602.412.90 Пренос добитка 1 јануара 1931 409.446.74

Ч и сти  доби так  1931 14,198.543.27 Б р у т о  —  Д оби так  од ф абр. 1931 19,340.521 —

П ренос добитка 1 ја н у а р а  409.446.74 Камати 460.435.17

У к у л н о  20,210.402.91 У к у п н о 20,210.402.91'

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР
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Садржај:
Državna hipotekama banka — Beograd 
Хрватска свеопћа кредитна банка д. д. —■ Загреб 
Здружене папирнице Вевче, Горичане ин Медводе д. д. — Љубљана 
Trgovačka banka — Cetinje
Смедеревско акционарско електро-индустријско друштво — Смедерево

D R Ž A V N A  H I P O T E K A R N A  B A N K A  —  B E O G R A D  

I. Istorijski pogled.

Državna hipotekarna banka je osnovana — pod imenom 
Uprava fondova —  1862, godine. Znači da će ona ove godine 
napuniti 70 godina svoga opstanka. Ova godina je dakle za Dr
žavnu hipotekarnu banku jubilarna. Zbog toga osećamo potrebu 
da tom prilikom izložimo nekoliko podataka i misli kao rezul
tat našeg dugogodišnjeg proučavanja ekonomske prošlosti naše 
otadžbine.

Danas i početnik u ekonomskim pitanjima zna, da se poj
movi sođjalnojprivredni i privatno-privredni bitno razlikuju. 
Prvi se odnosi na društvenu privredu, a drugi na privatnu. Dru
štvena privreda nije zbir pojedinačnih privreda, već specijalna 
pojava, koja se bitno razlikuje od privatne. U privatnoj pri
vredi je subjekat čovek, a u društvenoj društvo. Društvena duša, 
društvene potrebe, društveni su putevi drugi no individualni.
I jedna i druga pojava se proučavaju, ali osobeno: privatnu 
privredu proučava nauka o privatnoj privredi, a društvenu so
cijalna ekonomija ili politička ekonomija, ili nauka о narodnoj 
privredi. To pak ne znači, da su svi pojedinci u svima vreme
nima, kao i sve društvene privrede, vodile svoju ekonomsku po
litiku saobrazno nauci. Primena nauke na ekonomsku politiku 
je najnovijeg datuma. Sa gledišta socijalne ekonomije može se 
reći, da je najveći deo prošlosti ekonomska politika bila uprav
ljena po načelima privatno-privrednim. Kako je privatna privreda 
mnogo starijeg datuma od socijalne, to je sasvim razumljivo, 
da su njezina saznanja primenjivana i na društvenu ekonomsku 
politiku. Čoveik je svoje iskustvo u ekonomskoj oblasti prime- 
njivao i na društvenu privredu, kad je dolazio u položaj da njome 
upravlja.

Počeci nauke o narodnoj privredi stoje pod velikim uti- 
čajem bogatog iskustva iz privatnog privrednog života. Naš 
urednik u svojoj studiji pod naslovom „Homo politicus als 
Freind der Volkswirtschaftslehre” utvrdio je da je merkantilna te
orija u stvari samo primena jednog iskustva u privatnoj pri
vredi na društvenu privredu.

Nigde se ne može tako lepo da posmatra to uticanje 
privatno-privređnih principa na ekonomsko-ifinansijsku politiku 
jedne države kao u istoriji obnovljene Srbije, koja, naravno, 
još uvek čeka na svoga autora, i koja je sve dalje u današnje ana- 
učno doba, što pak znači, sve manje mogućnosti za njezinu 
tečnost. Šta se drugo moglo i očekivati od  seljaka i malih tr
govaca, oslobodilaca Srbije, do d a  svoj način gazdovanja pre
nesu i na državu. Tako se radilo sve do 1881. godine. Bilo je 
među upravljačima školovanih ljudi, ali neekonomista i slabih 
ekonomista. Tako da se može razumeti zašto su privatno- 
privređna načela vladala sve do dolaska naprednjaka. Može se 
reći još i to, da je u stvari između starih i novih na tome pitanju I 
izbio sukob. Zamereno je baš tome „domaćinskome” načinu vo- |

! đenja ekonomsko-finansijske politike od strane školovanih, ali ne- 
doškolovanih opozicionara, koji su posle, sa svojom primenom 
načela nauke o finansijama, za kratko vreme doterali zemlju 
dotle, da su morali delimično da obustave plaćanja.

Od pamtiveka važe u privatnoj privredi dva zlatna pra
vila: štednja je najveće bogatstvo i dug je zao drug. Može se 
reći da su ta dva zlatna pravila za ekonomsku i finansijsku po
litiku Kneževine Srbije bila dominira juea sve do osamdesetih 
godina. Sve su se javne kase naprezale, da stvore što veću go
tovinu kao spoljni izraz štedljivosti. Najveći deo optšina Kne
ževine Srbije kroz 19 vek bio je gotovo^ stalno ili periodično sa 
velikim gotovinama, koje su obično držane kratko vreme u kasi, 
a po tome su davane na zajam obično privatnicima. I crkve su 
raspolagale gotovinama. Kako u to doba nije bilo nikakve banke 
uopšte, a toli depozitne, gde bi se mogli deponovati kapitali, 
kako dalje nisu postojale nikakve hartije od vrednosti, to  su bila 
moguća svega dva plasmana: ili kupovanje nepokretnosti za 
sopstven račun, odnosno zidanje, ili' davanje na zajam. Pošto 
je svaka takva ustanova imala svoju zgradu, to je ta  gotovina 
obično upotrebljavana za davanje na zajam na obligacije. Ve
liki broj opština je pohranjivao veći ili manji broj tih obliga
cija. U istoriji kredita tadanje Srbije prvi poverilac je bio pri
vatnik, a drugi opština. Može se reći, da je opština prvi, istina 
primitivan, obliik bankarstva u obnovljenoj Srbiji.

ii. N'e samo hipotekama već i depozitna banka.

Državna hipotekama banka imala je da plasira kapitale 
fondova, koji su u glavnom dugoročni. Ti su fondovi bili u po
četku njezin jedini izvor kapitala. Tek su mnogo docnije po
čeli da igraju ulogu i depoziti i to kako javni tako i privatni. 
U toku vremena se sistematski menjao odnos između kapitala 
fondova i depozita u korist poslednjih. Time se menjala i nje
zina struktura. Od čisto hipotekarne banke pretvorila se ona 
postepeno u hipotekarnu i depozitnu.

Istina Državna hipotekam a banka se trudila svom silom 
da sačuva težište ma hipotekarnom poslu. Ta težnja ne samo 
da je bila u saglasnosti sa tekstom zakona, već je i iz prak
tičnih razloga prešnija bila potreba za hipotekarnim kreditom, 
jer nju siromašno tržište kapitalom Srbije nije moglo- da za
dovolji. Težnja se mogla ostvariti samo putem emisije založ
nica. Zakonom je bila utvrđena kam atna stopa na založnice na 
6% s  obzirom na to, da je zakonom Uprava fondova bila oba
vezana na davanje hipotekarnih kredita sa  8% i 7%. Sma
tralo se tada, da je marža od 1% dovoljna za Upravu fondova. 
Po sebi se razume, da ta operacija nije mogla biti obavljena na 
domaćem tržištu i zbog toga su svi napori Uprave fondova upu
ćeni na inostranstvo. Posle jednog propalog pokušaja sa ber
linskom Komerz una Diskontbank, koji je ostao misteriozan, 

i Uprava fondova je najzad uspela u prvim godinama 20. stoleća 
I da naiđe na prijateljski odziv na francuskom tržištu kapitala



i to u dva maha: Odziv je došao od strane onog istog bankar
skog sindikata, koji je emitovao državne obligacije. Ekspoze o 
Upravi fondova imao je bankarskom sindikaitu podneti tadanji 
pretstavnik francuske vlade kod naše Samostalne monopolske 
uprave g. Žil Simon, doskora generalni direktor najveće pariške 
banke Societe Generale a sada njezin pretsednik. Proučavajući 
Upravu fondova pao mu je u oči disparitet između njezinih aktiv
nih i pasivnih poslova: dok je, ‘kako rekosmo, banka već uveliko 
postala depozitnom ustanovom, dotle je njezina aktiva po
znavala samo dugoročne hipotekarne plasmane. G. Simon je 
smatrao, da Uprava fondova ima da bira između dvoga: ili da 
napusti depozitni posao, ili da proširi svoje aktivne poslove na 
eskont i lombard. Prirodno da ee izabralo poslednje, već i zbog 
toga, što je tada u Srbiji Uprava fondova bila jedina banka 
javne ruke. Istina čedni nacionalni kapital Kraljevine Srbije bio 
je raspoređen po mnogobrojnim lokalnim 'bankama, ali je jedan 
deo depozita, naročito oni, koji su  računali na dugačke rakove, 
bio deponovan kod Uprave fondova! Nije se mogla zemlji odu
zeti jedina depozitna ustanova javne ruke i zbog toga je, po 
odobrenju vlade, g. Simon izradio projekt zakona c proširenju 
aktivnih poslova Uprave fondova.

Uspevši sa dvema emisijama u inostranstvu Uprava fon
dova je ponova znatno promenila strukturu svoje pasive i to 
u korist dugoročnih kapitala. Depoziti ponova postaju mnogo 
manjeg značaja relativno prema dugoročnim kapitalima.

Posle rata taj se odnos ponova menja u korist depozita. 
Mi mc već ranije isticali, da je Državna hipotekam a banka po
stala bila drugom depozitnom bankom u zemlji. Poslednjih 
godina ulošci u njoj rapidno rastu. Na dugoročne kapitale u svi
ma oblicima od nešto manje od 2,5 milijarde dinara pojavljuju 
se 'U poslednjem bilansu razni kratkoročni depoziti i krediti sa 
sumom od okruglo 1 mMjarde. Dugoročni izvori kapitala privatne 
prirode pali su krajem 1931. godine na ciglo 851 milion, dok 
ulošci sistematski rastu. Krajem meseca aprila ove godine iz
nosili su samo privatni ulošci na štednju 700 miliona dinara. Nije 
isključena mogućnost da još u toku ove godine privatni ulošci 
na štednju preteknu dugoročni obligackmi kapital, koji, kao 
što rekosmo, iznosi samo 851 milion dinara.

Tako Državna hipotekam a banka prestaje biti samo hi- 
potekarnom ustanovom i postaje bankarskim poduzećem srednjo
evropskog tipa. Ona je najveća banka u Jugoslaviji. Po iznosu 
privatnih depozita ona izostaje još iza Prve hrvatske štedionice, 
ali zbir bilansa njezinog pokazuje da njezin bankarski angažman 
pretstavlja jednu znatnu kvotu celokupnog bankarskog plasmana 
u našoj zemlji. Njezin bilans 31. decembra prošle godine po
kazivao je cifru od 4 milijarde 529 miliona dinara.

III. Stanje na dan 31. decembra 1931. godine.

Račun izravnanja.
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1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 26.695 66.608 42.397 55.404
Žiro kod Nar. banke 137.017 455.812 25.821 —

ček. rač. kod Pošt. šted. 25.403 53.403 51.996 —

Zajmovi na nepokret. 1,946.658 2,098.460 2,290.628 2,321.687
Zajm. na prireze i prihode 281.946 310.279 472.954 548.692
Zajm. vodnim zadrugama 80.123 77.292 78.217 77.624
Kratkoroč. zajm. za gradnje 9.290 5.500 800 —

Menični zajm. na hipoteke — — 39.703 46.162
Zajmovi na zaloge 87.830 108.859 96.884 109.096
Domaće menice 51.801 57.661 94.758 118.553
Tek. rač. Min. finansija 252.711 39.921 268.412 275.455
Ostali tek. računi 10.711 23.560 86.159 95.757
Nepokretna imanja 31.967 57.821 74.653 109.231
Aktivni rač. Likvidac. banke — _ 44.068 37.185
Otkupljene vrednosti — — 110.577 123.695
Vrednost rez. fonda ■— • 35.927 52.500 47.597
Vred. fonda za amort. zgrada — 2.168 3.662 2.630
Nameštaj 1 dinar

Razna aktiva — 159.094 96.837 112.177
Kaucije i ostave — 69.251 165.623 448.062

Pasiva

Samostalni fondovi 70.383 73.260 78.567 121.269
Razni fond. jav. ustanova 600.613 1,157.239 1,220.633 1,005.416
Kapitali-jav. ustanova 203.667 351.901 400.350 403.983
Priv. kap. i depoziti 364.031 455.500 528.911 615.790
Rezervni fond 29.084 40.646 56:561 73.501
Fond za amort. zgrada — 4.478 10.462 18.651
Založ. ш obv. inostr. zajm

u opt. 969.019 927.961 896.609 851.149
Avans kod švajc. Bankverajna

u Bazelu od 1929. god 65.664 65.664 43.776
/u Bazelu od 1931. god. --- — — 87.600

Zajmovi kod Međunar.
hip. banke 1931. — — — ■ 27.502

Zajmovi na podl. zalo>g’a
kod Nar. banke — — — 156.OCX)

Min. fin. po avansu od 1913. ■
u franc. 5.000 5.000 5.000 5.000

Min. fin. za upis stabil, zajma — — —- 37.568
Tek. rač. Min. fin. osobeni 307.703 32.500 30.800 31.109
Tek. rač. Min. fin. sekv.

imov. nepr. pod. — 53.307 42.572 26.783
Tek. rač. glav. d rž .. blag.

ćl. 101 zak. — ■ 40.046 45.875 51.459
Spec. depoz. drž. blag. od

1929. god. — — 20.724 44.464
Društvo „Batinjol” Pariz — - — - 68,123 70.685
Tekući računi 266.769 226.116 289.907 263.925
Likvidaciona banka — — 42.969 35.612
Prenosna kamata — - — 70.713 58.765
Tantijema 4.288 4.950 5.671 4.106
Razna pasiva - 75.045 31.867 45.152
Zbir bilansa. .3,132.448 3,621.583 4,096.656 4,529.009

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi

Kamata po kapitalima 26.495 33.241 39.647 47.219
Kamata po fondovima 27.674 30.799 45.915 47.190
Kamata po tek. rač. 38.968 21.815 18.471 31.550
Kamata po zajm. na strani 67.103 63.557 61.005 58.059
Kamata po zalogama kod

Nar. banke — — - — - 5.429
Provizije 1.334 587 541 —

Troškovi po budžetu 9.904 11.864 14.068 14.133
Ažija 12 — 160 —

Gubitak na posl. bančinim 1.136 7.388 7.188 8.161
Otpisi 9.7-57 10.485 20.979 26.808
čista  dobit 47.650 55.008 63.015 '68.429
od toga:

računu tantijeme 4.288 4.950 5.671 4.106
računu rez. fonda 8.672 10.011 11.468 12.865
računu dobiti države 34.689 40.045 45.875 51.458
Prihodi

Kamata:
od zaj. na nepokret. 156.108 173.470 193.195 193.253
od zaj. na prireze 24.150 26.165 38.333 46.968
od zaj. vodnim zadrugama 6.371 6.358 6.332 6.147
od zajmova za građenje 1.980 519 — ■ — -

od zai. na zaloge 4.695 9.045 9.453 8.051
od zaj. na dom. menicama 4.987 4.562 6.722 11.281
od zaj. na tek. računima 28.781 8.520 9.800 22.791

Prihodi od nepokretnosti 704 1.564 1.208 2.555
Prilodi od kupona efekata 1.765 2.911 3.477 10.044
Provizija — — . — 4.744
Razni prihodi 504 1.462 2.469 1.145
Zbir prih. lili rashora 230.038 234.747 270.992 306.980
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Ukupna sretstva Državne hipotekarne banke na kraju 

1931. godine nešto su veća no 1930. godine, ali su u toku godi
ne pretrpela znatne strukturelne promene.

P re svega povećani su samostalni fondovi od 78,5 na
121,2 miliona, dinara. To. su kapitali postelja, na kojima se rodila 
Uprava fondova. Oni su veći ti i zbog toga je vrlo povoljna po
java njihov porast.

Nasuprot tome fondovi javnih ustanova pokazuju sma
njenje od okruglo 215 miliona dinara. Ta je pozicija pokazivala 
do sada stalan porast. Kako je lanjske godine izbila kriza po
verenja, to se nehotice dolazi na misao, da nije ona uzrok ovoj 
promeni. Ali (misao je netačiia. Prvo zbog toga, što su to fon
dovi javne ruke, koji po zakonu moraju ležati kod Državne hi
potekarne banke i drugo zbog toga što, kao što ćemo malo
čas videti. Državna hipotekam a banka ne samo što nije 
stradala za vreme krize poverenja, već je njegova najveća 
korisnica.

U istu vrstu pasive spadaju i kapitali javnih ustanova, 
koji su u toku 1931. 'godine skočili o.d 400,3 na 403,9 miliona 
dinara.

Znači- da je javna ruka po sili zakona o Državnoj hipo- 
tekarnoj banci i po ostalim specijalnim zakonima na kraju 1931. 
godine imala kod Državne hipotekarne banke ukupan iznos 
depoa od 1.530 -miliona dinara.

Drugi izvor kapitala su dugoročni zajmovi u inostranstvu 
zaključeni putem prodaje obveznica i založnica. T a je pozi
cija stalno u padu usled obaveze amortizacije i otsustva novih 
emisija. Krajem 1931. godine iznosila je ona 851 milion dinara.

Mi smo uvek isticali, da u ovoj oblasti leži prednost Dr
žavne hipotekarne banke nad svima ostalim kreditnim ustano
vama naše zemlje, novim pa i starim. Laici lako izgovaraju reč 
kredit na strani ne znajući kako je, i u najnormalnije doba, 
teško doći do njega. Kratkoročni kredit se još i dobiva, ali erni- 
sioni kredit na strani dosad su imale samo država i Državna 
hipotekarna banka (za jedan mali iznos Jugoslavenska banka, 
Zagreb). Ko sm atra da u našoj zemlji ima dovoljno kapitala 
i za investicione potrebe naših javnopravnih tela, taj može 
mirno da ignoriše to svojstvo Državne hipotekarne banke. Ali 
kako mi smatramo, da se ta  potreba može da zadovolji samo 
putem emisije na strani, to  smo .mi uvek isticali da je emisi- 
oni kredit na strani Državne hipotekarne bainke najveća teko
vina naše zemlje. Koliko je velik i moćan taj kredit najbolje 
nam dokazuje sledeča činjenica: u toku 1931. godine, i to u 
maju mesecu, počela je u našem susedstvu bankarska kriza. 
Ta je godina bila godina isplata od strane naše narodne priv
rede inostranih kredita. Stotine miliona iznose krediti, koje su 
naše banke i poduzeća isplatile inostranstvu na njihov zahtev. 
U toj godini svetske krize poverenja Državna hipotekam a banka 
je uspela da zaključi dva zajma na strani, jedan dugoročno, 
a drugi četvorogodišnji, u ukupnom iznosu od 1.15 miliona dinara. 
Jedan je kredit kod Švajcarskog bankarskog društva u Bazelu 
od 87,6 miliona dinara, a drugi kod Međunarodne hipotekarne 
banke u Bazelu od 27,6 miliona dinara.

Državna hipotekarna banka u svome izveštaju deli zaj
move na strani na dugoročne, u koje ubraja i onaj od 27 mi
liona dinara (uzgred budi rečeno Međunarodna hipotekama ban
ka u Bazelu je osnovana tek pre dve godine i tek otpo
čela svoju delatnost pa ipak je odmah otvorila kredit Dr
žavnoj hipotekarnoj banci i to prvi dugoročni). U krat
koročne zajmove na strani računaju se dva kod Švajcarskog 
bankarskog društva u Bazelu i to jedan od 43,7 miliona dinara, 
koji je zaključen u 1929. godini i prvobitno iznosio- 65,6 mi
liona dinara i drugi od 87,6 imiliona dinara zaključen u 1931. 
godini. Kao što vidimo to nisu kratkoročni već srednjeročni 
krediti.

Dalji izvor kapitala leži u privatnim depozitima, koji se 
31. decembra 1931. iskazuju sa 615,79 miliona dinara. Mi smo 
već više puta napominjali, da je glavna karakteristika krize po

verenja kod- nas, da se ona okreće protiv privatnih kreditnih 
ustanova, a ne i protiv istih javne ruke. Već je u toku 1931. 
godine konstatovana pojava povlačenje depozita iz privatnih i 
prenošenje u javne kreditne ustanove. Državna hipotekama 
banka je bila izložena napadu ulagača počev od 23. septem
bra-prošle godine i ona se tu snašla kako je mogla i umela, ali 
je notorno, da se je nepoverenje prema njoj brzo izgubilo i 
okrenulo u potencirano poverenje, o čemu je  eklatantan dokaz 
činjenica, da su se depoziti povećali prema 31. decembru pret
hodne godine za 86,8 miliona dinara, a da u ovoj godini prema 
poslednjem iskazu knjigovodstva iznose 700 miliona.

Pitanje depozitne politike Državne hipotekarne banke bilo 
je predmet diskusije: tvrdilo se da je ona vršila forsiranu kon
kurenciju našim bankama preko Save, Dunava i Drine. Među
tim po statistici, koja se nalazi u godišnjem izveštaju Državne 
hipotekarne banke, od 615,7 miliona dinara 509 pada na Beo
grad, i oko 45 na ostale gradove Srbije. Dakle ukupno 555 mi
liona iz predratne Srbije, 17 miliona iz Zagreba, 6 iz Ljub
ljane, 13 iz Novog Sada, 10 iz Sarajeva, 11,8 iz Splita i 2,3 sa 
Cetinja.

Pored ukupnih kredita sa strane od 115 miliona dinara, 
koji datiraju od 1931. godine, nalazi se još jedan iz istog pe
rioda pod imenom Zajam na podlogu zaloga kod Narodne banke 
u ukupnom iznosu od 156 miliona dinara. Ta nam pozicija nije 
dovoljno jasna. Narodna banka u bilansu za 1931. godinu iska
zuje ukupan lombard od 287,2 miliona dinara. Kad se od toga 
oduzme gornji iznos, ostaje 131 milion dinara, što bi pretstavljalo 
kredite date privatnicima. Međutim to je skoro za 70 miliona 
manje no krajem 1930. godine, a potpuno je isključeno, da je 
Narodna banka u toku 1930. godine smanjila lomibard za toliku 
sumu. Sa gledišta interesa Državne hipotekarne banke to je vrlo 
prijatan kredit, pošto je i  poverilac jedna vrsta javne ruke.

Ministarstvo finansija pojavljuje se u pasivi Državne hi
potekarne banke sa pet raznih računa u ukupnom iznosu od
151,5 milion dinara. Ali su te tranzakcije tako raznorodne, da je, 
tako reći, nemoguće sabirati ih. Dug Državne hipotekarne banke 
Ministarstvu finansija od 26,7 miliona dinara pretstavlja neka
danji dug. Ministarstvu pravde, pošto je ovo godinama bilo nad
ležno za pitanje reparacija i imaovinu neprijateljskih podanika, 
jer ta suma pretstavlja iznos imaovine neprijateljskih podanika 
u gotovom novcu. To je jedna vrsta fonda, po kome Državna 
hipotekam a banka vrši blagajničku službu. Dug od 5 miliona 
dinara pretstavlja predujam, koji je uoči Svetskoga rata dobila 
Državna hipotekama banka od bankarskog sindikata u Parizu 
akonto jedne nove emisije njezinih založnica i obveznica. Kako je 
Ministarstvo finansija primilo na sebe celokupne predratne oba
veze Državne hipotekarne banke u francima i u valoriziranom 
iznosu, to Državna hipotekam a banka duguje 5 miliona di
nara Ministarstvu finansija. Ta se pozicija treba da računa u 
dugoročni kapital. 51,4 miliona dinara pretstavlja potraživanje 
Ministarstvu finansija naime čiste dobiti za prošlu poslovnu go
dinu. Dalje, 37,5 miliona dinara duguje Državna hipotekam a 
banka Ministarstvu finansija kao vođ Sindikata za emisiju do
maće tranše od 60 miliona franaka 7%-nog stabili-zacionog zajma.

Potraživanje društva „Batinjol” iz Pariza, koje je kra
jem pretprošle godine iznosilo 68,1 milion dinara, popelo se je 
na 70 miliona.

I najzad razni tekući računi pretstavljaju znatnu sumu od 
264 miliona dinara okruglo, sastojeći se od 200 najraznovrsni
jih računa.

Dugoročni plasman Državne hipotekarne banke, kao naj
važnija pozicija u aktivi krajem prošle godine, iznosio je 2.870,3 
miliona dinara prema 2763,5 miliona u prethodnoj godini t. j~ 
106 miliona dinara više.

U menične zajmove na hipoteku uloženo je 45,1 milion 
dinara prema 39,7 u predhodnoj godini, a vodnim zadrugama 
dato je na zajam ukupno 77,6 miliona dinara, odnosno za skoro- 
600 hiljada dinara manje -nego u prethodnoj godini. U 1931.. 
godini nije dat ni jedan takav zajam i smanjenje pretstavlja
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amortizaciju. Ona je svakako i suviše čedna i mi mislimo da ni 
uprava Državne hipotekarne banke nije mnogo oduševljena 
ovom vrstom posla.

Iz ovoga izlazi da dugoročni i srednjeročni plasman do
stiže cifru od 2994 miliona dinara.

U krakoročne -poslove uloženo je: u eskont i reeskont 
118,55 miliona dinara — 23,8 više no u predhodnoj godini; a u 
lom-bard 109 -miliona dinara, odnosno 12,2 više no u prethodnoj 
godini. Iz svega ovoga izlazi, da je ukupan kreditni plasman u 
narodnoj privredi 3221 miliona dinara i da je za 147,8 miliona 
dinara veći no u prethodnoj godini.

Ministarstvo finansija u aktivi se pojavljuje sa tri tekuća 
računa i to u ukupnom iznosu od 247 miliona danara, odnosno 
za 94 miliona dinara više no što duguje. Od toga pada 133,5 
miliona dinara po ugovorima sa društvom „Batinjol”. Ova suma 
služi i za pokriće dugovanja Državne hipotekarne banke druš
tvu „Batinjol”, koje, kao što smo malo pre videli, iznosi 70.6 
miliona dinara. Druga pozicija pretstavlja privremenu pozaj
micu Ministarstvu finansija od 120,1 milion dinara, i najzad po 
tekućem računu Ministarstva finansija duguje 21,73 miliona 
dinara. Krajem 1930. godine ta  je pozicija iznosila 268 mi
liona dinara (od čega je 200 miliona privremena pozajmica i
68,1 po ugovoru sa društvom „Batinjol” ).

Dalja važna pozicija.je sopstveni portfelj hartija od vred
nosti iskazan sa 123,7 miliona dinara (pod imenom „otkup
ljene vrednosti”). Ova pozicija pokazuje porast prema pret
hodnoj godini 13.2 miliona dinara.

Poznata je stvar da je Državna hipotekam a banka u toku
1930. godine počela da plasira jedan deo svoga obrtnog kapi
tala u hartije od vrednosti. I ranije je ona, tako reći još pre 
rata, jedan deo sopstvenog kapitala plasirala na taj način i to 
onaj, koji je pripadao rezervnom fondu. Koliko se sećamo, ta
dašnji zakon je propisivao, da rezervni fond mora iznositi naj
manje jedan milion dinara u -zlatu. Za taj cilj su kupovane dr
žavne -obveznice i, ako se ne varamo, u malom iznosu, akcije 
Narodne banke. Nagao porast portfelja hartija od vrednosti 
Državne hipotekarne banke u toku 1930. godine došao je pod 
specijalnim okolnostima, o kojima je opširno referisao bivši Mi
nistar finansija g. dr. Švrljuga, a u polemici po pitanju o kome 
smo i mi svojedobno pisali, naime o omogućenju legalnog uvo
za naših papira emitovanih na strani i o državnoj intervenciji 
uoči emisije 7% -tnog stabilizacionog zajma. Tu leži i motiv 
ovako relativno snažnog ulaganja kapitala Državne hipote
karne banke u hartije od vrednosti. Kad je taj posao rađen, sa  
gledišta privatno-privrednog on je izgledao sjajan, jer je time 
Državna hipotekarna banka stvorila u svojoj aktivi vrlo unosnu 
i vrlo likvidnu poziciju. Jer pretpostavljamo, da je portfelj u 
glavnom garniran njezinim založnicama, Blerovim obligacijama 
i delimično -ostalim dinarskim državnim papirima. Svakako da 
težište pada na njezine dolarske založnice tako, da se može ta 
operacija smatrati za jednu vrstu ubrzane amortizacije — na
ravno sa  gledišta interesa.Državne hipotekarne banke. A to je 
moralo imati povoljno dejstvo na kurs toga papira uopšte. U 
tom smislu ona je od koristi i po ostaie imaoce tog -papira. 
Mi smo više puta pisali, da je možda skoro polovina tih založ
nica prešla u otadžbinu. Ostavljajući na stranu pitanje o tome, 
koliko je to bilo od koristi nacionalno-ekonomski, (o čemu 
smo mi u svoje doba izneli svoje gledište, a u čemu je reša- 
vajući bio Ministar finansija) i prema podacima, koje smo do
bili od Državne hipotekarne banke o isplaćenim kuponima za 
račun naših podanika i njezin sopstveni, izgleda, da naša -pret
postavka neće biti netačna. Danas je ukupan iznos Seligmano- 
vih papira u opticaju nešto preko 11 miliona dolara, a za 4 mi
liona dolara se sigurno zna, da se nalaze u rukama naših po
danika.

Dalja važna pozicija u aktivi su nepokretna imanja. Ona 
je u snažnom porastu — od 32 miliona 1928. godine na 109,2 
u 1931. godini. Već iz novina znamo, da je u poslednje vreme 
građevinska delatnost Državne hipotekarne banke bila vrlo

aktivna. Završene su zgrade filijala u Sarajevu i Nišu, koje pret- 
stavljaju, kako čujemo, najvelelepnije građevine u odnosnim 
banovinama. Isto je tako završeno proširenje centrale u Beo
gradu. Mi smo imali prilike da vidimo tu zgradu, koja će u 
junu mesecu biti predata saobraćaju, i nalazimo, da je tehnički, 
estetički i arhitektonski sjajna.

Vrednosti rezervnog fonda iznose 47,5 a fond za amor
tizaciju bančinih zgrada 2,6 miliona dinara. Aktivni i tekući 
računi dostižu sumu od 95,7 miliona dinara, a blagajna 55,4 
miliona dinara.

Poslednja pozicija je znatno manja prema onoj u pret
hodnoj, a još mnogo manja prema onoj u 1929. godi-ni. Pojamno 
je, što se kod sviju kreditnih ustanova u prošloj godini smanjila 
blagajna, ali smatramo isto tako, da Državna hipotekam a banka 
treba da čini velike napore da tu poziciju održi u što većem 
obimu.

Bruto dobit dostiže iznos od okruglo 307 miliona dinara 
prema 271 u prethodnoj i 234,7 u 1929 godini.

Prihodi od zajmova na nepokretnosti su gotovo nepro- 
menjeni kao i oni od vodnih zadruga, dok zajmovi na zaloge 
čak pokazuju jedan manjak od 1,4 miliona dinara. To je usled 
smanjenja kamatne stope, koje je izvršeno u toku prošle go
dine. Viškove pokazuju većinom novi ili povećani stari poslovi, 
kao na primer opštinski zajmovi, eskont, tekući računi, nepo
kretnosti, a naročito kuponi od efekata. U 1931. godini se po
javljuje provizija od 4,7 miliona dinara (verovatno od stabili
zacionog zajma.).

Kod rashoda najveći porast pokazuju kamate po teku
ćim računima, ali isto tako su i ostale pozicije kam atne pove
ćane prema prethodnoj godini. Pad je samo kod zajmova na 
strani.

Naročitu pažnju privlače dve pozicije: gubitak na ban- 
činim poslovima od 8,1 milion dinara i otpisi od 26,8 miliona 
dinara. Ove se dve pozicije mogu mirno sabrati i daju iznos od 
35 miliona dinara. Mi mislimo da to pretstavlja iznos gubitka 
na hartijama od vrednosti, pošto je teško pretpostaviti, da je 
na ostalim poslovima banka pretrpela ovoliki- gubitak, a pošto 
se nigde na drugom mestu ne pojavljuje nikakvo knjiženje u 
vezi sa promenom kursa hartija od vrednosti, čista  dobit iz
nosi 68,4 miliona dinara od čega 12,8 ide rezervnom fondu a
51.4 pretstavlja zaradu Ministarstva finansija.

ХРВАТСКА СВЕОПЋА КРЕДИТНА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ
Код упоређивања билансе Хрватске свеопће кредитне 

бан-ке д. д. у Загребу за годину 1931. год. са билансама 
истог завода ранијих година треба имати у виду да je про- 
шле -године проведена фузија са Општом кредитном банком 
у Суботици. У биланси за 1931. год. no томе налазе ,се изве- 
сне п-озиције из биланее Опште кредитне банке за 1930. и 
ранијих година. Међутим опет у биланси за 1931. Хрватеке 
свеопће кредитне банке нема више потраживања пре-ма Оп- 
штој кредитној банци која су раније достизала знатне износе.

Дионичка главница Хрватске свеопће кредитне банке 
износи после фузије 40 милиона динара. Пре je износила
37.5 милиона динара, док je дионич-ка главница Опште кре- 
дитне банке у Суботици износила 10 милиона динара. Хр- 
ватска свеопћа кредитна банка поводом фузије повисила je 
дионичку главницу само за 2.5 милиона динара. Наиме од
10 милиона дионичке главнице Опште -кредитне банке у Су- 
ботици 7.5 -милиона налазило će je у поседу Хрватске све- 
опће кредитне банке. Пригодом фузије ове дионице нису 
биле замењене него једноставно поништене.

Хрватска свеопћа кредитна банка од свих наших во- 
дећих новчаних завода некако je најлакше прошла из тешке 
кризе поверења према новчаним установама, која je избила 
про-шле године и која траје још и данас. Она се већ неко- 
лико -година убраја у наше најликвидније новчане установе. 
Она je сразмерно у много већој мери него други заводи 
знатне износе држала у благајни, na жиро-рачунима и код.



иноземних банака тако да je у лшменту кад je избила криза 
iiOBepefta била у стању да евојим .обавезама удовољава у ве~ 
ликом обиму. У том погледу налазимо у извештају ове ин- 
тересантне пасусе:

„Ми смо одмах, већ од еамог ш нетка године, про- 
суђујући исправно тешке појаве кризе у светској привреди, 
унаточ још релативног мирног развоја наших прилика, по- 
етупали са највећом; уздржљивошћу у свим нашим транс- 
акцијама и посветили главну пажњу одржању наше ликвид- 
ноети, ма да je то било скопчано са жртвама на губитку ка- 
мата. Захваљујући томе предвиђењу било нам je не само омо- 
гућено, да већ у лету и онда касније у јесени удовољимо у 
потпуној мери свим захтевима наших улагача, већ смо та- 
кођер могли да оставимо на расположење нашој сталној 
клијентели и нашим старим пословним пријатељима за во- 
ђење погона потребне кредите. Истодобно смо настојали да 
иаше већ постојеће пласмане још више ојачамо и консоли- 
дујемо новим покрићима, што je у пуној мери и успело 
гако, да je данас 85% наших дужника покривено било реал- 
ним подлогама било прворазредним гараицијама“.

Ha тај начин, јер je још за време подузела потребне 
мере, било j'e могуће Хрватској свеолћој кредитној банци 
да најтежу фазу наше опште привредне a нарочито банкар- 
ске кризе преброди без потешкоћа. Они новчани заводи 
који су још и у првом семестру прошле године улазили у 
нове ангажмане и то са средствима које су добили од ула- 
гача, наравно да су брзо упали у потешкоће. Код Хрватске 
свеопће кредитне банке и та je предност да улошци на кн>и- 
жице не играју доминантну улогу.

Да je Хрватска свеопћа кредитна банка још од по- 
четка исправно оценила ситуацију и предвидела догађаје, 
који су наступили, види ce из чињенице да je на време лик- 
видирала главни део својих ангажмана у ефектима не ис- 
кључујући ни државне папире. О томе извештај доноси: 
,,Осим тога смо, полазећ« једнако са становишта ликвиди- 
гета и да предусретнемо евентуалним губитцима на течају, 
реализирали правовремено велики део наше ефектне за- 
лихе. Стање ефеката смањило ce je за 18.457.032 динара. 
A ko  и  узмемо у о'бзир да од тога један део иде на дионице 
Опште кредитне банке у Суботици које су поништене услед 
фузије, видимо да су ефекти знатно редуцирани“ . Како je 
та редукција уследила на време у биланси Хрватске свеоп- 
1ите кредитне банке нити видимо губитеа на ефектима нити 
у активи наилазимо на позицију „разлика у курсу држав- 
ггих папира“.

Биланса Хрватске свеопће кредитне банке за 4 по- 
следње година овако изгледа:

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Благајна 23.405 23.694 32.381 32.350
Потраживања код ба-

нака 20.182 43.918 28.023 7.744
Ефекти 9.641 13.331 23.494 5.032
Менице 61.302 63.988 64.575 59.564
Дужници 121.910 121.652 133.410 150.755
Некретнине 5.405 5.405 5.405 9.305

Пасива
Дионичка главница 37.500 37.500 37.500 40.000
Резервни фонд 5.002 5.Q03 5.005 6.006
Улошци и веровници 189.023 219.494 236.524 215.638
Укупна биланса 246.009 319.889 329.121 321.258

Укупна биланса je за 8 милиона мања него године
1930. Међутим ако имамо у виду фузију са Општом кре- 
дитном банком у Суботици с.мањење укупне суме билансе 
je још нешто јаче.

Главница je повећана за 2.5 милиона, a резервни фонд 
за 1 милион што je све у вези са фузијом. Поверена сред-

сгва опала су за неких 20 милиона, наравно с  обзиром на 
опште прилике. Свеопћа кредитна банка исплаћивала je св;; 
улошке без икакве рестрикције.

Благајна je на истој висини као и годину дана pa- 
није. O k o  32 милиона динара. To je за данашње прилике 
знатан износ. Реесконт код Народне банке износио je кон- 
цем године 15 милиона 730 хиљада динара. Тек половина 
готовине. To значи да je Хрватска свеопћа кредитна банка 
могла лако да буде и без вкаквог ослона на Народну банку. 
Извештај наводи да ce je у овој години реесконт спустио 
на 7 милиона динара.

Потраживања код банака снижена су од 28 на 7.7 
милиона динара. Међутим треба имати у виду да ранијих го- 
дина међу потраживањима код банака највећу позицију 
представљало je потраживање према Општој кредитној 
банци у Суботици што ове године услед фузије отпада.

Ефекти како рекосмо опали су за 18 милиона. Од 23.5 
на 5 милиона динара. Менице су опале за 5 милиона. Дуж- 
ници су порасли за 17 милиона. To je у вези са преузима- 
њем дужника Опште кредитне банке у Суботици. Макар су 
извесни кредити били от.казани, на концу салдо je већи јер 
су ту и дужници Опште кредитне банке.

Некретнине су порасле за скоро 4 милиона. To je у 
вези са куловином једне нове зграде у Загребу као и пре- 
узимањем непокретности Опште привредне банке у Суботици.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:

Приходи 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
Камати 14.053 14.914 16.044 19.651
Провидба 6.323 2.798 3.592 3.984
Некретнине 462 600 769 1.051

Расходи
Камати 11.086 8.696 9.429 13.558
Плате 4.427 4.360 4.484 5.470
Порези 3.217 832 1.086 1.372
Управни трошкови 1.405 1.524 1.844 2.625
Добитак 732 3.631 3.579 1.437

Ha пораст појединих позиција прихода и расхода де- 
ловала je у првогм реду фузија са Општом привредном бан- 
ком. Нето приход од ка/мата који je год. 1930. год. износио
6.5 милиона динара спао je на 6 милиона. To je у вези са 
одржавањем ликвидитета, јер су знатни износи лежали у 
благајни дотично на жиро-рачунима.

Чисти ie добитак за 2 милиона мањи него годин^:
1930. To je у складу са општим развитком привреде. Ди- 
виденда ce за прошлу годину неће делити, јер ce добитагс. 
после неких отписа у корист мировинског фонда пренаша 
на нови рачун.

Ha концу важно je споменути да je Хрватска свеоп- 
ћа кредитна банка још пре конца 1931. г. подмирила св-.- 
своје обавезе према иноземству.

ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ ВЕВЧЕ, ГОРИЧАНЕ ИН МЕД- 

ВОДЕ Д. Д. —  ЉУБЉАНА.

Под овом фирмом Здружене папирнице Вевче, Гори- 
чане ин Медводе д. д. Љубљана предузеће je основано у 
1920. године a једно je од првих и стварних индустријских 
национализација, које су после рата извршене у Словенији. 
Под водством најстаријег словеначког новчаног завода, 
Љубљанске кредитне банке, прекудљене су југословенске 
фабрике аустриског друштва Leykam-Josephstahl Aktienge
sellschaft, Wien, које су у току последњих година у знатној 
мери повећане и модернизиране.

Ово акционарско друштво претставља заправо један 
читав концерн, у коме ce налазе шест фабрвка и две само- 
сталне електричне централе. Прво je фабрика хартије Вевче 
(располаже са 500 к. с. водене снаге и 1800 к. с. калоричне) 
квја може производити све врсте хартије, нарочито штам-



нарску, ротациону, иртаћу, за паковање и т. д. Затим до- 
лази фабрика фине хартије Јанезија, која je понозо подиг- 
нута 1922. годи н е ;■ова располаже са 200 к. с. еодене и 
300 к; с. калоричне погонске стаге и производи све врсте 
фине хартије. Фабрика хартије.и целулозе Горичане са 400 
к. с. механичке снаге: производи специјалне врсте хартије: 
за паковање a има сем. тога још и капацитет за годишњу 
производњу од 480 до 500 вагона целулозе. Фабрика дрво- 
вине Медводе са 300 к. с. водене снаге која се може пове- 
ћати до 6000 к. с. може код садашњих инсталација произ- 
водити око 200 вагона дрвовине годишње. Фабрика дрво- 
вине у Вевчама, подигнута 1923. године, најмодерније je 
уређености — ради електричном енергијом a има капацитет 
од преко 700 вагона дрвовине годишње. Ha Фужинама по- 
стоје поред тога још и две хидротехничке централе, на ле- 
вом и десном брегу, са капацитетом од 2600 к. с. које сво- 
јом енергијом снабдевају фабрике у Вевче и Јанезију.

У овим фабрикама je произведено последњих година: 
1920. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 

у в а г о н и м а  
хартије 556 1.086 1.285 1.342 1.344 1.335 1.075

целулозе 154 257 262 244 240 347 454
дрвовине 84 442 374 406 374 492 322

укупно 794 1.785 1.921 1.992 1.958 2.174 1.851
Из ових података се види, да je главни део произ- 

водње, наиме фабрикација хартије била највећа у 1928.,
1929. и 1930. години. У 1930. години већ je забележено ми- 
нимално смањење, које je у 1931. години, због знатно по- 
горшаних прилика постало неизбежно. Смањеље произ- 
водње хартије износи у 1931. години 260 вагона односно 
скоро 20%. Управа напомиње у своме годишњем извештају 
да je у 1931. години потрошња рапидно опадала, да су пре- 
продавци почели да ликвидирају евоје залихе не обнавља- 
јући поруџбине. Фабрика je (приступила смањењу произ- 
водње и због тога, што je у индустрији хартије, због свет- 
ске хиперпродукције и код најнижих цена, које искључују 
сваки рентабилитет, увек било довољно робе на располо- 
жењу. Све ове околности су принудиле управу, да je у дру- 
гој половини прошле године отпочела са рестрикцијом про- 
изводње и смањењем пословања, послепеко, од недеље до 
недеље.

Производња лесовине, која je још у 1930. години била 
рекордна са 402 вагона, опала je у 1931. години за 170 ва~ 
гона на 322 вагона односно за 35%. Ово смањење има поред 
свих осталих разлога још и један производно-технички; ве- 
лико помањкање воде je извесно време епречавало пуну 
запосленост. Томе на сулрот пак je забележено код произ- 
водње целулозе повећање за 107 вагона на 454 вагона (до- 
сада највише) што je резултат повећања и усавршења тех- 
ничких направа, које су у ранијим годинама отпочете a у 
почетку 1931. године довршене.

Због већ напоменутог немања довољних поруџбина, 
али и из разлога штедње и рационализације, управа je од- 
лучила, да концентрише сву производњу хартије у Вевчима 
услед чега je 24. септембра 1931. године обрт у фабрици 
хартије у Горичанама привремено обустављен.

Услед ових редужција производње морало je доћи и 
до смањења запослених радника. Крајем 1930. године je у 
Здруженим папирницама било запослено 842 радника и 67 
чиновника a крајем 1931. године 711 радника и 64 чиновника.

Читава продукција се пласира у границама наше др- 
жаве. Друштво подржава у Загребу свој комерцијални биро, 
који води ову продају. Напомиње се, да поручбине ино- 
етранства у току 1931. године нису преузимане.

Финансиско стање предузећа je првокласно, што налг 
у осталом потврђује горња таблица, у којој смо упоредили 
главне билансне позиције за последње четири године. До- 
бијамо следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1928. r. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

у хиљадама. динара
Благајна 369 197 384 903
Фабрике 19.534 26.477 26.320 . 26.654
Шумско имање јатна 371 371 371 186
Сировине и полуфабри-

«ати 10.630 11.606 11.070 3.893
Хартија 2.997 2.278 1.824 1.810
Дужници 13.627 22.131 19.064 23.890
Хартије од вредности 1.090 841 4.791 4.685
Девизе и разни дужници ------ ------ 5.527
Разно 1.526 968 2.349

Пасива
Г лавница 25.000 25.000 25.000 25.000
Резерве 11.907 12.040 12.174 12.311
Пензиони фонд 1.615 2.131 2.661 3.260
Повериоци 10.466 23.019 23.446 24.259
Добит 2.656 2.683 2.750 2.71!
Збир биланса 51.726 64.971 66.176 67.549

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Управни трошкови 2.199 2.236 2.299 2.763
Порези 2.146 1.591 1.713 1.502
Камата 975 754 1.197 852
Отписи 3.226 3.986 4.528 5.336
Чиста добит 2.656 2.683 2.750 2.711

Приходи
Пренос добити 24 14 1 0.6
Бруто добит 11.204 11.239 12.488 12.877
Приход ефеката — — — —
Збир расхода или при-

хода 11.228 11.253 12.489 13.166
Збир билансе, који je идентичан са обртним капита- 

лом предузећа показује константан пораст, кроз последње 
године, a износи крајем 1931. године 67.5 милиона динара. 
Од тога износе сопетвена сретства, заједно са чистим до- 
битком 43.3 милиона динара односно 65% од обртног ка- 
питала. Остало су повери-оци. Приликом оснивања преду- 
зећа главница je износила 5 милиона динара; још исте го- 
дине она je повишена на 10 милиона, 1922. године на 12.5 
милиона a 1923. године на 20 милиона, увек путем нових 
емисија акција. У 1927. години je извршена валоризација ин- 
вестиција, којом je приликом у књигама исказана добит од 
6.79 милиона динара. Од тог износа прекњижено je 5 мили- 
она на рачун главнице, a акционарима je подељено 50 хи- 
љада комада гратис-акција. Остатак je дотиран резервним 
фондовима. Према томе садашња главница износи 25 мил. 
динара (250 хиљада акција no 100 динара) од чега се ма- 
јоритет налази у портфељу хартија од вредности Љубљан- 
ске кредитне банке.

Резерве износе крајем 1931. године 12.3 милиона од- 
носно скоро половину главнице a пензиони и потпорни фонд 
3.26 милиона.

Повериоци су у току последње три године повећани 
са свега 1.2 милиона на 24 милиона, што значи, да су остали 
тако рећи непромењени.

У активи, највећа je позиција непокретноети, односно 
вредност појединих фабрика, која износи крајем 1931. го- 
дине 26.65 милиона. Према претпрошлој години већа je за 
300 хиљада динара. При томе треба имати у виду, да се 
ам-ортизација инвестиција спровађа директно;. према томе 
би у овој години вредност инвестиција и машина морала 
бити мања за износ амортизације; међутим видимо, да je 
већа, што доказује, да су у току прошле године учињене 
нове инвестиције, чија je вредност већа од отписане годи-
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шње амортизације. У фабрици Вевче монтиран je h o b  ре- 
зервни котао, који je крајем новембра припуштен процесу 
производње a у фабрици целулозе у Горичанима je изме- 
љ ена турбинска направа, која je стављена у покрет крајем 
септембра 1931. године. Шумско имање Јатна исказује сма- 
■К>ену билансну вредност, због тога, што je известан део оту- 
Јјен. Вредност сировина и полуфабриката смањена je према 
прошлој години за скоро седам милиона на 3.89 милиона 
динара. Фабрика je избегавала подржавање већег лагера, 
лошто су све сировине кроз читаву годину имале тенден- 
цију појефтињења. Због обуставе производње у фабрици 
хартије у Горичанима такође je било потребно мање. си- 
ровина. Пораст позиције дужника, од 19 милиона на 23.9 
.милиона нас код садашњих привредних прилика никако не 
лзненађује. Готова хартија на лагеру исказана je ca истом 
вредношћу као лане. Нова je у овој години позиција „де- 
визе и. разни дужници“, у износу од 5.5 милиона за коју 
управа напомиње, да je само пролазног карактера. Con- 
ствене хартије од вредности су према прошлој години по- 
већане, и то због сопствених валоризационих акција, које 
Љубљанска кредитна банка није могла доделити непознатим 
акционарима. Ове хартије од вредности имају на пасивној 
страни биланса своју одговарајућу против-позицију.

Финансиско стање предузећа je ванредно повољно. 
•Све инвестиције, лолуфабрикати, сировине и хартије од 
вредности су покривене сопственим сретствима док се дуж- 
ници финансирају помоћу повериоца. Али су ловериоци и 
■ове године за око 5 милиона нижи од вредности залихе и 
потраживања предузећа за продату робу.

Рачун губитка и добитка према прошлој години нс 
локазује нарочитих промена. Бруто добит износи 13.16 ми- 
лиона, од чега отпада 287 хиљада на приходе од хартија 
од вредности. Управни трошкови су према прошлој годичи 
.нешто већи, a порези и расходи no каматама jv.an.n, Отписи, 
.који су у 1930. години износили 4.5 милиона, износе у 1931. 
години 5.3 милиона, због повећане амортизације инћести- 
ција и вероватно због повећаног отписа дубиозних дужника.

Чиста добит je остала једнака као и лане, захваљу- 
јући пре свега радикалној штедњи и смањењу режијских 
трошкова. Она износи 2.7 милиона a подељена je на следеии 
начин: редовном резервном фонду дотирано je 135 хиљада, 
управном одбору 132 хиљаде, надзорном одбору 40 хиљада, 
пензионол! фонду 200 хиљада, фонду чиновника 40 хиљада 
на име ренумерације чиновницима, мајсторима и радницима 
160 хиљада, на име дивиденде 2 милиона односно 8% или 8 
динара од акције, a на нови рачун je пренето 3.314 динара.

У управи се налазе следећа г. г.: Фран Бонач, прет- 
седник; Др. Иван Боле, потпретседник; Др. Петар Дефранче- 
ски, Август Јенко, Др. Волко Климента, Иван Коренчан, Вик- 
тор Наглас, Рихард Швингер, JTeo Соуван и Алојзиј Водник, 

.Државни комесар je г. Мирослав Сенековић. У надзорном 
одбору су г. г.: Ладислав Печанка и Јосип Андрејс. У рав- 
натељству су главни секретар Др. Цирил Павлин, директор; 

:Егон Сребре, Хенрик Јан и Милан Гузељ.

T R G O V A Č K A  B A N K A ,  CETINJE

Trgovačka ibanka, Cetinje, je u prošloj godini navršila 
rsvoju idesetogodišnjku rada pod ovom firmom. I ako posluje 
tek deset godina, ona nije posleratna kreacija, već jedna od 
najstarijih novčanih zavoda bivše Kraljevine Crne Gore. Trgo
vačka banka potiče od visoko aristokratske bankarske porodice, 
■od Narodne banke Kraljevine Crne Gore, koja je bila osnovana 
1909. godine. Posle svetskoga rata nije mogla da vrši novča- 
mični posao, ali u mesto da izvrši eamoubistvo pretvara se u 
trgovačku banku.

Prirodno je, da Trgovačka banka nije mogla mnogo šta 
da nasledi od bivše novčanične banke. Njezina osnovna glav
n ica  je također bila vrlo skromna; iznosila je 500 hiljada di
nara. U 1923. godini je povišena na 650 hiljada, godinu dana

docnije na 750 hiljada, u 1925. godini na 1 milion, a  u novembru 
1926. je odlučeno povišenje na 2 miliona i to postepenim upla
tama. Krajem 1930. godine uplatili su akcionari na ime glav
nice 1.74 miliona dinara. Uoči sve teže privredne depresije kra
jem 1930. godine izgledalo je nemoguće, da će se moći raču
nati sa daljim uplatama. Zbog toga vidimo u izveštaju ban- 
činom za 1930. godinu, da je upravi stavljeno u dužnost da 
■nađe načina o plasiranju tih akcija , bilo putem srazmerne po- 
dele međ stare akcionare, bilo putem osnivanja naročitog kon- 
zorciijuma. U toku. 1931. godine je plasirano 175 hiljada akcija, 
tako da je do kraja 1931. godine uplaćeno svega 1.95 miliona 
dinara. Uprava podvlači, da je van svake suim.nje, da bi pla
sirala i ostatak od 85 hiljada dinara da nije nastupila ova nov
čana kriza.

Pogoršane privredne prilike i kriza poverenja Trgovač
koj banci u 1931. godini nisu mogli naškoditi. Ona je relativno 
dobro prošla i naredna tablica nam pokazuje, da su svi nje
zini poslovi bili u porastu —  izuzev poslovanje sa hartijama od 
vrednosti — što je u ostalom opšta pojava. Dok su se poslovi 
u prvoj polovini prošle godine normalno razvijali — što  je 
tipično za skoro sve naše banke — uprava bančina napominje, 
da je u drugoj polovini godine zbog povećanja likviditeta i 
lakšeg izvršenja obaveza bila prinuđenja da ograniči poslovanje 
i da obustavi davanje novih kredita. Ipak postojeći redovni i 
obrtni kredit nikome mije ukinut. Čak ni u najtežim danima nije 
bilo panične navale ulagača, zbog čega se Trgovačka banka 
može pribrojiti međ one retke novčane zavode, koji se nisu 
koristili međusobnim sporazumom banaka o postepenom ispla
ćivanju uloga i kredita.. Ona je svako traženje ulagača i po- 
verioca po tekućim računima izvršila bez odlaganja i bez ogra
ničenja. Zbog toga i vidimo, alko bacimo pogled na kretanje 
uloga na štednju, da oni u 1931. godini prema 1930. godini 
nisu smanjeni, već povećani za 200 hiljada na 3.72 miliona, 
odnosno za 6%. Ova pozicija obuhvata kako uloge na štednju 
po knjižicama tako i one po tekućim računima. Sami ulozi na 
knjižice ipak su prema 1930. godini per saldo manji za 108 
hiljada. U pogledu njihovog kretanja daje nam izveštaj bančin 
vrlo informativne podatke: tako su ulozi po knjižicama u toku 
prve polovine godine porasli za 470 hiljada dinara odnosno za 
preko 15%, ali su u drugom semestru, delimično zbog krize 
ali i zbog smanjenih prihoda ulagača, koji su za podmirenje 
svojih tekućih izdataka morali podizati ulo-ge, ponovno sma
njeni za 570 hiljada dinara odnosno za 108 hiljada ispod stanja 
krajem 1930. godine.

Za poslednje godine, glavne bilansne pozicije Trgovačke 
banke pokazuju sledeće stanje:

Račun izravnanja ,

1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Aktiva
Blagajna 185 —• 315 401
Menice 2.743 2.589 3:766 4.163
Hartije od vrednosti- 479 525 568 406
Tekući računi 3.511 3.338 3.060 2.302
Nepokretnosti 494 — 932 926
Inventar 75 — • 68 68
Ostave, garantije i t. d. 6.668 — 6.693 6.943

Pasiva
Glavnica 1.600 1.675 1.741 1.915
Rezerve 355 400 452 497
Penzioni fond 10 — • 25 36
Ulozi na štednju 2.665 3.047 3.532 3.720
Poverioci 2.039 2.155 2.173 1.354
Reeskont 475 —■ 505 693
Nepodig. dividenda 61 — 28 24
Čista dobit 282 241 253 26
Obrtni kapital 7.487 — 8.710 8.266
Zbir bilansa 14.155 — 15.403 15.209



160

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata — —  ; 714 539
Troškovi 682 — 629 701
Otpisi — — — 193
Čista . dobit 282 — 253 26

Prihodi

Kamata 83 — 697 606
Provizije 710 — 669 723
Razni prihodi l i  2 — 101 •—
Prihodi od nepokretnosti — — 129 130
Zbir rash. ili prihoda 964 — 1.597 1.459
Dividenda u % 15% 10% 10% —

Sopstvena sretstva iznose krajem 1931. godine 2.45 mi
liona prema 1.96 miliona ti 1928. godini; povećanje od skoro 
500 hiljada odnosno 30% dolazi kao posledica povećanja glav
nice i znatnih dotacija fondovima, koji prelaze 25% od glav
nice. Tuđa sretstva, koja su u 1928. godini iznosila 5.18 miliona, 
dostižu krajem 1930. godine 6.2 miliona a krajem 1931. godine 
5.77 miliona. Od toga pokazuju ulozi na štednju (na knjižice 
i po tekućim računima ukupno) postepenu tendenciju ka po
većanju. Kod „poverioea” je slika druga. Dok su ranijih go
dina skoro bez varijacija iznosili nešto preko 2 miliona, oni su 
u 1931 godini smanjeni *na 1,35 miliona. Prema pretprošloj 
godini smanjeni su za 819 hiljada dinara. Reskontni kredit kod 
Narodne banke :e povećan za skoro 200 hiljada, i iznosi 693 
hiljada dinara.

Kod aktivnih računa prknećujemo kroz sve poslednje 
godine tendenciju smanjenja. Od 3.5 miliona u 1928. godini 
pali su na 2.3 miliona u 1931. godini. Tome na suprot nalaze 
se eskontni krediti u odgovarajućem porastu, od 2.7 miliona 
na 4.2 miliona. U izveštaju  se napominje, da je menični port
felj najjača bilansna pozicija, da je likvidan, siguran, pokriven 
dobrim žirom a delimično i hipotekama. I krediti po tekućim 
računima, koji su također osiguram dobrim žirom i hipotekama 
moraju biti vrlo likvidni, pošto je banka uprkos jesenašnje krize 
uspela, da ih smanji za skoro 800 hiljada dinara.

Plasman u hartije od vrednosti je u 1931. godini sma
njen od 568 hiljada na 406 hiljada. Između ostalog tu je 1007 
komada rente Ratne štete i pet komada akcija Narodne banke. 
Srozavanje kursa efekata izazvalo je kod Trgovačke banke gu
bitak na kursu u visini od 173 hiljada dinara, koji je otpisan 
kroz račun gubitka i dobitka.

Nepokretnosti, koje se sastoje iz bančine palate, zgrade 
filijala u Beranima i jedne kuće na Cetinju, bilansirane su sa 
926 hiljada nepromenjeno, a pretstavljaju daleko veću vrednost. 
Tako isto je znatno veća i vrednost inventara, koja je bilansi- 
rana sa 68 hiljada dinara.

Ipak se nije moglo izbeći, da kriza iz drugog semestra 
1931. godine ne ostavi vidne tragove —  koje pokazuje račun 
gubitka i dobitka. Bruto zarada je u 1931. godini za 138 hi
ljada manja no u 1930, a iznosi 1.46 miliona. Iako su prihodi 
od provizije veći no lane, podbacili su prihodi od kamate. 
Banka je u 1930. godini imala 101 hiljadu raznih prihoda, kojih 
u 1931. godini više nije bilo. Zbog likvidacije izvesnog dela 
poverioea smanjeni su također i rashodi po kam atam a; razni 
troškovi su povećani. Povećani otpisi su bili neizbežni, već i 
radi potrebe otpisa kursne razlike na državnim hartijama od 
vrednosti, koji iznosi 173 hiljada dinara. Pored toga je otpisano 
i 19.5 hiljada na ime dubioznih potraživanja, tako, da iznose 
ukupni otpisi 193 hiljade dinara.

Razumljivo je, da pod ovakvim prilikama banka ne može 
isplatiti dividente, pošto su ovi vanredni otpisi absorbirali či
tavu dobit, koja bi inače, uprkos pogoršanih prilika, još uvek 
iznosila 220 hiljada dinara, što bi ipak omogućilo isplatu 10% 
dividende i dotaciju fondovima od oko 30 hiljada dinara. Ovako, 
iskazana je Čista zarada od 26 hiljada koja je preneta na novi 
račun. Trgovačka banka za 1931. godinu ne plaća dividende;

do 1928. godine je plaćala 15%, a pretposlednje dve 
godine 10% .

U njezinoj upravi nalaze se sledeča g .g .: Aleksa V. 
Martinović, pretsednik; Dr. Nikola Đprđević, Tomo Maljević, 
Božo čakić, Marko Ivanovič, Krsto Pejović,, Vučić Vujošević* 
Halif Hadžiomerović, Dimitrije Miladinovič, Milo Vrbica, Joso 
Radifković i Đuro Rolović. U Nadzornom odboru su g.g.: Savo- 
Marinović, Aleksa Rajnvajn, Mihajlo Biljanović, Boško Rada- 
nović i Novak Miloševič.

СМЕДЕРЕВСКО АКЦИОНАРСКО ЕЛЕКТРО-ИНДУСТРИЈ- 

СКО ДРУШТВО —  СМЕДЕРЕВО.

Смедеревско акционарско електро-индустријско дру- 
штво основано je одмах после рата у 1920. години са глав- 
ницом од 1 милиона динара —  колико и данас износи — a 
подељена je у 10 хиљада акција од no 100 динара номи->- 
нале. Ово малено, али врло интересантно и просперно дру- 
штво je основано са задаћом, да подигне у Смедереву елек- 
тричну централу. За сада оно преузима струју од једног 
од наших већих приватних електро-произвођача — веро- 
ватно „Сартид“-а, коју после продаје својим смедеревским 
потрошачима и смедеревској општини. Подизање сопствене 
централе која може у Смедербву бити само калорична, упр- 
кос близине Дунава, изискује велика сретства, којима д р у - 
штво за сада још не располаже. Али je друштво подигло- 
градсху мрежу којом осветљава.Смедерево.

Извештај Смедеревскиог електро-индустријског дру- 
штва за 1931. годину врло je информативан. Ha прошлого— 
дишњој скупштини тражили су акционари да се струја по- 
јефтини, што je одмах урађено: прво су изједначене цене 
струје за осветљење за неакционаре са акционарима (осни- 
вачима); Смедеревској општини цена je снижена од 5.50 на 
5 динара, a државним надлештвима и установама рд 8.50 на 
7.50 —- што je имало за последицу смањење прихода од. 
етрује, и ако je број претплатника и потрошња струје доста. 
повећана. По закључку рачуна за 1931. .годину и no извр- 
шеном прорачуну још ће се цена струје смањити и то за\. 
потрошњу преко у напред утврђеног максимума за радњ е,. 
јавне установе и за погон мотора. У току 1931. године по- 
дигнуто je 2726 метара нових линија, уведено je 78 нових. 
инсталација за осветљење, 94 струјомера и изведено je про-- 
дужење у 77 већ постојећих инсталација. Пораст претплат- 
ника je за 94 већи но у 1930. години. Даље су подигнуте 
три трансформаторске куће и извршене су разне друге тех- 
ничке модернизације.

Интересантне су такође и напомене управе у погледу 
наплате потраживања. Приватна лица и државна надлештва. 
испуњавају своје обавезе на време — што није случај код. 
општине, која je у осталом највећи потрошач; то je због 
тога, што су и њезини приходи подбацили. Због тога je дру-- 
штво склопило са општинским судом нарочити аранжман, 
који je виша надзорна власт потврдила, и према коме се за 
исплату дуга препуштају друштву сви општински приходи, 
почев од 1. априла о. г. од царинарнице и железничке ста-- 
нице, кирије од општинског хотела као и сви вишкови од 
прикупљених приреза и осталих редовних прихода, no од— 
битку ануитета у корист Државне хипотекарне банке.

Главне билансне позиције за 1929. и 1931. годину из- 
гледају као што то следи:

Рачун изравнања.

Актива 1929. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Благајна 81 9
Градска мрежа 755 755
Намештај 1 динар
Алат 1 динар
Материјал зт 62 68
Вредност резервног фонда 88 61
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Бредност фонда за подизање централе 62 62
Кауције управе 153 153
Текући рачуни код Смед, кредитне банке 1,065 967
Улог код Смедеревске виноград. задруге 157 228
Разни дужници 50 180

Пасива

Главница 1.000 1.000
•Фондови 796 984
Кауције претплатника 257 202
Неисплаћена дивиденда 7
'Тантијеме 59 46
Добит за поделу 162 92
Збир биланса 2.427 2.484

Рачун губитка и добитка.

Расходи

Плате, порезе и т. д. 217 313
Отпис _ — 34
Чиста добит 269 203

Приходи

К амата 91
Лриходи од материјала 41
Приходи од струје 338
Пренета добит 16
Збир прихода и расхода 488

Сопствена сретства су. последње две године знатно 
порасла, због повећања фондова, тако да износе резерве већ 
скоро 100% од главнице. Даље пада у очи, да друштво уоп- 
ште нема повериоца. Кауције претплагпшка, које постоје 
у билансу као повериоци, ,не могу се сматрати као такви.

76
51

408
13

550

A k o  издвојимо ову позицију, онда видимо, да износи чиста 
имаовина друштва 2.28 милиона динара.

Од тога je пласирано скоро милион односно читава 
главница као улог код Смедеревске . кредитне банке, a 228 
хиљада je Дато као улог Смедеревској виноградарској за- 
друзи. У градску мрежу je инвестирано 755 хиљада динара 
a у материјал 68 хил>ада. Алат и намештај су у целости от- 
писани. У хартије од вредности je пласирано 123 хиљаде 
динара (као делимична вредност фондова); на томе je у 
1931. години претрпљен. губитак на курсној разлици од 34 
хиљаде динара, који je отписан кроз рачун губитка, као рас- 
ход. Разни дужници за струју износе крајем 1931. године 
180 хиљада динара, што ће углавноме бити потраживање од 
Смедеревске општине.

У 1930. години чиста зарада износи 202 хиљаде,, од- 
носно 20% од главнице, од чега je дотирано фондовима 64 
хиљаде, на име тантијеме дато je 46 хиљада, 90 хиљада je 
подеље.но као 9% дивиденда акционарима a 2 хиљаде je 
пренето на нови рачун.

Лични и материјални расходи износе у 1931. години 
313 хиљада (од чега 82 хиљаде на име приреза и пореза), 
до.к je на лродатој струји зарађено чисто 408 хиљада колико 
износи разлика између купљене и продате електричне енер- 
гије. Од продатог материјала износи приход 51 хиљаду a 
од камате 77 хиљада динара.

У управи Смедеревско.г акционарског електро-инду- 
стријског друштва се налазе следећа г. г.: Станко Ј. Павло- 
вић, претседник; Никола Димитријевић, потпретседник; 
Драг. JI. Станојевић, Владимир Митрашиновић и Отмар 
Хен, директор фабрике „Сартид“ . У надзорном одбору су 
г. г.: Коста Д. Митровић, Карло Грил, Димитрије Ј. Коџас, 
Добривоје јотић и Радомир Димитријевић.

ХРВАТСКА СВЕОПВА КРЕДИТНА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Актива Рачун иаравнања на дан 31. децембра 1931. године. Пасмва

Динара Динара
Готовина
Потраживања код банака

а) код иноземним
б) код туземних 

Валуте
Вредносни папири 
Менице
Дужници у текућем рачуну 
Дужници за преузета јемства 
Властите некретнине 
Нашастар 
Разна актива

32,350.881,39

4,161.898,51
3,582.339,84

282.036,88
5,037.600,17

59,564.525,62
150,855.220.09
53,135.963,72

9,305.987,—
1,—

. 3,081.744,14

Дионичка главница 
Причувна заклада 
Мировинска заклада 
Вјеровници:

Улошци на књижице 
Улошци у тек. рачуну 
Разни вјеровници 

Вјеровници за преузета јамства 
Неуновчени одресци 
Прелазне ставке 
Разна пасива
Добитак: пренос из год. 1930. 

чисти добитак у год. 1931.

40,000.000,—
6,006.310,50
4,737.114,52

76,210.861,15
72,189.261,79'
67,237.929,91
53,135.963,72

7.352,—
214.056,63

81.993,07
403.155,19

1,034.199,88

321,258.198,36 321,258.198,36

Раежоди Рачун губитка и добитка на дан 31. дец. 1931. год. Прижоди

Динара Динара
Камати
Берива
Управни трошкови 
Порез
Отписи неутјеривих тражбина 
Добитак: пренос из год. 1930 

чисти добитак у год. 1931.

13,558.284,67
5.471.031.86
2.625.644.87 
1,372.167,08

625.950,90
403Д55,19

1.034.199.88

Пренос из год. 1930.
Камати
Поовизија
Приход од некретнина

403.155,19
19,651.246,20
3,984.524,05
1,051.509,01

25,090.434,45 25,090.434,45

УПР/.ВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР



ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ
А итина Рачун изравнања на дан 31. децембра 1931. године. Пасива

Динара
Благајника 55,404.407.90
Зајмови на непокретности 2.321,686.781.37
Зајмови n a  прирезо и  приходе 548.691,585.45
Зајмови Водним задругама 77,624.051.60
Меннчни зајмови на хипотеку 46,161.750.—
Зајмови n a  залоге 109,095.855.65
Домаће м епидс 118,553.390.32
Непокретна имаља 109,231.374.52
Текући р-н Министарства финан-

c n ja  —  р ед о ван  21,739.805.29
Текући p-n  Mnn. фИБ. no држ. зајму

ОД 1929 И 1930 год:. 133,526.326,—
Текући р-н Мин. фин. no привреме-

noj позајмици 120,188.851.—
Текући рачуни — активни 95,757.308.41
Активни рачуни Ликвидац. банке 37,185.422.81 
Откупљене вредности 123,694.812.25
Вредности Резервног фопда 47,597.668.27
Вредност фонда за амортизацију бан-

ч и н и х  зграда 2,629.927.54
Намештај 1.—
Каупјије n  разне оставе 448,062.347.22
Разне активе 112,177.176.70

4 .529 ,008 .843 .30

Динара
Самостални фондовж 121,269
Разни фондови јавних установа 1.005,415 
Капитали јавних установа 403,982
Приватни капитали и  депозити 615,789 
Резервнп фонд 73,500
Фонд за амортизацију банлшшх

зтрада 18,650
Заложнице и обв. no зајмовима на

страни у оптицају 851,149
Аванс код Ш вајцар. ванкферајна у

Базелу од 1929 год. 43,776,
Аванс код Ш вајцар. банкферајна у

Базелу од 1931 год. 87,600
Зајам код међунар. хипотек. банке у 

Базелу од 1931 год;. 27,502,
Зајам на подлози залога код Народнв

банке 156,000
Текући pi-n Министарства финансија

— особенн 31,108
Т ж ући  р-н Министарства фииансија

no авансу од 1913 у Франиуској 5,000 
Текући р-н Мин. фин. no секвест.

имов. неп ри јат. п о д а н и к а  26,782
Т ек у ћ и  р-н М ин. ф и н . за  уп и с 7% с та-

билизационог зајма 37,568.
Текући р-н Главне држ. благајне

no чл. 101 Закона 51,458
Текући р-н друштва „Батпњол“

a. д. у Паризу 70,685
Текући рачуни ■— пасивни 263,925
Специјални депозит no озакоњеном

уговору ОД 1929 ГОД. 44,464
Пасивни рачуни Ликвидац. банке 35,611 
Превосни интереси 58,764
Тантијема 4,105
Полагачи кауција и  разних остава 449,744 
Разпа пасва - 45.152
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000.
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Губитак Рачун губитка и добитка на дан 31. дец. 1931. год.

4.529,008.843.30

Д обитак

Динара Динара
Камата no капиталима 47,219.493.30 Интересп no зајмовима на непокрет- ■
Камата no фондовима 47,190.573.20 ноети 193,253.024.03
Камата no текућпм рачупима 31,550.092.87 Интереси no зајмовима на прирезе
Камата no зајмовима na страни 58,059.432.71 n приходе 46,968.250.96
Камата no  залогама код H ap. банке 5,429.267.63 Жнтереси no зајмовима Водним за-
Тропшови no буџету 14,133.292.01 другама 6,147.140.37
Добнтак и губитак no пословима Интареси no зајмовима на залоге 8,051.156.84

банчиним 8,160.896.79 Камата no домаћпм мевицама 11,281.110.26
Отписи 26,808.047.73 Камата no текућнм рачунима 22,791.208.49
Ч и ст  доЉ так. од Д ин . 68,429.437.20 Приход од купона са откупљених

п р и п а д а : хартија од вредности 10,044.268.70
Рачуну тантијеме 4,105.766.23 Приход ii одржавање банчиних
Рачуну Резервног фонда 12,864.734.19 имања 2,555.109.21
Рачуну Тек. Главве држ . благајне Провизија 4,744.352.83

no чл. 101 Зак. 51,458.936.78 Разни прпходи 1,144.911.75

306,980.533.44 306,980.533.44

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР



A H A Л И З A Б И Л A H O A
Додатак „Народиоии Благостању“

БРОЈ 23 ВЕОГРАД, 4 ЈУНИ 1932. ГОДИНА IV

Садржај:
štedionica i založni zavod Opštine grada Beograda 
Парна пивара, фабрика слада и квасца, Мих. Ј. Косовљанин a. д. — Јагодина. 
Дионичко друштво домаће творнице предења и ткањ а у  Дугојреси 
Crnogorska banka na Cetinju 
Народно дионичарско друштво Паркетунион у Загребу

ŠTEDONICA I ZALOŽNI ZAVOD OPŠTINE GRADA 
BEOGRADA

U sistemima novčanih i kreditnih ustanova moderne 
kapitalističke privrede pretstavljaju komunalne štedionice spe
cijalne organizme, pa čak i u kategoriji javno-pravnih institu
cija, kojoj pripadaju. Njihovo poslovanje je zbog toga i svugde 
u svetu regulisano naročitim zakonodavstvom. Kod nas to još 
nije slučaj. I ako je proteklo već 13 godina od osnivanja naše 
države, nemamo još ni definitivno redigovan zakonski projekat 
koji bi normirao poslovanje naših komunalnih štedionica. Izu
zetak čine jedino Slovenija i Dalmacija, gde je na snazi stari 
austrijski zakon o komunalnim i regulativnim štedionicama — 
sa vrlo malim izmenama. Za ostale javno pravne novčane za
vode, u koliko oni nisu osnovani putem naročitih zakona važe 
još i danas zakonske odredbe kojima podležu i privatno-pravni 
novčani zavodi odnosno akcionarska društva. Pošto ovi zakon
ski propisi u nedovoljnoj meri odgovaraju specijalnim funkcijama 
i karakteru komunalnih ustanova, kod nas- one se osnivaju po
moću naročitih statuta, koji su od slučaja do slučaja doneseni 
od strane zainteresovanih osnivača — opštine, i koji često puta 
ne pružaju dovoljnu garantiju za autonoman i nesmetan razvoj 
komunalne štedionice. Uvođenje jednog jedinstvenog zakona, 
koji bi imao da posluži kao baza organizacije rada i funkcija 
Komunalnih štedionica je kod nas, naročito poslednjih godina, 
od ogromne važnosti. Podvlačimo poslednjih godina! Jer dok 
je sa završetkom našeg inflacionističkog privrednog poleta broj 
privatnih novčanih zavoda u stalnom opadanju, dotle primeću
jemo, da je za komunalne novčane ustanove baš u ovo doba 
nastupila jedna dosada kod nas nepoznata konjunktura, u po
gledu njihovog osnivanja kao i u pogledu priticanja stranih 
sretstava i proširenja poslovnog valumena. Zbog toga je i do
nošenje zakonskih norma stupilo u vrlo akutni Stadium. Ne 
smemo izgubiti iz vida, da su, izuzevši slovenačke komunalne 
štedionice i one opštine grada Zagreba, sve danas postojeće 
(u Hrvatskoj, Vojvodini i Slavoniji nema više značajnije varoši 
bez komunalne štedionice) osnovane tek posle rata, a najveći 
deo poslednjih nekoliko godina. Da učinimo još jednu primedbu. 
Kriza poverenja, koja je u drugoj polovini prošle godine iziski
vala od našeg privatnog bankarstva toliko teške žrtve (samo 
kod vrlo malog broja banaka su ulozi krajem 1931. godine 
iskazani sa istim iznosima kao krajem 1930. godine) kod ko
munalnih štedionica uopšte nije došla do izražaja —  u koliko 
se tiče panike ulagača. Ulozi na štednju, ne samo što nisu 
ostali nepromenjeni, već pokazuju kod svih zavoda tendenciju 
porasta. Tom prilikom odmah treba podvući, da je Beogradska 
opštinska štedionica i ako tek u drugoj godini svog života, 
dostigla specijalan rekord, pošto su ulozi na štednju kod nje 
porasli od 18 -miliona krajem 1930. godine na 32.87 miliona 
krajem 1931. godine —• što pretstavlja povećanje od 14.8 mi
liona odnosno. 82%,

Komunalne štedionice su pre svega depozitne ustanove,

sa zadaćom, da upravljaju ušteđevinama svojih građana. Eko
nomski, oni se razlikuju od privatnih novčanih zavoda pre 
svega po tome, da nisu zavodi za privređivanje; oni nemaju 
akcionare kojima treba dodeljivati dividende; njima je dovoljna 
zarada, koja pokriva troškove.

Glavna zadaća komunalnih štedionica leži na ekonomako- 
etičkom polju. Kod Beogradske opštinske štedionice našla je 
jasnu formaciju u novome statutu (čl. 2.) koji predviđa „da u 
najširim slojevima građanstva podiže i razvija smisao štednje 
i da u tom cilju omogući svakome, da svoju uštedu sigurno i 
korisno na priplod uloži i po potrebi je lako podigne; da po
maže i širi dečju i đačku štednju, da povoljnim kreditom po
mogne građane grada Beograda, naročito ekonomski slabije." 
Ovaj socijalno-politički i altruistički karakter Beogradske op

štinske štedionice potvrđuje i čl. 2. stav peti, o upotrebi dobiti, 
koji naređuje, da ima Štedionica „sav svoj slobodan prihod da 
stavlja na raspoloženje Opštini grada Beograda, da ga ona 
upotrebi samo u opšte korisne i dobrotvorne svrhe.”

Pored ovih primarnih funkcija nalaže statu t Opštinskoj 
štedionici i to, da vrši blagajničku službu za Opštinu i opštinska 
preduzeća, što međutim još nije u celosti realizovano.

Poslovi Beogradske Opštinske štedionice, koji su tako
đer statutarno regulisani analogni su poslovima privatnih nov
čanih instituta, sa izvesnim ograničenjima: davanje privatnih 
zajmova je ograničeno na teritorij grada Beograda, za sopstven 
račun može ona kupovati samo drž. hartije i komunaline obvez
nice, devizne poslove može obavljati samo uz prethodno pot
puno pokriće, menični zajmovi uz pokriće u nepokretnostima 
mogu se odobravati na najduži rok od 5 godina a  njihova vi
sina je limitirana na 1/4 uloga na štednju po knjižicama, da 
daje lombardne zajmove samo na državne, komunalne ili dr
žavom garantovane hartije od vrednosti. Dalje ona ima da 
preuzima i izvršuje sve vrste opštinskih finansijskih poslova 
Beogradske opštine, a naročito zaključivanje i sprovođenje 
opštinskih zajmova. Za vršenje ove službe, štedionica može 
Opštini i njenim preduzećima otvarati potrebne tekuće račune. 
Štedionica može opštini grada Beograda odobravati i menične 
zajmove, ali njihova visina ne sme prelaziti 1/4 iznosa uloga 
na štednju po knjižicama. Ovo ograničenje je od vrlo velike 
dalekosežnosti jer garantuje Opštinskoj štedionici nezavisnost 
u njenoj poslovnoj politici.

Ova striktna deoba nadležnosti pretstavlja jedan od naj
važnijih elemenata uspeha i neverovatno brze afirmacije Beo
gradske Opštinske štedionice. Mi smo već i prilikom prošlo
godišnje analize napomenuli, da je uprava štedionice sjajno 
umela da razbije dotle jako akreditirano mišljenje kod beo
gradske publike, da je veoma riskantno davati uloške Beograd
skoj opštinskoj štedionici, pošto će to na kraju da proguta 
nenasita Opština. Stanovništvo naše prestonice je steklo uve- 
renje, da ima Štedionica sopstvenu i samostalnu upravu, (u 
kojoj se među ostalima nalaze i pretstavnici Narodne banke,



164
Državne hipotekarne banke, Glavne kontrole i privatnog ban
karstva), da je zaduženje limitirano, da je Štedionica potpuno 
nezavisna i da ima sa Opštinom u toliko veze, što ova garan- 
tuje celokupnom svojom imovinom neograničeno i neopozivo 
za sve uloge na štednju kao i za sve obaveze štedionice.

Ova garantija jedan je od bitnih uslova za postojanje 
komunalnih štedionica. Z bog 'toga i vidimo, da komunalne šte
dionice obično nemaju sopstvene glavnice, i da tek iz viškova 
zarade u toku vremena formiraju rezervne fondove, koji su 
isključiva sopstvena sretstva. Garantija opštine čini nepotreb
nom glavnicu, a kao obrtni kapital imaju da služe ulozi i po- 
verioci po tekućim računima kao i gotovine, potičuće iz vršenja 
blagajničke službe za račun opštinske uprave i njenih predu- 
zeća. Od naših mnogobrojnih jugoslovenskih opštinskih štedio
nica čine u tome pogledu izuzetak samo Sarajevska opštinska 
štedionica i Beogradska.

Formalno posmatrano, one su nepotrebne, ali sa psiho
loške tačke gledišta pretstavljaju ipak vrlo korisne i dekora
tivne supergarantije. 1 najneverniji Toma i najskrupulozniji 
ulagač imaju da se poklone pred činjenicom, da Beogradska 
opštinska štedionica ima poreu svih garantija Beogradske op
štine još i sopstvenu glavnicu od 30 miliona dinara. Ali je 
Beogradska opština, u cilju, da da svojoj Štedionici što jači 
izraz samostalnosti i nezavisnosti išla još i dalje. Osnovala je 
još i naročiti garantni fond u koji je odvojila sa svojih imanja 
za podizanje jeftinih stanova placeve sa četrnaest objekata i 
predala ih u vlasništvo Štedionice. Vrednost ovih objekata od
nosno garantionog fonda iznosi prema proceni 61.22 miliona 
dinara.

Pored osnivanja založnog zavoda, koji je sa radom ot
počeo još u toku 1930. godine, predviđeno je statutima još i 
osnivanje filijala, koje imaju da obavljaju sve poslove kao i 
centrala, izuzevši davanje zajmova na dragocenosti. Prva fi
lijala je otvorena u Kralja Aleksandra ulici, a sa poslovanjem 
je otpočela 17. maja prošle godine. (J projektu se nalaze još 
i filijale u Zemunu i na Čukarici (na želju odnosnih opštinskih 
uprava) ali se zbog teške privredne depresije privremeno od 
toga odustalo.

Kao i pretprošle godine, tako je uprava Opštinske šte
dionice objavila i za 1931. godinu jedan vrlo detaljno i pre
gledno izrađen elaborat, propraćen vrlo interesantnim statis
tičkim podatcima. Iz tog izveštaja imeđu ostalog saznajemo, 
da uznemirenost ulagača (22—24 septem bra) nije iznenadila 
Štedionicu. Sve dok je trajala panika, štedionica uprkos velike 
navale ulagača nijednog trenutka nije došla u položaj da ih 
odbije ili da odloži plaćanje. Dok su kod drugih banaka bez 
otkaza isplaćene sume varirale od 50 do 5000 dinara, plaćala 
je Opštinska štedionica 15.^j 0 a posle 24. septembra i više, 
bez obzira na ugovorene otkazne rokove. Ona je donela do
kaze sjajne likvidnosti, pošto je, i ako još vrlo mlada ustanova, 
bez tuđe pomoći i odlaganja, isplatila za prva tri dana krize 
164 ulagača na 2.18 miliona dinara gotovog novca. Razumljivo 
je, da je to znatno pojačalo po.verenje ulagača. U ostalom kre
tanje glavnih bilansnih pozicija najbolje potvrđuje zdrav i 
u toku poslednje dve godine, od kojih prva obuhvata 15 
meseci:

Račun izravnaoja

1929/30 1931.

Aktiva u hiladama dinara
Gotovina 649 528
Potraž. kod banaka i žiro 20.688 5.448
Zajmovi po eskontu 9.881 14.531
Zajmovi po zalogu efekata 4.329 20.912
Zajmovi na zalogu dragocenosti 686 957
Zajmovi po tek. računima — 727
Zajmovi Beograd, opštini po računima — 16.659
Hartije od vrednosti 29.815 19.654
Beogradska opština za kursnu razliku — 10.255
Nameštaj i pribor 339 349

Osnivački troškovi 
Vrednosti garantnog fonda 
Ostave i kaucije 
Naplata
Dužnici za garantna pisma 
Dužnici za žira 
Prodaja opšt. taks. maraka 
Razni računi

Pasiva

Glavnica 30.000 30.000
Rezervni fond 3.000 3.192
Ulozi na štednju: 

po ulozima na knjižicama 16.867 28.901
„ po omladinskoj štednji 1.194 2.411
„ po tek. računima — 1.562

Garantni fond Opštine na uloge 61.228 61.228
Potraživanja Opštine po raz. rač. 12.143 6.270
Pasivni tek. računi —■ 15.000
Razlika hart, od vred. kursna 1.286 —
Pomoćni penzioni fond činovnika 69 108
Tantijeme 278 153
Razni računi 823 435
Dobit na raspoloženju Opštine 126 1.535
Zbir bilansa 249.946 331.059

Račun gubitka i dobitka

1929/30 1931.
Rashodi u hiljadama dinara

Troškovi administracije 1.831 1.738
Kamata 1.239 2.299
Razlika na kursu rez. fonda —■ 382
Otpisi 320 516
Čista zarada 3.474 1.918

Prihodi

Kamata 2.704 3.742
Provizije 904 137
Zarada na deviznim poslovima 50 46
Prihod hartija od vrednosti 3.197 1.738
Naplaćena otpisana potraž. —  21
Vanredni prihodi — 1.160
Razni prihodi 10 9
Zbir prihoda ili rashoda 6.865 6.854

Vidimo dakle, da je u drugoj godini rada zbir bilansa 
porastao za 81 milion na 331 milion dinara a obrtni kapital 
Štedionice od 65.5 miliona na 90 miliona. Od toga su sopstvena 
sretstva 3 miliona (zajedno sa dobitkom) ulozi 33 miliona, 
potraživanja Opštine po raznim tekućim računima 6.27 miliona 
i 15 miliona na razne poverioce po tek. računima.

Napomenuli smo, da je Opština dala Štedionici obrtni 
kapital u vidu glavnice u iznosu od 30 miliona dinara i to: 
dotacijom u gotovu 3 miliona i 66.712 komada Ratne štete 
koja je prema statistici bilansirana po kursu od 404.724 odno
sno 27 miliona, dok je razlika dotirana fondu za kursnu razliku. 
Prema članu 46. novih statuta, stav  3. ove se hartije od vred
nosti imaju unositi u bilans uvek po nepromenjenoj vrednosti, 
kako su od Opštine primljene. Zbog pada kursa Ratne štete 
bilo je neizbežno, da se i realna vrednost ovog obrtnog kapi
tala znatno smanji, zbog čega je Sud Beogradske opštine na 
svojoj sednici od 30. m arta o. g. preuzeo prema Štedionici ga- 
rantiju za nastalu kursnu razliku, s tim, da se posle ove izjave 
ima smatrati, da obrtni kapital nije okrnjen a bilansiranje ima 
se vršiti kao obično. Ove hartije od vrednosti, koje pretstavljaju 
najveći deo obrtnog kapitala imaju u 'bilansu —■ kao što to i 
gornja tablica pokazuje, svoju protuvrednost u aktivi, pod po
zicijom hartije od vrednosti. Ova pozicija, koja je u 1930. go
dini iskazana još sa 29.8 miliona, bilansirana je u 1931. godini 
samo sa 19.65 miliona od čega je 16.57 miliona Ratna šteta po 
kursu vrednosti od 31. dec. 1931. godine. (2002 komada je u 
1931. godini amortizovano; mesto toga štedionica je na novo

200 100
61.218 61.218
12.227 47.455

33 227
563 2.308

104.414 113.808
4.881 15.114

20 805
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kupila 1.595 komada Ratne štete, a ostatak ođ zarade izvlačenja 
proknjižila je kao vanredni prihod). Zbog garancione izjave 
Opštiriskog Suda nalazimo u aktivi poziciju od 10.25 miliona, 
za koiiko je Štedionica zadužila Opštinu za kursnu razliku na
hartijama od vrednosti obrtnog kapitala.

Prema statutima, Štedionica je obavezana da ovaj obrtni 
kapitai vrati Opštini i to 3 miliona u gotovu a 66.712 komada 
Ratne štete bilo u obveznicama bilo u gotovu, po kursu od 
404.724 pošto ih je u svoje vreme i primila. Ovo vraćanje 
regulisano je statutima, članom 48 na taj način, da se od za
rade svake poslovne godine a po ouoitku svih troškova i amor
tizacije ima upotrebiti 75% za povraćaj obrtnog kapitala, dok 
se on potpuno ne isplati i t. d... U tu svrhu otvoriće u svojim 
knjigama jedan beskamatni račun, na kome će se zaduživati
na ime vraćanja obrtnog kapitala (član 53.).

Rezervni fond je obrazovan iz čiste zarade 1930. godine 
i jedan je deo plasiran u lüuu komada 7% stabilizacionog zaj
ma, na čemu je do kraja 1931. godine pretrpljena kursna ražlika 
od 382 hiljade dinara, što je otpisano u ovoj godini kao gubitak.

Ulozi na šteanju su u toku prvog polgođa 1931. godine 
i sve do 21. septem bra rasli prosečno sa 2 miliona mesečno, 
što svakako pretstavlja jedan neobičan uspeh. Interesantna je 
konstatacija uprave štedionice, da je primećeno da je panika 
zahvatila uglavnome krupne ulagače, bogate ljude, a ne male 
ljude, kojima je ušteđevina možda jedino što imaju i koja je stvo
rena najvećim naporom. Ulozi po uložnim knjižicama, koji su 
porasli za 80% prema pretprošloj godini, dostižu 28.9 miliona 
a podeljeni su na 3533 ulagača, što znači, da iznosi prosečan 
ulog 8180 dinara. Tome -na suprot iznose ulozi na štednju po 
tek. računima svega 17 velikih ulagača, u iznosu od 1.56 mi
liona a jedan prosečni ulog iznosi 91.880 dinara. Omladinska 
štednja u kojoj učestvuje krajem 1931. godine 11.637 đaka- 
ulagača, (u svim beogradskim školama ima ih 14.422) pove
ćana je ove godine za preko 100% na 2.4 miliona dinara, a 
prosečan ulog iznosi 207 dinara.

Pasivni tekući računi iznose krajem 1931. godine 15 
miliona dinara, dok je potraživanje Opštine po raznim računima 
smanjeno prema 1930. godini od 12.1 milion za 5U% na 6.2 
miliona dinara.

Kod aktivnih plasmana pada u oči smanjenje potraži
vanja kod novčanih zavoda i porast zajmova po raznim obli
cima. Zajmovi na menice (lični kredit) i na menice uz pokriće 
intabulacijom (hipotekarni kredit) porasli su do 20 septembra 
na 17 miliona (prema 9.9 miliona krajem 1930. godine). Kako 
je od toga termina obustavljeno davanje novih eskontnih kredita, 
što je bilo potrebno zbog povlačenja uloga, ovi su krediti do 
kraja godine otplatama i isplatama smanjeni na 14.5 milona 
dinara. Krajem 1931. godine menični portfelj iznosi 14.53 miliona, 
podeljeno na 2461 zajam; prema tome iznosi prosečan zajam 
5904 dinara. Od toga otpada na prosečni iznos menice za lični 
kredit 4.400 dinara a za hipotekarni 37.500 dinara. Za nove zaj
move je prijavljeno ukupno 2646 molbi u iznosu od 28.9 miliona 
a odobreno je 1461 molba u iznosu od 15.3 miliona. Drugim re- 
čima: odobreno je 55% svih molbi. Eskontna stopa je iznosila 
do m arta 12% a do kraja godine bez razlike 10%; na uloge na 
štednju Štedionica plaća 7%.

Založni zavod, koji rukuje lombardnim kreditima i zaj
movima na dragocenosti, pokazuje najveću aktivnost, uprkos 
pada vrednosti akcija. U zajmove ria hartije od vrednosti (Ratna 
šteta je uzimana početkom godine po 380, što je zatim poste
peno smanjeno na 150 dinara po komadu) plasirano je 20.9 
miliona (prema 4.3 miliona u 1930. godini) i to na 1077 komada 
zaloga a na dragocenosti je dato 957 hiljada (na 1558 založe
nih komada). Odlučeno je proširenje založnog posla i na druge 
zaloge (rafovi i sobe za smeštaj stvari su već izrađeni) ali se sa 
davanjem ovih kredita zbog pogoršanih prilika moralo još pri
čekati.

Bančini aktivni poslovi sa opštinom su u četiri posla: a) 
u martu je Opštinskoj upravi odobren zajam od 20 miliona di
nara, po tek. računu na podlozi šestomesečnih akcepata sa

8% ukamačenja. Po njemu opština duguje krajem 1931. godine 
16.65 miliona; b) kod Državne hipotekarne banke Štedionica 
je dala svoj žiro Opštini na njezine akcepte od 9.37 miliona na 
pozajmicu od 7.5 miliona za izradu trotoara i kolovoza; v) Šte
dionica vrši naplatu za utrošenu električnu struju i g) postignut 
je sporazum, da od 1. !. 1932. godine ona naplaćuje i taksu 
za vodu.

Račun gubitka i dobitka pokazuje u svome zbiru, dakle 
u bruto-dobiti, nepromenjenu sliku prema pretprošloj godini,
i ako je ona obuhvatala petnaestomesečni rad.. Relativno uzeto, 
bruto dobit u 1931. godini prilično je povećana. Prihodi od ka
mata su u 1931. godini povećani za milion dinara na 3.74 mi
liona, što je u pogledu na povećani kreditni kontingent normal
na pojava. Interesantno je smanjenje prihoda od provizija, koji 
su opali od 904 hiljada na 137 hiljada — što je štedionica ura
dila, da bi u ovim teškim prilikama u što izdašnoj meri išla u 
susret svojim komitentima, u prvom redu onim, ekonomski sla
bim građanima. Zarada na drugim poslovima je ostala nepro- 
menjena sa 50 hiljada dinara. Prihod hartija od vrednosti je 
podbacio, zbog otpisa izvesnog dela pretrpljenih kursnih razlika. 
Razni prihodi Štedionice su iskazani kao i lane. Novi su u ovoj 
godini prihodi od naplaćenih a već otpisanih potraživanja, u 
iznosu od 21 hiljadu dinara, što ukazuje na radikalno otpisivanje 
svega iole sumnjivog potraživanja. Kao vanredan prihod knji
žena je dobit prilikom amortizovanih izvučenih obveznica Ratne 
štete, koji iznosi 1.16 miliona dinara.

Administrativni troškovi su smanjeni prema prošloj godini
— što je razumljivo, pošto je 1930. godina računski obuhvatila 
tri meseca više. Skoro 900 hiljada dinara (320 hiljada) upo- 
trebljeno je za otpise sumnjivih potraživanja i kursne diferencije. 
Znatan priliv uloga je iziskivao veće rashode po kamatama. 
Čista zarada je manja no lane, ali pošto je rezervni fond po
punjen, ove je godine zarada Beogradske opštinske štedionice 
iznosila 1.53 miliona prema 126, hiljada u 1930. godini.

Dobit je podeljena na sledeči način:
1929/30. 1931.

Podela dobiti u hiljadama dinara
10% Stalni rez. fond 347 192
2% Pom. penz. fond činovnika 69' 38
2% Tantijeme upravnom odboru 69 38
1% Tantijeme nadzornom odboru 35 19
5% Direktoru i činovnicima 174 96

Za dopunu rezervnog fonda 2.652 —
Na raspoloženje Beograd. Opštini 126 1.535

Ukupno: 3.474 1.918
U upravi Beogradske opštinske štedionice nalaze, se kra

jem 1931. godine sledeća g. g.: Pretsednik ing. Milan Nešić,: 
pretsednik' Beogradske opštine i prof. Univerziteta; Radivoj 
Glumac potpretsednik i direktor Prve hrvatske štedionice u pen
ziji; Jovan Dravić, Josip Frid, Radisav Jovanović-Resavac, Dra- 
goslav S. Švabić, Evgenije Kiklić i Božidar Mijušković. U Nad-, 
zornom odboru su g. g.: Dr. Vlada T. Markovič, Jezdimir Đo- 
kić, Tanasije Zdravković, Drag. T. Naumović i Dragomir M. 
Dragoj ević

ПАРНА ПИВАРА, ФАБРИКА СЛАДА И КВАСЦА, МИХ. Ј.
КОСОВЉАНИН A. Д. — ЈАГОДИНА.

Наша индустрија пива налази се последњих неколико 
година у врло тешким приликама. Ова je једна између нај- 
осетљивијих индустрија, пошто потрошња пива, као артикал 
конзума у маси у знатној мери зависи од привредних при- 
лика у земљи. Како смо ми претежно аграрна држава, то 
je општа криза пољопривреде и ослабљење куповне моћи 
конзумента —  сељака морала имати и на потрошњу пива 
катастрофалне последице.

Било je неизбежно, да je потрошња пива код нас у 
последњим годинама морала опадати. To нам показује и на- 
редна таблица, из које излази, да je производња пива у нашој 
земљи опала од 727 хиљада хектолитара у 1928. годшш на
540,2 хиљада хектолитара у 1931. години.
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Године производња Јагодинске укупне

у нашој земљи пиваре производње
у хектолитрима пива

1928. 727.300 30.000 4,12%
1929. 674.760 31.959 4,70%
1930. 653.270 35.509 5,43%
1931. 540.250 42.542 7,90%

Смањење укупне производње износи за последње че-
тири године скоро 26% мање односно толико, колико je 
у 1928 години износила потрошња од три добра месеца. Али 
нам пидатак производње за 1931. годину још не илустрира у 
довољној мери смањеше, пошто су у 1931. години, нарочити 
у првој половини године наше прилике биле релативно још 
врло повољне. х\риза ce свом тежином појавила тек у другој 
половини и лред крај 1931. године a одразиће ce тек у по- 
датцима производње односно потрошње за 1932. годину. Ме- 
ђутим, било би погрешно тражити разлоге неповољних при- 
лика наше пиварске индустрије искључиво у onim oj при- 
вредној депресији. један од врло важних разлога смањења 
потрошње пива лежи и у хиперпродукцији вина, која због 
досада невиђено ниских дена искључује конкуренцију пива. 
Затим долазе безалкохолна пића и њихова конкуренција. 
Даље играју важну улогу и прекомерни финансиски терети: 
државне таксе и бановински и комунални прирези су на 
пиво несразмерно већи него на остала алкохолна пића, a 
при томе су у току последњих година чак и више пута пове- 
ћавани. A не смемо заборавити, да je овим лошим прили- 
кама крива и врло оштра међусобна конкуренција појединих 
фабрика.

Код оваквог стања наше пиварске индустрије, биланс 
и извештај Парне пиваре, фабрике слада и квасца Мих. Ј. 
Косовљанин a. д. у Јагодини, за 1931. годину свакога мора 
да импресионира, јер претставља једно интересантно изнена- 
ђење. У место очекиване стагнације забележен je необичаи 
полет. У првој таблици ми смо упоредили кретање укупне 
производње у нашој држави са производњом Јагодинске пи- 
варе. Док je ова пивара производила у 1928. и 1929. години 
скоро једнаку количину пива, наиме нешто преко 30 хи- 
љада хектолитара a у 1930. години 35,5 хиљада хектолитара 
(повећаше за 10%) постигнута je у 1931. години рекордна 
производња од 42,5 хиљада хектолитара, што одговара пове- 
ћању од 20% за време последње године. Још интересантнија 
je констатација, да je процентуални удео производње Јаго- 
динске пиваре у укупној производњи свих наших фабрика 
порастао у току последње четири године за  скоро 100%, 
од 4,1% на 7,9%. Разумљиво je да овако необичан полет 
и то још у данашњим приликама налаже потребу објашњења.

Некако до средине 1930. године постојао je између 
гшвара на територију предратне Србије споразум о строгом 
рејонирању потрошње, no коме je Јагодинска пивара у уну- 
трашњости земље имала додуше слободне руке, али joj je 
била забрањена односно онемогућена продаја у Београду и 
у крајевима преко Дунава и Саве. До« je Београд прет- 
стављао несумњиво наш најјачи потрошачки центар, који je 
за Јагодинску пивару долазио у комбинацију, a и изгледи 
пласмана у босанским и војвођанским варошима нису били 
иеповољни, дотле ce je Јагодинска пивара морала задово- 
љити скоро искључиво паланачким потрошачима — што об- 
јашњава ниску и непромењену производњу у 1928. и 1929. 
години.

У моменту, када je престао важити споразум међ пи- 
варама у погледу српског територија, наступио je за Јаго- 
динску фабрику нов период експанзије. Врло брзо развила 
ce невероватно оштра конкуренција међ појединим фабри- 
кама и то нарочито на територијама, која су им за време 
важења споразума биле блокиране. Ми смо већ и у про- 
шлогодишшој анализи напоменули, да je у томе погледу Ja- 
годинска пивара била у нешто повољнијем положају од бео-

градс^их, јер je она Имбла Да заузме сво|у већ од ранијих; 
година познату позицију у Београду, док су београдске фа-. 
брике имале да освајају унутрашњост. При томе ce Јаго- 
динска пивара могла користити и околношћу, да je већ од 
раније имала у Београду своје сопст.вено стовариште за 
пиво и леденицу, због чега није морала чинити нове инве- 
стиције.

Сама управа Јагодкнске пиваре Мих. ј. Косовљанин 
напомиње у своме пословном извештају за 1931. годину, да 
je повећање продаје односно производње дошло као после- 
дица отварања стоваришта пива у Београду и . крајевима 
преко Саве и Дунава (пре свега у Босни, где je у Сарајеву 
још 1930. године подигнуто ново стовариште), где, je свуг; 
наишла на добар пријем услед одличног квалитета пива. 
„Иначе je конзум пива у сталном опадању услед опште еко- 
номске кризе и великих фискалних намета. Пиваре воде из- 
међу себе љуту борбу, јер не постоји ]ркакав узајамни спо- 
разум. To долази до изражаја у продајној цени пива, коју 
поред свих државних, бановинских и општинских дажбина 
континуелио снижавамо. Резултат пословања у 1931. години 
и поред повећане продаје мноп> je слабији него у прошлој 
чему су допринели и губитци у ненаплативим потражи- 
вањима“.

Kao што je то код претежног броја наших пивара 
случај, има и Јагодинска своју солствену фабрику квасца, 
која je прикључена производњи пива. У погледу рада ове 
индустријске гране у извештају ce напомиње, да je у тој ин- 
дустрији наступио поремећај подизањем нове фабрике 
квасца у Београду, услед чега je смањена лродаја Јагодин- 
ске фабрике. У остаЈадм опажа ce и код продаје квасца у 
току деле године опадање конзума —  што je такође после- 
дица привредне кризе.

Главне билансне позиције Парне пиваре, фабрике 
слада и квасца, Мих. Ј. Косовљанин a. д. у Јагодини пока- 
зују за последње четири године следећу врло интересантну 
слику:

Рачун изравнања
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
Благајна 58 262 108 160
'Непокретности 14.287 11.792 12.407 12.437
Машине 10.353 13.834 15.279 15.94
Покретности 12.455 4.449 4.583 4.640
Земљишта 904 1.024 1.655 1.694
Хартије од вредности 2.466 13.107 13.154 11.533
Сировине, готови

производи и т. д. 6.026 7.043 7.264 6.982
Дужниди 7.118 8.894 8.334 10.338
Уређ. стов. Сарајево ----- - ------ 1.331 665
Гаранције ------- 1.915 2.349 2.996
Кауције 9.599 11.204 12.192 13.229

Пасива:
Главница 12.000 12.000 12.000 12.000
Резервни фондови 16.654 16.655 16.815 16.816
Амортизациони фондови 1.664 3.684 5.996 8.296
Пензиони фонд 332 335 355 355
Повериоци 22.924 27.577 28.839 26.778
Полагачи кауција 9.599 10.204 12.192 13.229
Гарантије ------ 1.915 2.329 Ž.996
Добит 73 136 73 148
Збир биланса 63.272 73.527 78.621 80.619

Рачун губитка и добитка
Расходи:

Плате 290 413 636: 684
Камата 2.032 2.432 2.569 1.902
Порези 236 178 443 227
Осигурања 200 191 - 342. 237
Амортизације 1.664 2.019 2.313 ; 2.299



Трошарииа 2.452 2.778 4.527 5.427

Плаћене кирије 153 57 ___ ------
Режија 337 309 455 425
Ненаплатива потраживања------ ------ 297
Добит 73 136 73 148
Награде ------ ------ 94

Приходи:
Пренос добити 122 73 2 73
Кирије 480 480 463 416
Кирија од грађевина 

у Београду 
Пиво и квасац 6.857 8.215 10.936

480
10.773

Принос ефеката 4 1 4

Збир прихода или расхода 7.464 8.770 11.426 11.742
Збир биланса je у непрекидном повећању, од 63.3 ми- 

лиона у 1928. години на 80.6 милиона у 1931. години. У току 
последње године билансна сума je  повећана за пуна 2 ми- 
лиона. Од тога износе сопствена сретства 37.5 милиона a 
туђа, повериоци 26.78 милиона динара. Врло je повољна чи- 
њеница, да су повериоци према 19j U. години мањи за преко
2 милиоиа, док су сопствена повевана за исти износ. U b o  п о -  
већање долази од пораста амортизационих фондрва. Сол- 
ствена сретства су састављена из следених извора: глав- 
ница изноеи 12 милиона, разни резервни и валоризациони 
фондови износе 16.8 милиона, непромењено веп некилико 
година, a  амортизациони фонд je порастао од 1.66 милиона 
у 1У28. години на 8.^9 милиона у 1931. години. Сопствена 
сретства су за скоро 12 милиона већа од туГјих a резерве 
су за 2UÜ процената веће од главниде. Из овога се може 
закључши да je пивара у знатној мери сатурирана капита- 
лима. У погледу састава и висине повериоца треоа напоме- 
нути околност, која je нарочите важности; Јагодинска пи- 
вара прилада наиме Југословенском индустриском концерну 
Црашке кредитне Оанке, к о ји м  управља оеоградски ф и л и Ј а л .  

' lo  су дакле повериоци нарочитог порекла, пошто су њи- 
хови интереси савршено иДентични са интересима управе и 
идентачни са акционарима пиваре. To je у данашњим при- 
ликама једна врло важна околност.

Све позиције активе указују на интензивну експан- 
зију. Билансна вредност непокретности, машина, покретно- 
сти и земљишта за последње три године показује да се фа- 
брика стално повећава и усавршава. Ha повећање посло- 
вања, али истовремено и на тешке прилике око наплате по- 
траживања указује повећање позиције дужника, за 2 мили- 
она на 10.3 милиона динара у 1931. години. Ово повећање 
дужника постаје нарочито интересантно, ако имамо у виду, 
да су истовремено смањени и повериоци за пуна два ми- 
лиона. Укупне инвестиције Јагодинске пиваре износе крајем 
1931. године 35.38 милиона, од чега отпада 12.44 милиона 
на нелокретности, 15.94 милиона на машине, 4.64 милиона 
на покретни инвентар (бурад, аутомобиле, флаше и т. д.), 
1.69 милиона на земљиште и 665 хиљада иа вредност сто- 
варишта пива и леда у Сарајеву. Све ове инвестиције су 
покривене сопственим сретствима, a такођер и известан 
део сировина и готових производа, који су крајем ове го- 
дине билансирани са нешто мањим износам но крајем 1930. 
године. Део сировина, дужници и хартије од вредности по- 
кривени су повериоцима — који су, као што смо напоме- 
нули, идентични са сопственицима пиваре. Високи износ 
портфеља хартија од вредности, који je због пада вредности 
акција у 1931. години смањена за 1.62 милиона на 11.53 ми- 
лиона заправо зачуђује, пошто код наших индустријских 
предузећа није уобичајено, да би се исказивао тако знатан 
део ефеката, који одговара већ и висини главнице. Код Ја- 
годинске пиваре то долази отуда, што je она и сопственик 
Скопљанске пиваре, која, колико je  нама познато, врло до- 
бро ггросперира —  захваљујући у првом реду извозу у Ал- 
банију.

У рачуну губитка и добитка долазе у пуној мери до 
изражаја тешке прилике наше пиварске индустрије. Због 
конкуренције и поменутих фискалних ггерета, винске кризе 
итд. иде експанзија пивара за сада још на рачун чисте за- 
раде. Она je и ове године минимална, пре свега због отписа 
ненаплативих потраживања у износу од 300 хиљада динара. 
Због повећане производње већа je и трошарина, која у 1931. 
години износи 5.43 милиона, док су остали порези мало сма- 
њени на 227 хиљада. Ha име трошарине плаћала je јаго- 
динска пивара за последње четири године 15.18 милиона, a 
на име порезе 1.08 милиона; укупно њезино фискално опте- 
рећење износи 16.27 милиона за четири године.

Приход од производње пива и квасца je у 1931. го- 
дини, упркос за 20% повећаној продаји, за 163 хиљада маши 
но у 1930. години a  износи 10.77 милиона динара.

Чиста зарада je исказана са 148 хиљада динара, и 
управа je донела одлуку, да се у делости пренесе на нови 
рачун.

У управи Парне пиваре, фабрике слада и квасца Мих. 
Ј. Косовљанина a. д. Јагодина, налазе се следећа г. г.: прет- 
седник Марко Тзорђевић, ЛШх. JI. 'ћурић, Фрањо Зајц, Адолф 
Минх, Др. Манојло Ј1есић, Милош Хусник, Карло Хусаик, 
Јозеф Бекерус, у Надзорном одбору су г. г.: Др. Влада Ко- 
јић, Рихард Ш карка и Вацлав Витек.

ДИОНИЧКО ДРУШТВО ДОМАЂЕ ТВОРНИЦЕ ПРЕДЕЊА 
И ТКАЊА У ДУГОЈРЕСИ.

Од читаве наше привреде текстилна индустрија још 
најбоље одољева кризи. Код окружних уреда за осигурање 
радника, број осигураних je за 100.000 мањи него што je 
био пред две године. To значи да се и наша индустрија на- 
лази у тешким приликама.

Међутим текстилној индустрији иде далеко боље него 
другим гранама индустријске делатности. Додуше више се 
не ради у три смене као још пред две-три године. Али нема 
обуставе рада, како je у многим другим браншама. A још 
увек има текстилних творница које раде са две групе рад- 
ника. Остале творнице радиле су до пре кратког времена у 
пуном редовитом опсегу.

Текстилна индустрија ужива извесну царинску за- 
штиту. T a  joj пред страном конкуренцијом осигурава знатан 
део домаћег тржишта. A како наша текстилна индустрија 
још ни издалека не покрива сву нашу потребу на продук- 
тима текстила, него само у знатним количинама упућеним на 
увоз, то смањење консума услед опадања куповне снаге ши- 
роких народних слојева иде у првом реду на терет увоза, a 
тек онда на терет домаће индустрије. Опада само увоз го- 
тових фабриката. Увоз сирова памука расте. T o значи да 
наше ткачнице раде данас у већем опсегу него што су ра- 
диле пре неколико година. A расте и увоз предива. To значи 
да су се наше ткачнице развиле још у већем опсегу него 
што je то случај код предионица и да многе ткачнице у све 
већој мери морају да купују потребно предиво у иноземству, 
јер домаће предионице нису у стању да задовоље, потребу.

Ми смо рекли да je наша текстилна индустрија до пре 
кратког времена радила у пуном опсегу. Данас je већ си- 
туација друга. Услед немања девиза творнице ne дтогу да 
дођу до потребних сировина. A како данас иноземство тешко 
даје нове кредите, (знатан валутарни ризик), иноземство 
тражи да се плаћа унапред и тиме je набавка потребних си- 
ровина и полуфабриката скопчана са знатним потешкоћама 
ако не и онемогућена.

Пре извесног времена читали смо да je Дугареса, у- 
след потешкоћа око набавке девиза, приморана да обустави 
рад. У Београд je ишла депутација радника.: Обуставом 
рада у Дугојреси било би погођено 2.000 радника. Да се то 
спречи Дугареса je добила ј-едан део потребних девиза. Рад 
he бити само ограничен.

Биланса Дугаресе за последње 4 годинеовако изсдеда;



Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
Зграде 21.124 28.220 28.220 36.756
Стројеви 20.311 21.919 30.012 31.539
Благајна 32 154 107 29
Ефекти 1.365 1.540 1.714 1.316
Роба 51.586 43.842 43.375 38.975

Пасива:
Главница 56.250 56.250 56.250 56.250
Резерве 5.535 5.535 5.535 5.535
Резерва амортизације 8.882 12.817 16.976 22.699
Резерва валоризације 7.215 7.215 7.215 7.215
Повериоци 14.161 11.452 15.022 14.970
Добитак 2.116 2.151 2.162 2.128
Укупна биланса 93.423 95.680 103.432 109.102

Укупна биланса порасла je за 6 милиона динара. Код 
инвестиција наилазимо на већи пораст.

Године 1930, стројеви су порасли за преко 8 милиона. 
Прошле године за 1.5 милиона. Међутим у прошлој години 
имамо пораст „зграде” за 8.5 милиона. У свему за две го- 
дине око 18 милиона динара. To je у вези са проширењем фа- 
брике. Изграђена je и велика калорична електрична цен- 
трала. Поводом ових инвестиција није се приступило пови- 
шењу деоничке главнице. A није било ни потребно' Све ин- 
вестиције na и ове најновије претстављају вредност од 68 
милиона динара. Фонд амортизације износи 22.6 милиона. 
По томе, нето je вредност инвестиција 48 милиона. Међутим 
деоничка главница износи 56 милиона. A обична резерва и 
резерва валоризације износи скоро 13 милиона. По томе не 
само да су све инвестиције извршене из властитих сред- 
става него и 20 милиона обртног капитала су властита 
средства.

Роба je опала од 43.4 милиона на 39 милиона. To je у 
вези са општим приликама које се у текстилној индустрији 
осећају у мањем опсегу него у другим браншама.

Повериоци —• салдо веровника и дужника je опао за 
неколико хиљада мада су нове инвестиције износиле око 10 
милиона. To значи да су дужници у опадању што je опет у 
вези са општим лриликама.

Чисти je добитак исти као и ранијих година. Значи да 
je подузеће тако јако да ни опште погоршање коњунктуре 
не делује на његов просперитет.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:

Приходи: 1928. 1929. 1930. 1931.
Од предива 14.760 18.795 21.477 29.404
Од робе 27.307 30.598 21.578 23.919

Расходи:
е®

Т рошкови 2.259 2.046 2.991 3.092
Фабрикација 22.715 28.043 26.782 34.066
Одржавање зграда 1.676 1.829 1.953 1.719
Погон машина 4.011 4.908 ------
Порези 2.278 2.430 1.750 2.051
Камати 2.514 2.756 ------
Амортизација 3.373 3.373 3.373 5.722

Приходи су битно порасли. Нарочито код предива.
Наше предионице имају силну коњунктуру jep je потражња 
стално већа од онога што наше предионице могу да израде. 
A подизање нових предионица кошта тешке милионе.

Код расхода нарочито су порасли 'издаци „фабрика- 
ција“. Изгледа, бар у првој половини године да je Дугареса 
радила са пуним капацитетом.

CRNOGORSKA BANKA NA CETINJU 
Uprava Crnogorske banke na Cetinju ima vrlo pohvalnu 

naviku, da publikuje zajedno sa bančinim završnim računima 
i kratak prikaz lokalnih crnogorskih prilika kao i ništa manje 
interesantne ekonomske želje tamošnjih krajeva. Ovi su podaci 
za nas u toliko informativniji pošto su daleko iznad uobičajenih

fraza i pošto je kod nas i inače vrlo slabo šta poznato 0 črno
gorskim prilikama.

Tako saznajemo iz ovog izveštaja, da su prilike na teri
toriji bančinog rada bile mnogo teže nego u drugim krajevima, 
zbog dugotrajne suše i nerodice, tako da su  se državna vlast i 
razna humana društva morala zauzeti da spasu narod od gladi. 
Napominje se, da su teškoće bile povećane još i time, što su 
cene žitu bile visoke. Pod ovakvim okolnostima mora svaki 
bankarski posao biti skopčan sa naročitim teškoćama i neprili
kama. Dalje se veli u izveštaju da se poboljšanje prilika u ovim 
krajevima može očekivati u glavnome od javnih radova, koji 
bi ovde trebali da budu veći i po broju i po visini uloženog 
novca, jedno zato, što je i od ranije uvek u javnim radovima 
narod nalazio zaposlenje, odnosno sretstva za ishranu, a drugo 
i zato, što u saobraćajnom pogledu naročito Crna Gora je još 
daleko, zaostala iza drugih krajeva naše države. Pomanjkanje 
puteva, a pogotovo železnica, onemogućava iskorišćavanje na
ših šuma a sa time u' vezi i početak industrijskog razvoja. Ni 
seljak ne može da postigne' bolju cenu svojem proivodu, jer ga 
mora prodati u svome mestu, kad nema puta d a ' ga izveze. 
Dobri putevi su osim toga i bitan üslov za razvitak i unapre
đenje turizma, jer samo tako naše prirodne lepote mogu postati 
pristupačne strancima. Prelistavajući ranije izveštaje naišli smo 
u izveštaju za 1930. godinu između ostalog i na želju, da se 
pitanje isušenja Skadarskog jezera stavi na dnevni red. U ovoj 
godini ova se želja više ne spominje, već i s obzirom na naše 
finansiske prilike.

Što se tiče poslovanja Crnogorske banke, treba konsta- 
tovati da je ono uprkos svim nedaćama u prošloj godini bilo 
dobro. Kao kod svih naših novčanih zavoda, tako i rad' Crno
gorske banke u 1931. godini treba podeliti u dva perioda. U 
prvom polugođu je i tamo bankarski posao bio normalan; ulozi 
su i kod Crnogorske banke bili u porastu, otplate po postoje
ćim zajmovima redovno su se obavljale, zbog čega je banka 
bila u stanju, da viškove svojih sretstava plasira u nove manje 
zajmove. U drugoj polovini godine prilike su bitno izmenjene, 
i zahtevale su od Crnogorske banke, da svoje aktivne operacije 
reducira, da bi na taj način održala potreban likviditet. ■

Zbog velike likvidnosti nije došlo do panike ulagača. 
Podvlači se, da je svaka isplata ulagačima bila izvršena odmah 
i u celosti, bez obzira na ranije ugovorene' otkazne rokove. Po- 
verenje ulagača je ostalo neokrnjeno što dokazuje skoro nepro- 
menjeno stanje uloga prema rekordnom stanju iz 1930. godine. 
Kod 18.6 miliona dinara uloga na štednju njihovo je stanje u 
1931. godini smanjeno za svega 90 hiljada, dok se moralo; raču
nati sa mnogo većim odlivom, već i s obzirom na nezapam
ćenu nerodicu koja je postojala u ondašnjim krajevima. . . .

Glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine, koje
smo uporedili u donjoj tablici potvrđuju naše gledište, da- je
Crnogorska banka sjajno savladala krizu u 1931. godini ii da je
neverovatno dobro prošla. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 1.323 1.703 2.252 1.402
Vrednosti rez. fonda 1.624 1.905 2.128 1.551
Hartije od vrednosti 115 115 115 619
Menice 12.433 14.810 16.643 15.999
Tekući računi 11.031 8.926 9.950 8.948
Nepokretnosti 1.400 1.200 1.176 1.152
Nameštaj šest dinara
Zajmovi na zaloge 721 — — —
Naplate, kaucije, ostave i t.. d. 29.869 34.259 30.668 31.585

Pasiva
Glavnica 4.000 4.000 4.000 4.000
Fondovi 1.856 2.099 2.397 2.491
Ulozi na štednju 12.688 13.668 18.575 18.483
Poverioci 8.220 7.085 Ž.769 3.093
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Reeskont 1.094 1.130 1.358 1.116
Dobit za podelu 500 400 400 230
Zbir bilansa 58.420 62.919 63.132 61.258

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi
Kamata 1.822 1.828 1.932 2.019
Porezi, prirezi i takse 533 503 450 283
Administrativni troškovi 1.703 1.727 1.808 1.645
Otpisi 118 172 35 491
Dobit 667 533 534 306

Prihodi

Prenos dobiti 180 188 171 206
Kamata 3.849 3.822 3.894 3.894
Provizije 665 574 521 488
Prihodi od nepokretnosti 105 152 152 140
Prihodi od hart, vd vred. 42 26 23 18
Bruto prihodi 4.843 4.764 4.762 4.746
Dividenda 12.5% 10% 10% 5%

Zbir bilansa Crnogorske banke, koji je u 1929. i 1930.
godini bio stacioniran sa 63 miliona , smanjen je ove godine za
oko 2 miliona na 61.2 miliona dinara. Ovo smanjenje dolazi kao 
posledica redukcije pozicije poverioca, i to ne zbog otkazanih 
kredita, nego zbog vraćanja od strane Crnogorske banke, koja 
je, kao što se vidi, pravilno razumela privredne prilike i nasto
jala, da postepeno smanji volumen - svojih obaveza. To je u 
ostalom njena poslovna politika koja dominira kroz- sve posled
nje četiri godine. Poverioci koji su još u 1928. godini izkazani sa
8.2 miliona, postepeno se likvidiraju, tako da iznose krajem 1931. 
godine samo još 3 miliona dinara. Već u izveštaju za 1930. 
godinu uprava bančina podvlači, da nastojava da što pre lik
vidira svoje obaveze prema drugim novčanim zavodima i time 
postane neodvisna. U tom nastojanju igrao je spontani priliv 
uloga na štednju jednu vrlo važnu ulogu. U 1931. godini svi 
su dugovi privatnim bankama vraćeni ;iz računskog dela iz- 
veštaja vidimo, da je krajem godine banka dugovala privatnim 
bankama po tekućem računu 1.17 miliona ali je ona istovremeno 
imala kod banaka i potraživanja od 1.7 miliona, dakle više no 
što iznosi zaduženje. Ulozi na štednju, koji su, kao što smo to 
već ranije napomenuli, bili u 1930. godini rekordni (prema
1929. godini porasli su za 5 miliona) ostali su u 1931. godini 
na nepromenjenoj visini. Sopstvena sretstva iznose 6.5 miliona, 
od čega je glavnica 4 miliona. Fondovi, koji se stalnim dotaci
jama povećavaju, iznose skoro 65% od glavnice. Reeskont kod 
Narodne banke i kredit kod Državne hipotekarne banke su 
manji nego u 1930. godini. To je svakako povoljan znak po 
bančine finansiske prilike. Napominje se da se banka ovim kre
ditima služila vrlo umereno i da je čak bila u stanju da ,,u gra
nicama svojih skromnih sretstava” ukaže svoju predusretljivost 
i nekim drugim bankama.

Ovaj obrtni kapital od 30 miliona dinara plasiran je u 
sledeće aktivne poslove: 16 miliona iznose menični krediti, 8.95 
miliona oni po tekućim računima, 2.1 miliona plasirano u har
tije od yrednosti, 1.15 miliona u nepokretnosti, a gotovina u 
blagajni i po žiro-računu iznosi 1.4 miliona dinara. Dok su kre
diti po tekućim računima smanjeni prema prošloj godini za 
preko milion dinara, iznosi smanjenje kod eskontnih kredita, 
koji su dva puta veći od kredita po tekućim računima, samo 
600 hiljada. Pokazalo se, da je menica u tamošnjim krajevima 
najpodesniji kreditni instrumenat za finansiranje sitne radinosti, 
seljaka i malog zanatlije. Crnogorska banka napominje, da u
1931. godini nije obustavila izdavanje novih zajmova, već ga 
samo ograničila, pošto su otplate i bez pritiska bile redovne. 
Znači da je banka bila vrlo obazriva u svojoj kreditnoj politici 
i da je zajmove odobravala samo prvoklasnim dužnicima. Du
žnicima koji su se nalazili u momentalnoj neprilici, naročito se
ljacima, banka je odobravala odlaganje rokova zajmova, bez 
ikakvih otplata. Neiskoriščene kredite trgovcima i zanatlijama

banka nije ograničila, već im omogućila, da u svako doba ra
spolažu u ranije odobrenim granicama.

Plasmani u hartije od vrednosti (državni papiri i akcije 
Agrarne banke) prvenstveno u Ratnoj šteti, kao što to pred
viđaju statuti bančini, smanjeni su u 1931. godini zbog sroza
vanja kursa efekata i to od rezervnog fonda na 1.55 miliona 
a ostala na 623 miliona dinara. Kursna razlika iznosi 623 hiljade 
dinara, a otpisana je direktno kroz račun gubitka na taj način, 
da je za to iz redovnih prihoda upotrebljeno 467 hiljada, 126 
hiljada od unovčenih kupona a 30 hiljada od amortizovanih ob
veznica Ratne štete. I ako je ovaj gubitak relativno vrlo zna
tan, banka se ipak nije htela koristiti zakonskim ovlašćenjem 
petogodišnjeg otpisa —  jer bi fond kursne razlike u aktivi kva
rio strukturu bilansa.

Bruto prihodi su kroz sve četiri poslednje godine sta
cionarni na 4.7 miliona dinara; istu gotovo nepromenjenu sliku 
pružaju i pojedine pozicije prihoda u računu gubitka i dobitka. 
Kod rashoda međutim promene su znatnije: rashodi po kama
tam a su u porastu, dok su porezi i administrativni troškovi 
(zbog rigorozne štednje) znatno smanjeni. Zbog toga je banka 
mogla otpise povećati od 35 hiljada u 1930. godini na 491 hi
ljadu u 1931. godini i da pri tome uvek još iskaže zaradu od 
306 hiljada, prema 534 hiljade u prošloj godini. Da nije bilo 
ovog izvanrednog otpisa na hartijama od vrednosti, dobit bi 
u 1931. godini bila rekordna. Vredi napomenuti, da banka ne- 
iskazuje otpisa sumnjivih potraživanja.

Čista dobit u visini od 306 hiljada podeljena je на sle
deči način: 30.6 hiljada je dotirano rezervnom fondu, 46 hi
ljada je podeljeno upravnom i nadzornom odboru, 30 hiljada je 
preneto na novi račun a 200 hiljada dinara je stavljeno na ra
spoloženje akcionara kao 5% dividenda, odnosno 10 dinara po 
akciji.

Stari Upravni odbor, pod pretseđništvom g. Vuka Vule- 
tića je na skupštini akcionara 24. aprila 1932. godine podneo 
ostavku, nakon čega je izabrana nova uprava, u kojoj se nalaze 
gospoda: Đaković Milan, Boško Radanović, Nikola Zuber, Simo 
Marić, Milo Tomašević, Dušan jovičević, Rudolf Đunijo, Luka 
Velimirović, ćiro  Kamenarović, Jefto Spasič, Krsto Pejović, Pero 
Stijović, Husejin Maljević, Marko ćurčić, Filip Cemović i Ivo 
Barać. U Nadzornom odboru su gospoda: Radomir Miholić, 
Marko Vujović, Nikola Knežević, Milan Buj i Savo Milanović.

НАРОДНО ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ПАРКЕТУНИОН У
ЗАГРЕБУ.

Јака индустрија дрва, у првом реду велике пилан.е, 
имали су и морали имати за последицу да ce je код нас вре- 
меном развила и јака индустрија паркета. Тим npe што ce 
за израду паркета употребљавају у главноме отпатци, ко- 
јима велике пилане располажу у великим поличинама и који 
ce у другу сврху не даду рационалније употребити.

С извозом паркета у великим количинама наша ин- 
дустрија дрва не може много рачунати. Иноземство je до- 
душе упућено на увоз неких врсти нашег дрвета. Али оно 
иде за тим да увози дрво у непрерађеном стању, осигура- 
вајући на тај -начин извесно поље рада и својој индустрији. 
Тако и државе које су упућене на увоз дрвета израђују 
знатан део паркета у властитим фабрикама. Поред тога 
нашим паркетима праве знатну конкуренцију и паркети из 
дрвета других провениенца, које у извесном погледу имају и 
предност пред нашим дрветом.

Према томе наша индустрија паркета у главноме je 
упућена на домаће тржиште. Знатна грађевна делатност у 
већим нашим градовима имала je за последицу и јачу по- 
тражњу за паркетима. Већ ради тога штО' ce данас станови, 
na и они .у великим кућама, који ce издају под кирију, изра- 
ђују са више луксуза него раније. Додуше у најновије време 
паркетима прави конкуренцију у извесном погледу лино- 
леум, терагуми и слично. Ma да je код нас потражња за пар- 
кетима последњих неколико година била доета знатна, про- 
дукција je била још већа. Нарочито јер je 1928—30 извоз
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дрва био знатан, a јак извоз дрва имао je за последицу и 
јаку продукцију паркета. Услед међусобне конкуренције, 
цене паркета биле су на домаћем тржишту тако пале да су 
једва покривале трошкове продукције.

Код оваквих прилика наравно да се je већ давно по- 
родила идеја оснивања картела, како би се регулирала про- 
дукција паркета и осигурале цене које омогућују извесан 
рентабилитет.

Тешкоће око оснивања картела биле су знатне a пре- 
говори трајали су дуже. Поједини продуценти тражили су 
превисоки контингент. За поједина интересирана подузећа 
тежиште je било не само у томе да паркете пласирају уз по-> 
вољне цене него и да пласирају што већу количину. A ви- 
соке цене могле су се добити само тако, ако се ограничи по- 
иуда. Нарочито je једна творница тражила толики контингент 
и стављала такове увете да дуго времена до картела није 
могло доћи.

Ha концу je дошло до картела, али без оне творнице 
која je стављала захтеве на које остали чланови нису могли 
пристати. Поред тога у картелу нису неке мање радионице 
паркета, али које, с обзиром на минималну количину своје 
продукције, не долазе у обзир. Тим мање што они своју 
продукцију паркета могу регулирати тек према количини 
отпадака са којима располажу. A отпадци су опет у вези са 
omiiTOM коњунктуром дрвне индустрије, која je сада лоша. 
Према томе са стране дисидената —  тако дуго док међу 
њима нема и великих подузећа дрвне струке, — не прети 
већа опасност.

Картел паркета .узео je форму акционарског друштва 
за централну продају. Подузеће je основано пре годину 
дана под именом „Народно дионичко друштво Паркетунион“.

Дионичка главница износи 125.000 динара. За подузеће ова- 
ковог калибра и није потребно више. Да имамо у читавој 
држави институцију друштва. са ограниченим јамством, 
картел паркета био би сигурно узео ту  форму. Овако мо- 
рамо оснивати акционарска друштва и за подузећа мањег 
калибра.

Биланса Народног д. д. Паркетунион за 1931, прву по- 
словну годину овако изгледа:

Актива:

Г отовина 75
Банке 121
Римесе 134
Инвентар 69
Дужници 2.670
Г радње 908
Г убитак 8

Дионичка главница 125
Веровници 3.867
Укупно 3.992

Пасива:

Прва пословна година завршена je ca губитком од пар 
хиљада динара. To je и за очекивати код новооснованих по- 
дузећа, будући да су организациони трошкови знатни. Ме- 
ђутим код картелних продајних организација и не иде се за 
тиме да се код продајне централе, без обзира коју форму 
она има, заради. Добит се у оваковим случајевима постиже 
код одређивања цене уз коју продајна организација преузима 
робу од чланова картела. Према томе и постигнута добит 
долази до изражаја у биланси појединог члана картела, a 
не у биланси централне продајне организације.
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:танска ШЈтедноница
КРАЈБЕЕИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

ЦЕНТРАЛА У ВЕОГРАДУ, — Филијале у Загребу, Љубљаш, Сарајеву и Скопљу.

ОТВАРА ЧЕКОВНЕ РАЧУНЕ 
свакош физичком s  шравном лицу, Плаћања преко чековнвх рачуна су 
брза, поуздаиа м јевтина, a могу се вршити код свих пошта у држави.

ПОДРЖАВА ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ 

ПРИМА УЛОГЕ HA Ш ТЕДЊУ
штедња књ иж ица П ош танске штедионице најпогодније 
je  сретство за штедњу, јер се штедни улози примају 
и исплаћују код свих пошта без икаквих трошкова.

ЧЛАН JE БЕРЗЕ 1 МЗВРШУЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.
ЗА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ КОД ПОШТ. ШТЕДИОНИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА

Обавештења даје Поштанска штедионица и све поште у земљи.
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Садржај:
Zanatska banka Kraljevine Jugoslavije, Beograd 
Земаљска банка за Босну и Херцеговину — Сарајево 
Opšta trgovinska banka — Beograd
Друштво за електротехнику и фабрика кабела д. д. — Загреб

ZANATSKA SANKA KRALJEVINE JUGOSLAViJE, BEGRAD
Smatramo da je Zanatska banka kroz tešku 1931. go

dinu sjajno prošla — i da mogu naše zanatlije sa svojom no
vom centralnom kreditnom organizacijom i njezinim radom 
biti više no zadovoljnk Naša Zanatska banka još je vrlo mlada 
novčana ustanova. Ona postoji tek pet godina, zbog čega i ne- 
sme začuđivati, što se ona još uvek mora boriti sa raznim deč- 
jim bolestima. Na ta  pitanja vratićemo se malo docnije. Prema 
svojim zadacima i specijalnim funkcijama, koje ima u našem 
privrednom organizmu da obavlja Zanatska banka, ona u mno
gim pogledima zapravo i nije privatno privredna ustanova, već 
ustanova javne koristi. Ono što bi za našeg seljaka imala da 
bude Agrarna banka pretstavlja za zanatliju njegova Zanatska 
banka. Zbog toga i vidimo, da ona nije osnovana samo pri
vatnom inicijativom, već odlučujućim uticajem i učešćem dr
žave a na osnovu naročitog zakona o organizaciji i unapređe
nju zanatstva i zanatskog kredita iz januara 1926. godine. Ha
dom, banka je otpočela u maju 1927, godine. Ovim zakonom, 
država je priznala banci izvesne privilegije, a njezin opšte- 
koristan karakter se manifestuje u činjenici, da učestvuje u 
glavnici, koja je određena na 75 miliona dinara sa 40% odno
sno 30 miliona, dok su ostalih 60% preuzeli zanatlije odnosno 
zanatlijske zadružne organizacije.

Prema statutu, pretstavlja 1931. godina za Zanatsku 
banku prestupnu. U toj godini je prema predviđenom nacrtu 
imala glavnica da bude potpuno uplaćena — obaveza, koju su 
privatni akcionari tačno ispunili, dok se država još uvek nalazi 
u zadocnjenju. Kretanje uplata bančine glavnice daje vrlo in
teresantnu sliku; tako na primer bilo je stvarno uplaćeno:

krajem 1927. 1928. 1929 1930. 1931.
u hiljadama dinara

od države 8.500 12.000 15.500 19.000 19.000
od priv. akc. 16.580 25.000 33.522 44.948 45.000

Ukupno: 25.080 37.000 49.022 63.948 64.000
Umesto. zakonski normiranog odnosa od 40% ka 60% je u toku 
poslednjih godina bio procentualni odnos između privatnih 
akcionara i države sledeči:

krajem 1927. 1928. 1929. 
u procentima

1930. 1931.

država 34 30 31.63 29.71 29.69
priv. akcionari 66 70 68.37 70.29 70.31

100 100 100 100 100
Poslednje dve godine procentualni odnos nije mnogo iz- 

menjen, pošto su privatni akcionari svoj udeo u akcijama upla
tili i pošto je država ostala dužna još 11 miliona. U budžet za 
1931-32. godinu uneta je pozicija od 3.5 miliona kao državni 
prilog na ime glavnice za 1931. godinu, čime bi državni dug 
bio smanjen na 7.5 miliona, ali za sada još nije isplaćen.

Od ukupniii 375 hiljada akcija, na koliko je podeljena 
glavnica otpada krajem 1931, godine:

broj akcionara broj akcija kom. vred
u hiljd. din.

od države 1 150.000 19.0000
od privatnih akcionara 

na području:
Centrale, Beograd 5.920 180.460 36.092
Podrž. Zagreb 1.700 29.948 5,989
Podruž. Ljubljana 327 6.339 1.268
Podruž. Sarajevo '602 8.253 1.650

Svega: 8.550 375.000 64.000
što znači u procentima, da je na području centrale plasirano 
80.24% glavnice, kod Podružnice u Zagrebu 13.27%, u Ljub
ljani 2.82% a u Sarajevu 3.67%.

U pretprošloj godmi^je teritorijalna podela akcionara
bila preglednija; dobili smo sledeću sliku:

broj akcionara broj akcija nomin. vredn. u 
hiljadama din.

Država
Privatni akcionari:

1 150.000 19.000

Srbija 4.262 149.367 29.850
Južna Srbija 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
Koncentracija akcija u sve manje ruku intenzivno se pro

dužila i u ovoj godini. Tako vidimo, da je broj akcionara u
1931. godini smanjen za 440 na 8550. Prosečno, jedan akcio- 
rrar ima 26.4 akcija, prema 25 komada u 1930. godini.

Drugu novinu pretstavlja osnivanje filijala u Ljubljani 
i Sarajevu, što je imalo za posledicu internu reorganizaciju po
slovanja. Ranije, cela teritorija države bila je podeljena u dva 
administrativna područja: u područje centrale (Srbija, Crna
Gora, Južna Srbija, Bosna i Hercegovina, Vojvodina, Srem i 
Slovenačka) i u područje glavne podružnice i Zagreba (Hrvat
ska i Slavonija, Bosna -- banjalučka i bihaćka oblast — Dalmaci
ja i Međunmirje). Ova podela nije bila najsrećnija zbog čega tre
ba pozdraviti osnivanje filijala, koje će poslovnje u mnogome 
uprostiti i ubrzati, i po kome je teritorijalna podela kompetencija 
pravilnije izvršena. Nije se moglo očekivati da će novoosnovane 
filijale u prvoj godini odbaciti zaradu; gubitak je kod njih bio ne- 
izbežan, već i zbog toga, pošto iziskuje organizacija rada velike 
troškove i pošto zavisi kreditna politika i veličina plasmana od 
procenta plasiranih akcija i uloga odnosno kraja.

U narednoj tablici smo uporedili kretanje glavnih bilan
snih pozicija Zanatske banke. Zbog in teresan tnog  razvoja.
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uporedili smo poslednje tri, godine sa 1927., dok smo zbog, po
manjkanja mesta 1928. godinu morali izostaviti. Dobijamo sle
deću sliku:

Račun izravnanja 1 . •

Pasiva 1927. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Glavnica 25.080 49.022 63.948 64.000
Fondovi 36 1.030 1.489 1.847

Ukupno: 25.116 50.052 65.437 65.847
Ulozi na knjižice 2.533 11.108 16.446 19.952
Ulozi po tek. račun. 2.934 16.668 16.029 12.345
Reeskont kod Nar. ban. 6.701 7.203 6.373 8.751

Ukupno 12.168 34.979 38.848 41.048
Obrtni kapital 37.284 85.031 104.285 106.895

Aktiva

Gotovina 220 1.061 2.934 2.743
Hartije, od vrednosti — 750 1.500 1.500
Menice 27.914 68.578 80.205 80.032
Tekući računi 8.203 15.886 22.702 24.358
Lombard 901 1.721 1.126 535
Inventar . 585 568 636 912
Vrednost rez. fonda — 426 426 1.354
Razna aktiva 541 186 287 612
Prinosne pozicije 15..322 34.277 49.500 53.669

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Troškovi 1.199 1.584 3.308 4.149
Kamata 142 949 1.466 1.781
Provizije 11 13 13 —

Otpisi 47 %605 519 788
čista dobit 136 2.557 3.976 3.169
Otpis efekata — — ■ — 124

Prihodi

Prenos dobiti — 81 67 5
Kamata 1,455 7.083 8.660 9.454
Provizije 3 24 34- 28
Rashod efekata — — 49 39
Razni prihodi 83 391 542 571
Zbir prihoda ili rashoda 1.537 7.581 9.352 10.097

Obrtni kapital Zanatske banke je uprkos krize povere-
nja i svih poznatih teiškoća u 1931. godini povećan a iznosi 
skoro 107 miliona dinara, zbog čega treba Zanatsku banku 
ubrojati u red naših velikih banaka. Prema 1927. godini je 
obrtni kapital porastao na okruglo 300%.

Sopstvena sretstva preovlađuju; iznose 66 miliona pre
ma 41 milion tuđih. Poslednje dve godine su sopstvena sretstva 
ostala takoreći nepromenjena (64 miliona glavnica i 1.8 miliona 
rezerve) a da je država odgovorila svojoj obavezi, danas bi 
sopstvena sretstva iznosila 77 miliona a obrtni kapital skoro 
120 miliona. I u pogledu kreditnog volumena kao i u pogledu 
zarade bančine igra ovaj iznos kojim banka zasada još ne ra
spolaže, jednu važnu ulogu.

Bančini pasivni poslovi pokazuju vrlo lep napredak Ulo
zi na štednju su u prošloj godini porasli za 3.5 miliona na 20 
miliona. Kad se ima u vidu prošlogodišnji finansiski. poremećaj 
i iznemoglost ulagača, povlačenje uloga i t. d. onda treba kon- 
statovati da je ovo povećanje uloga dokaz, u kolikoj meri 
se je afirmirala Zanatska banka među svojim zanatlijama. Upra
va podvlači da je Zanatska banka, bila u mogućnosti da bez 
otkaza vraća ulagačima njihove uloge i u vremenu najveće uz
nemirenosti. Uložnih knjižica ima 1144; prema tome iznosi 
prosečni ulog na knjižice 17 hiljada dinara. Daleko najveći deo 
ulagača otpada na centralu u Beogradu, nairrje 15 miliona (788 
knjižica). Interesantno je također, da otpada od ovih 1144 
uložnih knjižica 536 ispod 1000 dinara (svega 143 hiljade di

nara) i 249 knjižica na uloge do 5000 dinara (svega 467 hilja
da dinara). Sitna štednja dakle dominira.

Kod uloga po tekućim računima zabeleženo je izvesno 
opadanje, za. 3.68 miliona na 12.34 miliona. Ali je to posledica 
naročite okolnosti, pošto je Središnji ured za osiguranje rad
nika u 1931. godini podigao sa svog tekućeg računa iznos od 
6.3 miliona radi zidanja zgrade u Beogradu. Znači dakle, da su 
stvarno i ovi ulozi porasli za preko 3 miliona. Reeskont kod 
Narodne banke je povećan za 2.4 miliona na 8.75 miliona. 
Uprava napominje, da je početkom godine imala odobreni re- 
eskontni kredit u visini od 25 miliona. Zbog otvaranja filijala 
u Ljubljani i Sarajevu zatraženo je povišenje ovog kredita. 
Umesto odgovora, a u vezi sa odlukom Narodne banke o gene
ralnom ukidanju neiskorišćenih kredita od 8 avgusta reduciran 
je i ovaj kredit za 13 miliona dinara. Dok je Narodna banka 
doonije drugim zavodima u . mnogo, većoj meri išla u susret, 
odobrila je Zanatskoj banci svega novih 2 miliona, a i docnijim 
pretstavkama Zanatska banka nije uspela da dobije ranije odo
brenu kvotu. Čak ni odgovor nije dobila.

Kod svojih aktivnih kreditnih operacija, ima banka da se 
bori sa ogromnim teškoćama. Zanatlije su imovinsko slabi i 
siromašni a pored toga rastureni po celoj zemlji. Zato treba 
vrlo veliki aparat i razgranatu organizaciju. Kreditiranje se 
sprovodi direktno preko centrale ili filijala. Van ovih sedišta 
kreditovanje je sprovedeno preko zanatskih kreditnih zadruga, 
a gde ovih nema preko cenzurnih odbora, kojih je krajem 1931. 
bilo 298 od čega otpada na područje beogradske centrale 162 
prema 207 u pretprošloj godini, Zagreba 81, Ljubljane 15 a 
Sarajeva 40.

Posredstvom zanatskih kreditnih zadruga odobravaju r? 
krediti na dva načina: na prvom mestu, uz potrebno pokriće, 
samim zadrugama, koje zatim kreditiraju članove a na drugom 
mestu, preko tih zadruga, koje vrše funkcije cenzurskih odbora.

Pošto su poskupela bančina sretstva, ona je odobrenjem 
Ministra finansija povisila stopu svojih 'kredita za 1%; od po
jedinaca zanatlija naplaćuje 11%. od 26 oktobra, a od 1. de
cembra 8x/2% za kredite date zanatskim kreditnim zadrugama. 
Ovo kreditiranje zadruga, koje. je usko vezano i sa favorizira
njem osnivanja novih zadruga (jedna od vrlo važnih zadaća 
Zanatske banke) vrlo je otežano, pošto još ni danas ne postoji 
jedinstven zakon o zadrugama. Ipak je do kraja 1931. godine 
kreditima snabdeveno 95 zadruga sa 7.381 zadrugarom prema 
76 zadruga u 1930. godini.

Ukupno primila je Zanatska banka u toku 1931. godine 
5690 novih molbi za kredite u iznosu od 104.4 miliona a 
odobrila je 4.900 molbi sa 66.5 miliona prem a odobrenim 88.8 
miliona u 1930. godini. Ovo smanjenje objašnjavaju prilike od 
augusta i septembra prošle godine.

U svojoj kreditnoj politici je Zanatska banka vezana na 
naročiti ključ, koji predviđa, da treba kredite plasirati prven
stveno u odgovarajućem odnosu, kako pritiću ulozi i kako je 
uplaćena glavnica.

Raspored plasmanja prema ovom ključu je sledeči: 
-Područje Pripada po ključu Iskorišćeno .% iskorišćenja

u hiljadama dinara
77.788 73.70
18.682' 17.70

1.256 1.20
7.823 7.40

Centrala 
Filijala Zagreb 
'Filijala Ljubljana 
Filijala Sarajevo

80.24%
13.27%

2.82%
3.67%

Kao ranijih godina, tako je i ove godine područje be
ogradske centrale iskoristilo manji kredit nego što mu po ključu 
pripada. Filijala Zagreb i Sarajevo su iskoristile mnogo više, a 
Ljubljana niti 50% od ključem omogućenog kredita. Ovo naj
bolje dokazuje, da ovaj sistem podele i uniformiranja kredita 
ne može da izdrži kritiku. Kredit je dat 19.092 zanatlija prema 
18.163 u 1930. godini i. to u 1.024 mesta prema 905 mesta u
1930 godini.

Tablica glavnih bilansnih pozicija pokazuje, da u kre
ditnim operacijama preovlađuju eskontni krediti- Prema prošloj



godil,li iskazani su sa nepromenjenim iznosom od 80 miliona 
dinara. Kroz čitavu godinu eskontovano je svega 46.352 me
nice a u ukupnom iznosu od 323.9 miliona prema 44.608 me
nica i 318 miliona u 1930. godini. Krajem godine nalazi se u 
portfelju 11.525 menica, od toga 7.753 kod centrale u Beogradu. 
Prosečna menica iznosi u Beogradu 7424 dinara, u Zagrebu 
6.835, Ljubljani 11.278 a Sarajevu 5.624 dinara, Sitni menični 
krediti su u apsolutnoj većini: od ukupno 11.525 menica je 
3.478 menica u iznosu do 2.900 dinara i 3.528 menica do 5.000 
dinara. Od meničnih kredita išlo je u 1931. godini na 
protest u Beogradu 8.03%, u Zagrebu 3.45% , u Ljub
ljani 4.08% a najviše u Sarajevu 11.85%, zbog naročito 
teških prilika bosanskih zanatlija. Od celokupnog plasmana od
105.5 miliona ostalo je nenaplaćeno 256 menica u iznosu od 1.35 
miliona odnosno 1.29%. Zbog toga se otpisuje 681 hiljada od
nosno 0.68% od stvarnog plasmana na ime gubitka.

Aktivni tekući računi su porasli za preko 2 miliona i 
uprava Zanatske banke sa ponosom napominje, da je u vre
menu, kada su solidni trgovci i industrijalci teško nalazili po
treban im zajam, bio zanatlija takoreći bez prekida kredir 
tovan od strane Zanatske banke. Smanjenje lombardnog kre
dita je prirodna posledica opadanja kurseva hartija od 
vrednosti.

Dobro je, što Zanatska banka nema mnogo hartija od 
vrednosti, zbog čega vidimo, da je otpisala kao kursnu razliku 
kroz račun gubitka svega 124 hiljade dinara pretrpljeno na 
7% investicionom zajmu koji je svojevremeno bio kupljen za re
zervni fond.

Račun gubitka i dobitka pokazuje povećanje bruto-zarade 
na 1Ö.09 miliona dinara. Ova bi stvarno morala biti još mnogo 
veća, da nije Narodna banka smanjila reeskontni kredit Za 
okruglo l i  miliona i da je država u redu uplatila svoj udeo 
u glavnici. Prihodi kao i rashodi po kam atama su povećani, 
zbog povećanja stope. Ljubljanska i Sarajevska filijala su za
ključile poslovanje sa gubitkom od ukupno 571 hiljada dinara, 
Zbog toga je čista zarada u 1931. godffii sa 3.17 miliona manja 
no u 1930. godini, kada je iznosila 3.97 miliona. Od ove dobiti 
podeljeno je 190 hiljada rezervnom fondu, 95 hiljada fondu za 
sumnjiva potraživanja, 32 hiljade fondu za pomoć zanatlijske li
terature, 32 hiljade pensionom fondu, 189 hiljada upravnom 
odboru, 32 hiljade nadzornom odboru i 95 hiljada bančinoki 
osoblju. Pošto se država odrekla dividende (prem a zakonu o 
banci) podeljeno je na 225 hiljada akcija privatnih akeionarä.
11 dinara odnosno 2.47 miliona a 29.7 hiljada je preneto ha 
novi račun.

Ü upravi Zanatske banke nalaze se sleđeća gospodä: Mi
lan J. Stojanovič, pretsednik, Beograd; Mihajlo Stojaditiovič, 
pofpretseđhik, Beograd; Milan Ramuščak, potpretsednik, Za
greb; Albert Firt, Beograd; Anton Šuster, Beograd; Aranđel 
Stankovič, Skoplje; Vlada Vacić, Beograd; Dragi Petrovič, 
Ćuprija; Dušah Živdjriović, PožareVaC; Engelbert Franketi, 
L jublana; Života Lazarevič, Beograd; Jakov Sinjanović, Beo
grad; Krsta Ginović, Beograd; Ljubišav Vujovič, Kragujevac; 
Milan Abramovič, Novi Sad; Miloš Miladinovič, Sarajevo; Ni
kola Koljević, Banjaluka; Pävab Vič, Vinkovci; Slavko Lozariič, 
Velika Kikirida; Stojan Anđelković, Beograd. Vršiioc dužriosti 
državnog komesara je Dr. Btfško Mašić, šef kabineta Ministra 
trgovine. U nadzornom odbori! su gospođa: Dušan Šajnović, 
pretsednik; Mihajlo Cocić, potpretsednik; Momčilo Bojić, Du
šan Stojanovič, i Živojin Živković, svi iz Beograda. Glavni di
rektor bančih jg g. Dr. Milan Dragič.

ЗЕМАЉСКА BAHKÄ З а  БОСНУ И ХЕРЦЕГ0ВИНУ -  CA-
PAJEBO.

„Стишазши одмах у зачетку кулантним исплатама 
нервозност која je захватила штедише и овога краја, наш je 
завод одржао своје уобичајно нослонан.е без икаковог за- 
пин>ан>а, прекида или рестрикција, колико у одноеу према 
свим својим осталим клијентима у свим својим одељењима

и пословним гранама“. Овај пасус из извештаја Земаљске 
банке за прошлу годитну садржи у себи много више него чи- 
таве књиге. Само кулаИтним исплатама може ce стишати 
одмах у почетку нервозност na чак и паника улагача. A мало 
je наших завода који су • cć' у септембру пр. год. могли др- 
жати тога принципа. Ослон на Народну банку није био тако 
знатан, нарочито не одмах у септембру. Да je Народна банк» 
иашем новчарству одмах у септембру ставила на распола- 
гање све о«е кредите, које му je ставила касније, тешка жре- 
дитна криза или уопште не би била избила или би њен за- 
мах био далеко слабији, него што je био у ствари. За дан-два 
били би добили натраг и део уложака оник улагача који су 
ce први пожурили да своје улошке дигну. Неповерење према 
нашем банкарству учврстило ce онда кад ce je конетанти- 
рало да новчани заводи не удовољавају свим захтевима нер- 
возне публике.

Само они заводи могли су у пуној мери да удоваља- 
вају захтевима својих комитената који ce у већој мери нису 
требали обраћати на Народну банку. Сви они који су свој 
ликвидитет базирали на есконтном и ломбардном кредиту 
Народие банке нашли су ce у незгодном положају, јер су 
оба гга врела затајила. Додуше Народна банка дала je у зад- 
њем кварталу прошле године но;вих кредита за пар стотина 
милиоиа динара. Али онда нервоза била je такова да су за 
умирење били потребни миого већи износи.-Где je у сеп- 
тел!бру био довољан један милион, касније je било потребно, 
10 милиона.

Земаљска банка била je у изузеином положају. О пре-, 
зна као увек, о:на je ту своју опрезност још и потенциралз 
тако да ју je криза захватила посве приправну. Благајне 
пуне и знатна потраживања код Народне банке. Поред тога 
Земаљску банку не тиште никакови већи замрзли ангажмани. 
ЗемалЈска банка са индустријом није подржавала онако уске 
везе као загребачке и љубљаноке банке, што joj je у знатној 
мери олакшало ситуацију. Земаљска банка била je тако 
спремна за догађаје који су наступили да je реесконтни кре- 
дит код Народне банке искористила само за 10 милиоиа, 
који je повраћен почетком 1932.

Биланс Земаљске банке за 4 последње године овако' 
изгледа:

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

1931. г.

Готовина 31.503 33.982 34.996 51.224
Менице 50.541 54.834 60.206 59.264
Ефекти 6.377 7.641 13.453 11,306
Хипотеке 1.728 1.631 609 536
Дужници 176.149 206.221 200.319 151.268
Ро'ба 10.533 6.345 6.676 5.150
Непокретности 1.040 1.048 1.026 7.965

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
РСЗсрве i4.187 14.807 15.113 15.359
Заложнице 3.347 1.476 1.235 934
УлОШци на к Н з И ж и ц е 113.792 133.531 143.469 128.154
Текући рачуни 109.211 133.665 133.034 119.152
Добитак 4.10) 4.060 3.683 2.306f
Укупна биланса 278.291 312.122 318.513 287.914

Збир билансе je за неких 30 милиона динара маљи 
него године 1030. To je и разумљиво с обзиром иа прилике 
новчаног тржишта.

Улошци на књижнице су опали за 15 милиона. Код 
усшређивања смањења уложака код Земаљске банке и не- 
ких других завода, морамо имати у виду да код Земаљске 
банке није бшго ограничеша у погледу дизања уложака и да 
све оно што je тражено исплаћено je. Требало би тек ви- 
дети да тих ограничења није било шта би било са улошцима; 
нежих завода. Баш ради тога јер je и у најгорим моментима 
удовољавала свим захтевима својих комитената, Земаљска



174
ће банка, кад наступе нормалне прилике, имати највећи при- 
лив туђих средстава, у првом реду уложака.

Опадање текућих рачуна за 14 милиона појава je на 
коју наилазимо крд свих завода.

У активи најпре упада у очи да готовина износи преко 
50 милиона прома 35 милиона пре годину дана. Реггки су наши 
новчани заводи који концем прошле године показују већи 
ликвидитет него раније. Међу тим 50 милиона налазе се и 
записи Народне банке. Ha тај начин иовчани заводи могу 
бити ликвидни без да имају знатне губитке на каматама. Да 
смо такове пласмане могли имати и раније, ликвидитет на- 
ших новчаних завода био би знатно већи, jep би поједини 
заводи у те записе били пласирали знатне износе који би им 
у. септембру 1931. год. били и те како добро дошли.

Менице су у главноме на истој висини. Дужници су 
опали од 200 на 151 милиона, дакле за скоро 50 милиоиа. 
Паралелно са смањењем уложака и веровника приступило 
се je редукцији дужника. Чак и у још већој мери. To пока- 
зује да су средства била тако пласирана да су се no потреби 
могли реализирати.

. Дужници су били овако подељени (у хиљадама
динара).

Врста кредита концем 1931. концем 1930.
у хиљадама динара 

хипотекарно покривени 54.916 50.489
пОкривени ефектима и робом 17.260 17.570
покривени меничним јемством 58.056 76.910
потраживања код банака 21.034 55.347

Како видимо највише су опала потраживања код ба- 
нака наиме за 34.3 милиона динара. Мора да je Земаљска 
баика и пре пада фунте почела са повлачењем потраживања 
код банака. Jep тешко да би у самој кризи она могла од дру- 
гих банака повући тако знатан износ. A опрез je захтевао 
да се одмах после кризе Кредитаншгталта, дакле још у мају 
приступи енергичним мерама ради одржања ликвидитета. 
Знатно су опали кредити уз бланко акцепте, док код осталих 
форма кредита нема битних промена.

Ефекти су опали за 2 милиона динара, и износе 11 
милиона 306 хиљада. Они су овако подељени:

државви папири 6,258.000
банкарске диониде 2,441.000
индустриске дионице 1,796.000
остало 810.000

Како видимо дионица других завода те индустрије 
кема толико да би могле угрозити завод. Па и да се сасвим 
отпишу оне представљају само један мали део резерва. Ha 
државним папирима било je знатнијег губитка. Само што je 
он већ потпуно отписан и неће се потезати кроз ioin 4 
билансе.

Некретнше су билансиране са 7 милиона 965 хиљада 
динара према 1 милион 26 хиљада године 1930. Све зграае 
у Босни, a њих je читаво туце, исказане су са 986 хиљада 
динара, ма да међу њима има и репрезентатввних зграда. 
Пораст долази што су прошле године купљене 2 станбене 
зграде. Једна у Загребу за 3 милиона 68 хиљада и једна у 
Љубљани за 3 милиона 909 хиљаде. У извештају није наве- 
дено зашто еу ове зграде набављене.

Рачун добитка и губитка овако изгледа:
Губитак 1928. г. 1929. r. 1930. г. 1931. г.

у хиљадама динара
Плате 7.314 7.591 7.654 7.341
Трошкови 6.044 5.633 5.912 5.369
Пренос добитка 536 238 223 209
Добитак 4.100 4.060 3.460 2.100

Добитак
Пренос дђбитка 536 238 223 209
Бруто добитак 17.459 17.284 17.027 14.811

С обзиром на прилике у лрошлој години, знатан отпис 
на државним папирима a  нар.очиох) жртвама које су приве- 
шене ради одржавања ликвидитета било je за очекивати 
смањење добитка. Међутим je ипак исплаћена дивиденда И 
то од 8 динара no дионици од 100 динара номинале,- И у no- 
гледу плаћања дивиденде Земаљска баика одскаче испред 
многих наших завода.

OPŠTA TRGOVINSKA BANKA — BEOGRAD

Među našim prestoničkkn bankama, srednje velikim, 
O pita  trgovinska banka nesumnjivo je jedna od najinteresant
nijih. Mi smo u ostalom u našim analizama za ranije godine 
imali opetovanu priliku da konstatujemo, da je Opšta trgovin
ska banka bila prva među ovdašnjim bankama, koja je po
kušavala, da izvrši preorijentaciju u svojoj poslovnoj politici, 
prelazeći na trgovinu hartijama od vrednosti. To je bio posao 
za koji su u periodu 1927 do sredinom 1931 godine postojale 
najbolje šanse, i svakako mnogo bolje no u eskontu menica. 
Ovaj posao je u poslednjim godinama uporedo i kao posledica 
pojačanja privredne depresije postao sve interesantniji i mnogo 
manje lukrativan no trgovina efektima. Dok je ostao eskont i 
dalje predestinirano polje rada glomaznih depozitnih banaka, 
otvorila je novo nastala konjunktura u efektima prvenstveno za 
manje i okretnije banke izvore vrlo lepih prihoda. O pšta trgo
vinska banka je ovu konjunkturu dobro iskoristila, bilo kupo
vanjem hartija od vrednosti za sopstven račun, bilo kao komi- 
sionar, bilo za trgovinu ili kao plasman. Taj je posao sve do 
polovine prošle godine bio najunosniji bankarski posao, koji je 
istovremeno isključivao svaki rizik. Postojalo je i preimućstvo, 
važno baš u doba krize sigurnog plasmana, da je u svako doba 
bio 100% likvidan. U sastavu njezinog efektnog portfelja na
laze se samo prvoklasni i dobro odabrani papiri, koji su pružali 
najveću sigurnost, kao što su akcije Narodne banke, dolarske 
obveznice, akcije Prometne banke, Brodarskog društva, osigu
ravajućeg društva „Srbije” pored, razume se, i svih kurentnih 
državnih papira. Da međutim ne bismo Stvorili pogrešnu sliku
0 volumenu bančinih aktivnih poslova, treba podvući, što nam 
u ostalom vrlo lepo pokazuje donja tablica, da je pored inten
zivnog poslovanja u efektima (eskontni posao poslednjih godina 
stagnira) banka poklanjala veliku pažnju i kreditima po te
kućim računima, koji su u toku poslednje dve godine povećani 
za preko 3.4 miliona dinara. To je uostalom ponovan dokaz 
bančine okretnosti. Čim je trgovina efektima postala rizična, 
naročito u pogledu kupovanja kao plasman, banka nije metla 
ruke u đep već se vrlo brzo preorijentirala i u pojačanoj meri 
pristupila kreditiranju po tekućim računima. Međutim ono ne
zapamćeno srozavanje kurseva hartija od vrednosti nije moglo 
ostati bez tragova. Gubitci su bili neizbežni; ali su, bez kom
plikacija po banku, 1931. godine energično likvidirani.

0  tome kao i o radu u toku 1931. godine podnela je 
uprava bančina 6. marta o. g. svojim akcionarima kratak ali 
jasan izveštaj koji, interesantnosti radi, ovde reproduciramo: 
„I ako su poslovne prilike u . minuloj godini, a naročito u dru
goj polovini iste, bile za poslovanje vrlo teške i nepovoljne, 
naša banka je imala vrlo dobrih poslova i postigla lep uspeh; 
ali je isti na žalost isčezao gubitkom nastalim zbog velikog pada 
kursa državnih hartija od vrednosti.

Za pokriće diferencije, kako na prodatim hartijama, tako
1 na onim koje smo i dalje zadržali u našim rukama, bili smo 
primorani da upotrebimo ceo fond za kursnu razliku i 1,215,131 
dinara iz ovogodišnje zarade. Preostatak pojavljene razlike ria 
kursu od 650. hiljada dinara prenet je na osnovu zakona o bi- 
lansiranjü državnih hartija od vrednosti za iduću poslovnu 
godinu”....

1 ako se u izveštaju napominje, da je zarada iščezla gu
bitkom na državnim papirima, nesme se ova rečenica i suviše 
doslovno razumeti. Iz računa gubitka i dobitka izlazi, da iznosi 
čista dobit krajem 1931. godine uvek još 537 hiljada, prema 800



hiljada, koliko je iskazano poslednjih nekoliko godina. Ta je 
zarada omogućila čak i isplatu dividende od 8% na staru glav
nicu, što u današnje vreme nije baš ni tako mala stvar. Prema 
ranijim godinama ona je doduše smanjena, pošto je Opšta tr
govinska banka u svim posleratnim godinama isplaćivala ne- 
promenjenu 12% dividendu. Smanjiti dividendu od 12% na 
8% nije baš tako bolno; da ne postavimo pitanje: koliko ima
mo banaka, koje to nisu uradile?

Račun izravnanja.

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Gotovina i žiro 1.676 2.573 2.456 1.515
Menični krediti 7.552 6.423 6.432 6.661
Zajmovi na zaloge 174 379 406 397
Dužnici 6.490 6.909 8.175 10.286
Hartije od vrednosti 3.484 4.401 11.617 7.547
Kursna razlika drž. pap. —- — . — . 650
Nameštaj 9 10 50 80
Nepokretnosti 1.500 1.650 — —•
Vrednost stal. rez. fonda 1.750 2.050 1.350 1.094
Ostave, garantije i kaucije 22.355 26:547 33.747 48.157

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 10.000
Rezervni fond 1.103 1.286 1.463 1.065
Osobeni rezervni fond 1.012 1.012 1.357 107
Fond za kursnu razliku 2.095 2.632 2.663
Reeskontovane menice 4.150 5.214 5.458 6.327
Lombard —- —• — • 1.300
Ulozi na štednju 6.043 5.148 7.404 4.351
Poverioci 2.325 3.252 6.298 4.556
Prenosna kamata 184 102 117 41
Tantijema 112 115 108 72
Zboru na raspoloženje 609 634 620 413
Obrtni kapital 22.635 24.397 30.487 28.232
Zbir bilansa 44.990 50.944 64.230 76.389

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 1.011 1.017 1.089 1.481
Troškovi 750 816 856 820
Otpisi 288 . 194 128 1.322
Dobit 802 831 804 537
Spec. dotacija rez. fondu — — 344 —

Prihodi

Prenos dobiti — 9 34 20
Prihodi od efekata — 329 416 742
Kamata 1.750 1.821 1.808 2.129
Provizije 851 447 390 447
Razni prihodi 19 15 — 810
Naplaćena otpis, potraž. ' — — 148 11
Prihodi od nepokretnosti 231 236 426 —
Zbir rashoda ili prihoda 2.851 2.859 3.223 4.160
Dividenda 12% 12% 12% 8%

Zarada, koja je u toku poslednjih godina postignuta na 
kursnoj razlici efekata, koje je banka držala u svome portfelju 
kao plasman, iskazana je u bilansama svake godine na aktivnoj 
strani, odvojeno od vrednosti efekata, koji su bilansirani po 
kupovnoj ceni. Ovaj način bilansiranja jedino je pravilan, jer 
su dobiti na kursnoj razlici, dok nisu realizirane odnosno efekti 
prodati, zapravo fiktivni; u svojim knjigama u pasivi banka 
im je otvorila naročiti račun, međ rezervama kao fond za kur- 
snu razliku. Do kraja 1930. godine taj je fond porastao na 2.66 
miliona. Pošto su državni papiri do kraja 1931. godine izgubili 
ono što su na kursu u toku poslednjih godina pridobili, morala 
je nestati i razlika kursne vrednosti.

Ukupni bančini fondovi iskazani su krajem 1930. godine 
sa 5.48 miliona, od čega otpada 1.46 miliona na rezervni fond,

1.36 miliona na osobeni rezervni fond a ostatak od 2.66 miliona 
na fond za kursnu razliku. Godinu dana docnije, ovi su fon
dovi iskazani sa ukupno 1.17 miliona odnosno za 4.31 milion 
manje. Fond za kursnu razliku više nije iskazan, ali su isto
vremeno i ostala dva fonda smanjena, što iziskuje naročito 
objašnjenje. Redovni rezervni fond se iskazuje u bilansu za 1930. 
godinu sa 1.46 miliona; od toga je otpisano na ime kursne raz- ' 
like efekata ovoga fonda 525 hiljada dinara; istovremeno su 
pribrojeni i prihodi ovoga fonda kao i dodacije od čiste za
rade, ukupno 127 hiljada, usled čega iznosi per saldo 1.06 
miliona dinara. Kod osobenog rezervnog fonda dolazi smanjenje 
od druge, mnogo interesantnije transakcije. Prošlogodišnja 
skupština akcionara Opšte trgovinske banke donela je odluku, 
da se glavnica proširi od 5 na 10 miliona, time da se nova emi
sija od 50 hiljada komada ponudi stranim akcionarima u rela
ciji 1:1. Apelom na novčano tržište i izlaganjem akcija javnome 
upisu se u 1931 godini više nije moglo pristupiti. To međutim 
Opštoj trgovinskoj banci nije ni bilo potrebno, pošto se nje
zine akcije nalaze u čvrstim rukama a akcionari, kojih ima 
vrlo malo, poznati su kao veoma imučni beogradski trgovci. 
Tako je uspeh emisije bio već unapred. zagarantovan.

Mnogo ima akcionarskih društava, koja su u 1931 godini 
imali nameru da povećaju glavnicu. U koliko to nije urađeno 
u prvoj polovini godine, u drugoj, zbog promenjenih prilika na 
novčanom tržištu više nije moglo biti ostvareno, zbog čega 
je bilo odloženo za bolje prilike ili pak su preduzeća na povi
šenje uopšte rezignirala. Kod uplate akcija Opšte trgovinske ban
ke je došlo do zastoja. Kako je međutim uprava, poznata po 
svome temperamentu, htela da tu donetu odluku ipak izvrši, 
ona je i izdvojila iz osobenog rezervnog fonda 1.25 miliona i 
prenela na račun glavnice, tako da su akcionari uplatili na ime 
glavnice u gotovu 3.75 miliona umesto predviđenih 5 miliona 
dinara.

Zbog ove transakcije, smanjen je rezervni fond od 1.35 
miliona krajem 1930. godine na 107 hiljada. Vidimo dakle, da 
su sopstvena sretstva prema pretprošloj godini skoro za milion 
dnara veća, iako su fondovi zbog otpisa smajeni. Razlika leži 
u tome što je 75% glavnice uplaćeno gotovim novcem. Kod 
glavnice od 5 miliona fondovi su dostigli skoro 110% od glav
nice, a kod glavnice od 10 miliona oni iznose 12%. Kod tuđih 
sretstava imamo prema 1930. godini smanjene od 2,63 miliona, 
odnosno od 19.2 miliona na 16.5 miliona. Najveće opadanje 
pokazuju uiozi na štednju (za 3.05 miliona) naime od 7.4 mi
liona na 4.35 miliona. Koliko nam je poznato, ovo smanjenje 
ne dolazi kao posledica navale sitnih ulagača — oni su se na
protiv pokazali čak i vrlo disciplinovanim —■ već zbog neuviđav- 
nosti jednog krupnog ulagača, koji je u najteže vreme, izne
nada i protivno datome obećanju, odnosno sporazumu, podi
gao ulog od 3 miliona dinara. U novoj 1932. godini pokazuje 
uložni posao rapidno povećanje. Prema dobivenom obaveštenju 
ulozi su dostigli već i rekordnu visinu iz prvog polugođa prošle 
godine. Poverioci bančini opali su za 1.74 miliona na 4.55 mi
liona što u doba sužavanja poslovnog volumena nije nepovoljna 
pojava. U ostalom treba u vezi sa opadanjem uloga na štednju 
po tekućim računima dati mesta i našoj pretpostavci —- koja je 

veoma verovatna —  da su ova tuđa sretstva smanjena ii zbog 
uplate nove emisije akcija, da podržavaju akcionari kod banke 
i svoje račune, preko kojih su disponirane uplate na ime glavnice. 
Dva izvora tuđih sretstava, naime reeskont i lombardovanje 
hartija od vrednosti (ova poslednja pozicija pojavlju je se prvi 
put u bilansu Opšte trgovinske banke) nalazi se u porastu. 
Jačim iskorišćenjem ovih kredita banka je delimično nado
knadila odliv ulaga i poverioča, a to zbog toga, da ne bi morala 
u većoj meri reducirati svoje aktivne angažmane. Obrtni kapi^ 
tal je prema 1930. godini manji za 2.2 miliona, ali je prema
1929. godini uvek još za puna četiri miliona veći. Iznosi ukupno
28.2 miliona.

Dok je u 1930. godini portfelj efekata pretstavljao naj
jaču poziciju aktivnih poslova, došlo je u 1931. godini do sledeće

1?5
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struktureine promene: prvo mesto zauzimaju aktivni tekući ra
čuni, sa 10.28 miliona, povećani za preko 2 miliona a prema
1928 i 1929. za skoro 4 miliona. Opšta trgovinska banka je u
1930. godini, kao što je našim čitaocima iz prošlogodišnje ana
lize poznato, prekupila jedan veći paket '(11.280 komada) akcija 
Niške trgovačke banke (po vrlo povoljnom kursu) koja ima i 
fabriku koža i fabriku obuće. Pošto su glavni pretstavnici 
Opšte trgovinske banke istovremeno i trgovci kožom te im je 
taj posao savršeno poznat, lako je mogućno, da se je banka 
angažovala većim kreditima, preko zavoda, u kome ima ma- 
joritet akcija. Ranije, mi smo napomenuli, da je eskontni posao 
poslednjih godina ostao stacionaran, na nešto iznad 6 miliona. 
U 1931. godini je povećan za 230 hiljada. Da se radi ovde samo
0 stvarno prvoklasnim menicama, potvrđuje nam pozicija re- 
eskonta: od 6.66 miliona koliko se nalazi u bančinom portfelju, 
mogla je upotrebiti kao reeskontni materijal 6.33 miliona od
nosno 95%. Biiansna vrednost efektnog portfelja (zajedno sa 
vređnošću efekata fondova) bilansirana je u 1931. godini sa 
8.64 miliona (7.55 miliona slobodnih efekata i 1.09 miliona u 
vlasništvu rezervnog fonda) odnosno za 4.33 miliona manje no 
u 1930 godini. Zajmovi na zaloge hartija od vrednosti iznose 
397 hiijada; prema 1930. godini minimalno su smanjeni. Nepo
kretnosti, koje su u 1930. godini realizirane (sa vrlo lepom za
radom) poslednje dve godine više se u bilansu ne pojavljuju.

Bruto zarada je u 1931. godini 4.16 miliona, odnosno za 
skoro milion dinara veća no u 1930. godini, i ako je u onoj 
godini postignut vanređan prihod od 426 hiljada dinara, zbog 
prodaje nepokretnosti. Svi su prihodi povečani: od hartija od 
vrednosti za preko 320 hiljada na 742 hiljade, od kam ata na 
2.13 miliona, provizija 447 hiljada. Razni prihodi iznose čak i 
810 hiljada.

Kod rashoda nalazimo na povečanje kamate, za 400 hi
ljada na 1.48 miliona, zbog poskupljenja reeskonta i lombarda. 
Pohvalna je tendencija smanjivanja troškova, koji iznose 820 
hiljada prema 856 hiljada u 1930. godini. Oni bi bili još 5 mno
go manji, da nije bilo izdataka oko nove emisije akcija. Pored 
kamate najveće su pozicije u bančmim rashodima učinjeni 
otpisi, koji dostižu 1.32 miliona prema 128 hiljada u 1930. go
dini Od toga otpada 12 hiljada na otpis nameštaja, 95 hiljada 
na sumnjiva potraživanja a 1.21 miliona na vanredni otpis gu
bitka na hartijama od vrednosti. Uprkos tome bančini su pri
hodi veći od rashoda za 537 hiljada dinara, koliko ostaje kao 
čista dobit. Od toga je dotirano rezervnom fondu 52 hiljade, 
članovima oba odbora kao tantijema 72 hiljade, 12.6 hiljada je 
preneto na novi račun a akcionarima je isplaćeno 400 hiljada 
kao 8% dividenda na staru glavnicu:

U upravi se nalaze sledeča g. g.: Radisav j. Jovanovič, 
pretsednik; Košta M. Markovič, potpretsednik; Aleksandar j. 
Jovanovič, Marko Albahari, Jan Alkalaj, Mihajlo Lukarević i 
Borivoje T. Lazarevič. U nadzornom odboru su g.g. Mića Cr- 
venčanin, Aron A. Alkalaj, Dušan J. Lazić, Žika Jov. Jovanovič
1 Srboljub Mijatović. Direktor banke je g. Aleksandar S. Bori- 
savljević.

ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И ФАБРИКА КАБЕЛА 
A. Д, — ЗАГРЕБ.

Прошла година за нашу индустрију није била најпо- 
воЈБНија. Многа подузећа, која су још год. 1930. исказала 
знатан добитак била су задовољна ако су им прошле године 
приходи покрили расходе. A било je осетних губитака. У 
сваком случају исплаћене дивиденде за 1931. биле су мање, 
него ранијих година.

Друштво за електротех-нику и фабрика кабела напро- 
тив прошле године прошло je много боље »ero  раније. По 
први пут иоказује подузеће за прошлу годину чисти добитак. 
Додуше и године 1930. подузеће je »мало добитак, али je он 
био употребљен за отпис губитка ранијих година. Први пут

у биланси 1931. отписанл су сви раиији 'губици и исказан 
чисти добитак од 134 хиљаде динара. Оада je тек подузеће 
дошло на нормалну полазну тачку.

Електротехничка ипдустрија налазила ce прошле го- 
диие у извесном застоју. Опште привредне прилике деловале 
су на смањење индустријске делатности и у олште. Тешкоће 
око набавке потребних средстава отежавају појединим јавно- 
правним телима да изврше електрификацију у већем стилу. 
Поред тога опште смањење куповне снаге деловало je и на 
потрошњу електротехничког материјала. A како je друштво 
за електротехнику данас један од главних наших продуце- 
ната електротехничког материјала, a иарочито кабела, то 
наравно да му овакве привредне прилике онемогућавају ин- 
тензивнији развитак. Тек no изласку из данашње кризе 
у.слови за електротехничку индустрију биће много ловољ- 
нији. Ми смо у погледу електрификације још толико за- 
остали, да je широко поље рада. Тако и Друштво за елек- 
тротехнику, које je пресељењем из Вел. Бечкерека у Загреб 
подигло једну од најмодернијих творница, код побољшања 
наших привредних прилика, имаће велики полет. Наравно 
под претпоставком, да и даље остане на снаги данашња ца- 
ринска заштита. Међутим ма који правац узео проблем еко- 
номског зближеша Подунавских земаља доггичне Европе, те- 
шко да he код наших царинских ставова доћи до већег сни- 
жења. Интереси капитала који су већ пласирани у еаш у при- 
зреду неће то тако лако дозволити.

Биланса Друштва за електротехнику и фабрике ка- 
бела за последње три године овако изгледа:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 
у хиљадама динара

Некретнине 6.001 6.035 6.035
Стројевк и уређај 4.935 5.141 5.434
Намештај 77 65 56
Благајна 103 185 206
Дужници 4.542 6.112 5.977
Роба 5.075 4.212 4.345
Губитак ранијих година 836 24 —

Пасива
Г лавница . 1.000 3.000 3.000
Фолд амортизације 1.582 2.235 2.917
Веровници 18.942 16.416 16.004
Добитак 61 152 134
Укупна биланса 21.586 21.805 22.083

Укупна je биланса нешто већа кего што je била рани-
јих година. Некретнине су исказане у истом износу као пре 
годину дана. Код стројева и уређаја видимо пораст од 400 
хиљада динара. Значи да ce je комплетирање творнице на- 
ставило прошле године. Благајна je исказана са преко 200 
хиљада што значи да je подузеће располагало са довољно 
средстава за текуће послове. Дужници су исказани са не~ 
што мањим износом него год. 1930. a роба са нешто већим. 
Узете скупа те су две позиције једнаке 1930. и 1931.

Фонд амортизације порастао je од 2,235.000 на Дин.
2,917.000. Како видимо амортизација je доста јака што по- 
казује да подузеће успешно ради. Код многих подузећа нај- 
веће ce уштаде у лошој коњунктури врше иа амортизацији. 
Веровници износе 16 милиона динара, na су за 400 хиљада 
мањи него раније године. ГГовољна je чињеница, да су.веров- 
ници у опадању, na макар и за мањи износ.

Ширите
„Народно
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Prokupačka banka — Prokuplje :

FRANCUSKO-SRPSKA BANKA, PARIZ—BEOGRAD

Među izveštajima naših i francuskih akcionarskih dru
štava postoji izvesna razlika. Dok se kod nas objave završni 
računi akcionarskih društava sa izveštajima upravnog i nad
zornog, odbora, publikacije francuskih društava sadrže još jedan 
treći .izveštaj, naime govor pretsednika uprave, održan na zboru 
akcionara. Kod nas je izveštaj pretsednika društva obično iden
tičan sa onim uprave, U Francuskoj je to drukčije: saopštenja 
uprave odnose se isključivo na rad pređuzeća i na objašnjenje 
strukture bilansa, zbog čega se na zboru akcionara više ne čita, 
Pretsednikov govor,. nezavisan od izveštaja uprave, mnogo je 
šire koncepcije i odnosi se na opšte privredne prilike.

Ova praksa je Odomaćena i kod Francusko-Srpske banke, 
Pariz—Beograd, pošto je ona francusko preduzeće, osnovano 
i vođene po francuskom pravu; njezino sedište je Pariz.

Zato vidimo, da je pretsednik Francusko-Srpske banke, g. 
Raul Mallet, i ove godine, na dan 11. aprila, u Parizu, otvorio 
glaviiu skupštinu akcionara jednim interesantnim govorom, pro- 
praćenim obilnim statističkim podatcima, kojima je francuskim 
akcionarima u kratkim potezima dao jedan pregled naših pri
vrednih prilika.

G. Mallet je optimista. On konstatuje, da je volumen 
naše . spoljne trgovine . zbog carinskih barijera opao, podvlači 
da je opao također i indeks cena, ali napominje, da se je naša 
privreda vrlo brzo prilagodila novo nastalim prilikama što za
ključuje iz činjenice, da je uvoz smanjen u istom obimu, kao i 
izvoz, što je imalo povoljnu posledicu na saldo našeg spoljno- 
trgovinskog bilansa koji. je potpuno izravnat. Smanjenje državnih 
prihoda i obustava plaćanja reparacija kompenzirana su ener
gičnim . sm anjenjem : državnih rashoda. Napominje važnost za
konske stabilizacije, i ne zaboravlja prikazati i to, da je brzo 
posle toga i protivno predviđenome,. - kao posledica, događaja 
van naše zemlje, vlada bila prinuđena, u cilju zaštite dinara, da 
reglementira našu trgovinu devizama, u više mahova i • uvek 
strožije. Sve ove okolnosti nalagale su banci najveću oba- 
zrivost. .

Za Francuze, ova su izlaganja nesumnjivo vrjo informa
tivna, ali je za nas, ovde, izveštaj upravnog odbora svakako 
interesantniji. Iznenađuje nas pravilnost konstatacije, da slom 
Kreditanštalta u Beču, Huverov moratorium i moratorium ne- 
niačkih banaka nije imao tako poraznog dejstva na naše šire 
privredne krugove i štediše, kao što je to bilo 21. septembra, 
kada je Engleska napustila zlatno važenje. Došlo je do navale 
ulagača na šaltere banaka, od čega nisu bili-pošteđeni ni fili
jali Francusko-Srpske banke u Beogradu, Skoplju, Kos. Mitro
viči, Bitolju i Nišu. Ističe se, da je banka od 21. septem bra do 
31. oktobra prošle godine imala da isplati -24% svih tuđih sret
stava. Međutim, ova se cifra može odnositi samo na uloge i

fekuće račune u našoj zemlji. Šteta; što njihova visina nije po- 
žriata. Bilo bi naime pogrešno, ako bismo hteli' izra'čunati iz 
podataka tuđih' sretstava, iskazanih u bilansu za 1930. godinu, 
Iznose podignutih uloga, pošto ne smemo pustiti iz vida, da 
Francusko-Srpska banka nema samo naše domaće, jugosloven- 
fke uloge, već da se ona tim poslom u vrlo velikom obimu 
bav'i u svome sedištu u Parizu kao i filijali u Londonu. Poznato 
je, da tamo nije bilo podizanja uloga, već mapmtiv znatan 
priliv. Ali je Francusko-Srpska banka, sve od svoje reorgani
zacije neverovatno likvidna, kao što je to u ostalom tipična po
java kod svih francuskih banaka. Pooštrenje privredne d ep re -’ 
šije nije ih moglo iznenaditi, .zbog čega vidim o,,da je, i1 Fran- 
|usko-Srpska banka bez teškoća izdržala navalu ulagača. Bila 
je u stanju da sve zatražene iznose odmah isplati, bez najma
njih ograničenja i da. pri. tome nije. morala »tražiti pomoći ni od 
patronizirajućih zavoda. Poznato je, da je Francusko-Srpska 
fmnka reorganizovana 1928/29. godine, od strane tri vrlo moćne 
|rancuske banke, naime Bänque Ottomane, Banque de Paris et 
äe s: Pays-Bas, i Söciete Fjnanciere d’Qrient, sve u Pafizuv 
?bög togä je njezin finanšiski kapacitet danas neverovatno veliki; 
fn a  ima tu mogućnost, u slučaju potrebe da joj ove tri banke. 
|nogu staviti na raspoloženje skoro neograničene iznose. 
i ,. Kao što se panika ulagača, iznenada pojavila, isto tako 
firzo je ona i prestala. Banka napominje, da je početkom no
vembra situacija već potpuno izmenjena: naša publika u sve 
većoj meri počela je  da se nanovo obraća Francusko-Srpskoj 
|a n c i kao depozitnoj ustanovi, tako da. je do kraja 1931. godine 
Itanje uloga dostiglo.skoro.i.visinu od p re  godinu dana. U ko- 
|k o  je manje, dolazi kao posledica smanjenja ppverioca po te- • 
tcućjm računima, — zbog namerne restrikcije, poslovnog volu
mena od strane „bančine uprave. ..Koliko je nam a poznato, bio je. .. 
priliv, uloga, kod Francusko-Srpske banke u našoj zemlji tako 
yeliki, da |e  banka morala upotrebiti razne, metode da ih se 
Odbrani. Ni spuštanje kamatne stope nije mnogo pomoglo. U 
rok u prvih meseca 1932.. godine zabeleženo je kod jugosloven- 
ških filijala Francusko-Srpske banke neprekidno priticanje novih 
depozita, tako da je sada stanje iz 1930. godine već preko
račeno. ' ,

Naredna' tablica pokazuje razviće poslova za poslednje 
tri godine, od kako je izvršena reorganizacija zavoda. Dobijartio 
sledćću sliku:

• Račun izravtianja 

5 , ’ ' 1929, 1930. 1931.

Aktiva u hiljadama fr. franaka

Blagajna i potraživanja kod banaka 21,971 19.701 24.420
Korespoffldenti'1! Герог . ; . 20.205 16.394 8.927
Menfće- • ' ; ■ Г. 15.6 7 2 ! 24.920 1 26.391 ■
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Tekući računi 99.164 87.471 75.813
Hartije od vrednosti 1.346 4.717 4.099
Ueešća 6.776 6.776 6.437
Nepokretnosti i inventar 6.503 4.784 4.041
Garantije 17.953 20.682 30.121
Ra 7пп 8.466 4,140 1.63,1

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000
Rezerve — 32 97
Čekovi 2.947 2.164 2.328
Kuponi 3.660 1.538 1.031
Tekući računi i ulozi 142.128 138.404 124.140
Garantije 17.953 20.681 30.121
Razna pasiva 10.718 4.848 2.101
Dobit 648 1.916 2.062
Zbir bilansa 198.056 189.586 181.883

Podela dobiti
Dotacije rez. fonda 32 65 60
Prenos dobiti 616 852 502
Dividenda — 1.000 1.000
Dotacija osobenom rez. fondu - — 500

Čista dobit 648 1.916 2.062
Zbir bilansa iznosi 182: miliona fr. franaka odnosno 410 

miliona dinara, a obrtni kapital 147.6 miliona franaka odnosno 
332 miliona dinara. Prem a tome ranžira Francusko-Srpska 
banka među našim najvećim novčanim zavodima. I ako se nje
zino s e d ite  nalazi u- Parizu, ipak je Centralna direkcija u Beo
gradu, pošto je to centar i težište bančinog rada. Prema 1930. 
gediai obrtni kapital je smanjen za 14,5 miliona franaka, a pre
ma 1929. godini za 21.1 milion franaka Dok je u upoređenju sa 
prošlom godinom' kod smanjenja obrtnog kapitala odliv uloga 
igrao izvestnu važnost —  iako samo podređenu — to u odnosu 
1929. godini više nije slučaj. Ovo dolazi kao posledica poste
penog snižavanja poslovne ekspanzije, zbog čega su i raspolo
živi krediti u mnogo manjoj meri iskorišćavani nego što je to 
ranije bio slučaj. Drugi razlog leži u tome, da je banka nepre
kidno nastojavala, da u što većoj meri pojača svoj likviditet.

U strukturi pasive nema poslednjih godina nikakvih zna
čajnijih promena: glavnica je ostala nepromenjena na 20 mili
ona franaka a fondovi su povećani na 97 hiljada. Ulozi na šted
nju i poverioci, iskazani u jednoj zbirnoj poziciji, pokazuju 
tendenciju postepenog opadanja. Prema 1929. godini oni su 
manji za 18 miliona franaka, za koliko su u ostalom smanjeni i 
aktivni bančini poslovi.

Tome na suprot pokazuje bančina aktiva mnogo intere
santnije varijacije. Iz bilansa vidimo, da je gotovina kao i po
traživanje kod banaka prem a prošloj godini povećano za skoro 
5 miliona franaka na 24,4 miliona franaka odnosno 55 miliona 
dinara, tako da je gotovina za 20% veća od glavnice.

Kao što je to slučaj kod francuskih depozitnih ustanova 
bazirazu i poslovi Francusko-Srpske banke na kratkoročnim pla
smanima, koji su podeljeni uglavnom na dve vrste: na kredi
tiranje putem tekućih računa i na eskontni posao. Kod tekućih 
računa imamo najveće promene: od 99.2 miliona u 1929. go
dini oni su opali na 87.5 miliona u 1930. i 74.8 miliona 1931. 
godini što je svakako u vezi sa pomenutom restrikcijom poslo
vanja. Korespondenti bančini i repor (također potraživanja po vi
đenju, odnosno vrlo kratkog roka) postepeno se smanjuju. U 
1931. god. su opali za 7 miliona franaka i to zbog pretvaranja u 
potraživanja po vidjenju i u gotovinu (za oko 5 miliona) i radi 
povećanja eskontnog portfelja za oko 2 miliona franaka.

Portfelj hartija od vrednosti, koji je u: 1930. godini po
rastao ođ 1.3 miliona na 4.72 miliona franaka, smanjen je u '

1931. godini za nešto preko 600 hiljada na 4.1 milion franaka, 
kao posledica opadanja kurseva akcija, pre svega naših držav
nih papira, akcija Agrarne banke kao i 7% Stabffizacionog 
zajma iz 1931. godine. Učešća, koja su u 1929. i 1930. godini 
ostala nepromenjena, za 6.77 miliona franaka, smanjena su ove 
godine ja 340 hiljada. Ova učešća su iskazana u relativno vrlo 
malome iznosu; Poznato je da pripadaju interesnoj sferi 
Franco-Serbe banke u Jugoslaviji tri vrlo moćna i prosperna 
poduzeća, sa ukupnom glavnicom od preko 40 miiiona dinara. 
To su: Francusko-sprpska industrija cementa i: uglja, Societe fi- 
nanciere d’etudes et d’entreprises en Yugoslavie kao .i krajem
1930. godine osnovano društvo Brnjica granit a. d., o kome či
tamo u izveštaju, da daje sjajan materijal za podizanje dru
mova i da mu povoljan položaj na Dunavu omogućava isko- 
rišćenje jevtinog vodenog puta za Beograd.

Relativno mali iznos učešća dolazi od toga, što je banka 
u Društvu za finansiske studije osnovala jedan holding —• o če
mu smo u prošlogodišnjoj analizi detaljno referisali —  iz pro
stog razloga, što smatraju Francuzi, da jedna mobilijarna ban
ka, koja radi sa depozitima, ima zadatak da finansira uglav- 
nome putem kratkoročnog kredita razna preduzeća i da za sve 
druge vrste finansijskih transakcija stvara druga, naročita druš
tva, tako zvane holdinge, koji onda drže u svojim rukama akcije 
preduzeća -koje patronizira banka.

Interesantan je takodjer porast pozicije garantija, koja 
je u prošloj godini za 10 miliona veća no krajem 1930. i koja 
iznosi 30.12 miliona franaka. Uprava podvlači, da je to nov 
dokaz poslovne ekspanzije beogradskog sedišta, jer ova pozi
cija pretstavlja položene kaucije i garantija za izvršenje raznih 
ugovora sa državom i javno pravnim telima a za račun francu
skih i drugih stranih banaka, odnosno preduzeća. Nepokretno
sti su iskazane u manjem iznosu no lane, što je posledica re
dovnih amortizacija.

U pogledu poslovanja pojedinih filijala saznajemo, da 
beogradska agencija na Savi kao i bančina skladišta nisu ose- 
ćala smanjenje uvozne trgovine. Filijale u Skopljoi i Bitolju po
kazuju lep napredak, a ona u Nišu je imala izvesne teškoće 
zbog insoivencije jednog od njezinih glavnih komitenata. Filijal 
u Kosovskoj Mitroviči (otvorena tek pre dve godine) udvostručio 
je svoje poslove. Zbog opadanja izvoza stoke u Grčku i zbog 
grčkih deviznih propisa ukinut je filijal u Solunu.

Kao i ranijih godina, učestvuje konsern Francusko-Srpske 
banke i 1931. godine u kreditu od 100 miliona franaka datih 
Monopolskoj upravi za finansiranje duvanske berbe, zaključe
nim u Parizu u novembru prošle godine.

Dalje se u izveštaju napominje, da banka u Nemačkoj, 
Austriji i Mađarskoj nema nikakvih potraživanja.

Čista zarada Francusko-Srpske banke iznosi u 1931. go
dini 1.21 milion franaka; tome treba dodati još i prenos dobiti 
iz ranije godine, od 852 hiljada, čime dobijamo 2.06 miliona 
franaka odnosno 4.64 miliona dinara prema 1.9 miliona u 1930. 
godini. Banka deli 5% dividende, (1 milion ili 25 franaka na 
akciju), kao i lane, i ako bi prema postignutoj dobiti mogla 
platiti i 10%.

Urnesto toga je odlučeno, da se osnuje nov vanredni 
fond od 500 hiljada franaka. Redovnom rezervnom fondu doti
rano je 60 hiljada, čime dostiže 157 hiljada a na novi račun je 
preneto 502 hiljade franaka.

Francuska akcionarska društva -ne objavljuju račune gu
bitka i dobitka, niti to radi Francusko-Srpska banka. Zbog toga 
ne možemo znati koliko iznosi bruto zarada, niti koliko su 
prihodi odnosno rashodi po kamatama, upravni troškovi, plate, 
otpisi, prihodi od provizija, eskonta, efekata i t. d. Ono što se 
objavljuje u vidu računa gubitka i dobitka, to je čista zarada 
odnosno specifikacija podele dobiti.

U upravi Francusko-Srpske banke se nalaze sledeča g.g.: 
' Raoul Mallet, pretsednik; Felix Bellet, Dr. Ferdinand Gramberg,



A dri e n Jacques, Arnold NaVilie, Jacques de Neufiize, Comte 
Prederic Pillet-WiU. U Beogradskom konzultativnom komitetu su 
g.g.: M. Deltel, Philippe Garelli, Robert Pilts i Edouard Ver
gönnet. U nadzornom odboru su g.g.: Eugene Doyen i Jean 
Vergeot.

-СЈЕДИЊЕНЕ ТВОРНИЦЕ СТАКЛА H A  ДЕОН. —  ЗАГРЕБ 

Прије Вилима Абела насљедници.

Наш увоз стакла и стаклене робе износи годишње 
150—200 милиона динара. Продукција у земљи покривала je 
само један део наше потребе. Југославија je у стаклу, наро- 
чито за  Чехословачку, богато тржиште.

Наш највећи продуцент стакла и стаклене робе су 
Сједињене творнице стакла у Загребу. Творнице су се нала- 
зш е  у Славнији. Међутим последњих неколико година фирма 
је.трош ирнла свој.делокруг и дошла до одлучног утицаја и 
код даруварске и параћинске творнице стакла. Да je индус- 
трија 'стакла и израда из .стакла код нас уживала ону 
царинсжу заштиту, кој,у ужива рецимо текстилна индустрија 
и да нисмо у трговачким преговорима са Чехослвачком ре- 
довно попуштали код царина на стакло и сличне продукте, 
Сједињене творнице стакла могле су развити своју делат- 
нрст до огромних димензија.

Данашње потешкоће у погледу набавке страних де- 
виза побољшале су услове рада Оједињених творница 
Сгакла. Набавка стакла из Чехословачке a и других држава 
данас je много тежа lici о што je била пре неколико месеци 
кад у последу девизиог промета није било ограничеша. На- 
бавка девиза у приватном промету, јер Народна Банка по- 
криђа данилилни део:: свеук^упне потребе, поскупл>ује увоз за 
IO ,;до ; 15%, са тендеицијом пораста. A страни фабриканти не 
т г у  се задовол.ити са полаг.ашем динарске протувредности 
јер у том случају валу гарни ризико морају они да сноее. Од 
данашљих .девизних прописа можда .ни једна наша ^индус- 
трија неће имати толику корист 'колико Сједињсне творнице 
ст^кла. Ми смо додуше са Чехословачком склопили утана- 
челБе у ствари девизног клиринга. Али je питан.е како he он 
фушадаонирати;;

Док се са једне стране усЈЈед девизних потешкоћа 
битно побољшавају изгледи Сједињених твориица стакла, са 
друп- стране они ее погоршавају јер за неколико дана осети- 
ће .се. крнкуренција једне нове творнице. Готова je и за неко- 
лико дана почиње радити велика творница стакла која je no- 
ÄjifHy^a ca ?.траним капиталом у Панчеву. Домаће тржиште 
који су до сада имале Сједињене творнице стакла, мораће 
се у будуће делити са једним моћним конкурентом.

- , Биланса Сј£дињене творнице стакла на деонице за по- 
следа>е ,4 године овако .изг-леда:

Актива:1

Благајна 
Неп9кретности 
Уређај творнице 
Материјал и сировине 
Роба 
Дужници

Пасива:
Главаица 
Резерве
Резерва валоризације 
Повериоци .
Добитак:

Укулна биланса1

т

Укупна биланса порасла. je за б милиона динара. Ин- 
вестиције су остале исте. Оне износе нешто преко 10 милиона 
дш ара. Водећи рачуна о амортизацији само 9 милиона, како 
деоничка главница износи 10 милиона, a  резерве скоро 1 
милиоНј t o  би све инвестиције биле покривене властитим 
среДствима. И остала би још 2 милиона за обртни капитал.

Роба je порасла за  2 милиона, a дужници за 4.5 ми- 
лиона. Није познато да ли пораст робе и дужника долази од 
веће делатности или пак од погоршања привредних прилика, 
које имају за последицу наго.милавање залиха и теже утери- 
вање тражбина. Код Сједињених творница стакла били су 
прошле године и раднички покрети који су имали за после- 
дицу да je неко време пословање било обустављено.

Свакако у доба привредне депресије није баш добро 
ако расте задиха робе и дужници. Осим наравно ако поду- 
зеће нема изузетан положај и прави добре поелове чак и у 
доба опште кризе.

Упоредо са порастом : робе и дужника расту 'и иовериг 
оци ,и то за скоро 6 милиона динара. To значи веће терете 
на ка.матима, a пиТање je да ли пословаље то допушта.

Чисти je добита« за половину мањи од добитка у’ ro- 
дини 1930. Рачун губитка и добитка за 4 последње године
овако изгледа: 

Добитак: 1928. 1929. 1930. 1931.
У хиљадама динара

Бруто добитак 6.898 7.200 7.199 8.339
Губитак;

Отписи 525 478 478 478
Управни трошкови 1.529 1.520 1.353 1.429
Порези 484 747 620 603
Камате 4,028 4.022 4.473 5.684

Бруто добитак je за преко милиона већи него 1930.
Међутим издаци на каматима већи су за милион и 200 хи- 
љада динара. Taj велики лораст издатака на каматима имао 
je за  последицу да je нето добитак мањи за 140 хиљада, 
ма да je бруто добитак већи за милион динара. To je после- 
дица пораста веровника услед пораста робе и дужника.

S R P S K A  T R G O V I N S K A  B A N K A ,  B R Č K O

Srpska trgovinska banka, Brčko, osnovana je 1905. go
dine i- to baš u doba najtežih bosanskih unutrašnje-političkih 
prilika. Pored ovih teškoća pojavile su se istovremeno i posle
dice austrijskog carinskog rata sa Kraljevinom Srbijom, zatim> 
dolazi aneksiona kriza, pa Svetski rat. 'ie k  posle oslobodjenja 
u 1919. god. dolazi period privrednog razvoja, nesmetanog od 
jstrane političkih i nacionalnih momenata.

Osnovna glavnica Srpske trgovinske banke je iznosila 
i  150 hiljada predratnih kruna. Posle rata, u 1919. godini povi
šena je na 2 miliona kruna, a 1921. godine na 4 miliona kruna, 

šinflacioniranih; u 1923. godini odlučena je promena u dinare, na 
•1 milion. Sa tom glavnicom banka je radila sve do 1930. godine, 
ikada je povišena na 2 miliona dinara, saobrazno ranijoj odluci 
uprave. Da bi banka svojim akcionarima u što većoj meri olak
šala upis ovih akcija, koje im je ponudila u odnosu jedne nove 
za jednu staru akciju, upotrebila je 646 hiljada dinara iz re- 
zervnog fonda — koji su preknjiženi na račun glavnice, — 254 
hiljada iz dobiti od 1929. godine (zbog čega u toj godini nije 
plaćena dividenda), dakle ukupno 900 hiljada, dok su akcionari 
za novu emisiju od 100 dinara nominale uplatili 10 dinara na 
akciju odnosno 100 hiljada dinara u gotovu. Sa novom emisi
jom glavnica je podeljena na 20,000 komada akcija od po 100 
dinara.

Brčko je jedan od vrlo važnih privrednih centara Bosne, 
naročito u pogledu izvozne trgovine, u kojoj uzima Srpska tr-

1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
.73 79 104 36

3.831 3.831 3.831 3.831
4.021 4.021 6.377 6.377
1.610 1.141 2.493 2.110

10.641 2.616 3.317 5.169
30.025 35.012 36.034 40.518

5.000, 5.000 10.000 10.000
490 550 650 900
370 370 370 370

44.013 . 39.936 39.900 45.639
337 430 292 143

50.210 46.768 52.230 58.490
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govinska .banka vidno učešće. Zbog toga su vrlo interesantni 
izveštaji njezinog upravnog odbora, kome pripadaju isključivo 
trgovci. U torne izveštaju svake se godine objavljuje jedan 
kratak ali markantan pregled stanja i razvoja glavnih privred
nih grana u poslovnom rejonu Trgovačke banke u Brčkome. U 
pogledu poljoprivrede, čitamo „pšenični režim potpuno je 
otkazao. Tolike nade bile su polagane u najavljene mere ali se 
to sve izjalovilo. Ispočetka još je nekako išlo, ali je posle krat
kog vremena roba uzimana na kredit da se plati posle unov
čenja, što se odugovlačilo po 2 do 3 meseca, a ima slučajeva, 
da se i posle 5 do 6 meseci nije još naplatila. Od toga su na
stale velike štete. Pošto će se prodata roba ipak naplatiti — 
u to niko ne sumnja — to će nastati gubitak samo u umrtvlje
nju kapitala i u kamati. Ali je seljak iz nužde bio primoran 
prodavati robu ispod ruke, po cenama, koje su za 30 do 50 
para za kgr. bile niže od određenih. Na ovaj način mogle su 
se prodavati samo manje količine i tako se seljaku njegov 
glavni artikal rasuo na podmirenje sitnih potreba, dok su nje
gove glavne obaveze ostale nepromenjene. Rečeno je bilo da 
će se cena povisiti u kasnijim mesečima po 10 para od kgr., 
od čega također ne bi ništa. Seljaku ode pšenica u bescenje a 
varošanin mora da plati hleb po 3—4 dinara kgr. Tim nepo
voljnim prilikama pridružuje se nezapamćeni pad cena stoke. 
Šećerna repa, izvrstan proizvod tamošnjih krajeva potpuno je 
podbacio usled zaštite „domaće” industrije. Dok je ovaj kraj 
proizvodio ranije 400 vagona repe, ona se sada apsolutno više 
ne seje. Istina pojavila se zaraza „buhača” te nije ništa bilo 
preduzeto za suzbijanje tog insekta. Sreća je bila, da se posao 
sa svežom šljivom odvio pre zastoja poslova sa Austrijom i 
Nemačkom, zbog čega je  severna Bosna imala od ovog proiz
voda lepu korist. U suvoj šljivi međutim, proizvodnja je bila 
mala, i njezin je izvoz bio neznatan, i ako uz niske cene. T r
govina je u žalosnom stanju.... Cene robi ne padaju, potrošač 
usled nesrazmernih cena ne može da kupi, potraživanja se ne 
ubiru.”

Da ni bosansko provincijsko bankarstvo pod ovakvim 
uslovima rada nije moglo pokazati povoljnih rezultata više je 
no razumljivo. Povoljna je okolnost, naročito za Brčko, da je 
najteža kriza nastupila tek kad je izvozni posao sa šljivom 
uglavnome već, bio likvidiran. Dva od centralnih elemenata 
krize našeg bankarstva, koji su nastupili u drugoj polovini go
dine, naime odliv uloga zbog tezauriranja i panike ulagača kao
i pad kurseva hartija od vrednosti, nisu kod Srpske trgovinske 
banke u Brčkom ostavili nikakvih tragova. Umesto odliva 
uloga zabeležen je pojačan priliv, a kod efekata, zbog malog 
portfelja, nije bilo gubitaka na kursnoj razlici, U koliko je čista 
zarada ipak manja no u prethodnim godinama, ona potiče od 
smanjenja poslovnog volumena, zbog obustavljanja davanja 
novih kredita, zbog spuštanja kamatne stope, čega se banka 
konsenkventno pridržavala, vodeći računa o otežanim prilikama 
svojih komitenata, kao i zbog nešto večih otpisa nesigurnih 
potraživanja.

Naredna tablica nam pokazuje kretanje glavnih bilan- 
snh pozicija za poslednje četiri godine kao i skroz zdravu 
strukturu bančinu,

Račun izravnanja

1928. 1929. 1930. 1931.
Aktiva u hiljadama dinara

Blagajna 155 97 117 355
Hartije od vrednosti 192 133 158 158
Menice 4.822 4.751 5.399 5.589
Dužnici 3.591 3.171 3,121 3.290
Nepokretnosti 326 265 253 250
Inventar 24 23 21 18

Pasiva

Glavnica 1.000 1.000 2.00Q 2.000

Rezervni fondovi 670 756 194- 275
Ulozi na štednju 5.132 5.511 5.554 6.004
Poverioci 589 664 470 489
Reeskont 1.251 — 390 554
Nepod. dividenda 15 7 2 5
Prenosne pozicije 138 131 153 122
Dobit 315 370 307 212
Zbir bilansa 9.112 8.440 9.070 9.662

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata 244 246 262 246
Porezi 119 123 176 214
Plate 229 226 270 281
Upravni troškovi 111 83 54 61
Sumnjiva potraživanja 50 50 66, 1-04
Otpisi 7 4 ■ 5 ■ 5
Dobit 315 370 307 . 212

Prihodi

Prenos dobit 6 2 1 3
Kamata 662 666 659 659
Provizije 395 399 443 421
Prenos nepokretnosti 13 36 39 40
Čista dobit 1.077 1.103 1.142 1.123

Obrtni kapital je poslednje godine porastao za 600 hi
ljada na 9.66 miliona. Od toga su 2.27 miliona sopstvena sret
stva a 7 miliona strana. Mi smo napomenuli na koji je način 
glavnica povišena. Vidimo, da su rezervni fondovi smanjeni u
1930. godini za 562 hiljade (na 194 hiljade i ako je oduzeto 646 
hiljada); višak potiče iz dotacija; u 1931. godini dostižu 275 
hiljada odnosno 14% na novu glavnicu od 2 miliona, dok šti 
kod stare glavnice iznosili krajem 1929. godine 75%. Pomoću 
nove emisije primila je banka, kao što smo napomenuli, novih 
sretstava za svega 100 hiljada dinara. Kod stranih sretstava za
uzimaju, ulozi na štednju najvažnije mesto pošto iznose Svi 
ostali izvori ukupno jedva 15% od uloiga. U poslednjoj godini 
je priliv veći no lane, iznosi 450 hiljada na 6 miliona, dok je 
krajem 1928. godine zabeleženo 5.13 miliona uloga.

Kod poverioča nema poslednjih godina nikakvih važni
jih promena, a također ni kod reeskontnog kredita. Interesan
tno je, da je ova pozicija u 1928. godini iznosila 1.25 miliona; 
u 1929. nije iskazana a u 1930. i 1931. godini iznosi 390 hiljada 
odnosno 554 hiljade dinara. Redukcija je daleko očigledna. 
Banka napominje, da je u toku jeseni uspela da likvidira sve 
svoje obaveze kod privatnih novčanih zavoda, i da pri tome 
održava izvesna rezervna sretstva za slučaj iznenadne potrebe.

Aktivni poslovi Srpske trgovinske banke ne pokazuju 
skoro nikakvih promena. Uglavnome, ona je očuvala sve svoje 
pozicije od lane, dok svoje angažmane nije htela povećati, pošto 
bi to iziskivalo veću upotrebu reeskonta ili poverioča. Goto
vina u blagajni je tri puta veća no krajem 1930. godine dok 
su krediti, po menicama i dužnicima minimalno povečani, u 
koliko je u prvoj polovini godine bilo novih poslova. Davanje 
zajmova je u augustu obustavljeno; obaveze su ulazile u mnogo 
manjoj meri, što važi podjednako za seljačke i trgovačke. Da se 
trgovci komitenti ne bi doveli u nepriliku, njima su kredti sma
njeni samo u malom obimu. ,

U hartije od vrednosti je plasirano 158 hiljada kao i lane, 
nepromenjeno; nepromenjene su također i vrednosti nepokret
nosti, sa 250 hiljada i inventara sa 18 hiljada. Smanjenje odgo
vara redovnoj godišnjoj amortizaciji.

Bruto zarada je 10 hiljada manja no u 1930. godini ä 
iznosi 1.12 miliona. Prihodi od kam ata su ostali nepromenjeni 
(kod nešto većeg kredita — zbog obaranja kamatne „stope) dok



provizije dale za 5% manji prihod od lane. Kod nepokretnosti 
prihodi su ostali nepromenjeni. Oborena je i pasivna kamata, 
^sog čega vidimo, da su rashodi po kamatama, uprkos većih 
uloga, manji no u 1930. godini. Porezi, plate i upravni troškovi 
su u porastu. Bilo je neizbežno, da moraju ove godine biti po
većani i otpisi sumnjivih potraživanja, od 66 hiljada u 1930. 
godini na 104 hiljade u 1931. godini. Zbog ovih promena i sma
njenih prihoda, manja je i čista zarada. Ova iznosi 212 hiljada 
prema 307 hiljada 1930. i 370 hiljada u 1929. godini; a pode
ljena je na sledeći način: rezervnom fondu je dotirano 21 hi
ljada, osobnom rezervnom fondu 4 hiljade, upravnom odboru 
na ime tantijeme 40 hiljada, nadzornom odboru 6 hiljada, na 
novi račun je preneto 1.15 hiljada dinara a akcionarima je po
deljeno 140 hiljada odnosno 7% ili 7 dinara na akciju. U 1930. 
godini je dividenda iznosila 9% a u 1929. godini ništa, pošto 
je upotrebljena za povišenje glavnice. Od posle rata na ovamo 
dividenda je varirala između 16% i 18%.

U upravi Srpske trgovinske banke u Brčkome nalaze 
se sledeća gospoda: Savo ćelović, pretsednik; Đorđe Prnjatović, 
potpretsednik; Vasa Kolaković, Ljubomir Svetković, Teodor M. 
Simić, Dušan Buđen, Stevan Maksimovič. U nadzornom od
boru su gospoda: Tomo Papić,potpretsednik i Rado Trifković.

Роба 398 1.603 862
Машине 1.297 2.165 3.556
Оснивачки трошкови 66 50 50

Пасива:
Главница 2.000 2.000 2.000
Веровници 3.5Q1 2.176 2.574
Отпис стројева —— 355
Добитак 41 144 370

„ЛИМ“ Д. Д. ТВОРНИЦА ЖЕЉЕЗНИХ БАЧАВА,

МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА И КИСИКА, ЗАГРЕБ

Главна скупштина за годину 1930 овог подузећа одр- 
жала се je тек 1. априла ове године. Са главном скупштином 
закасне тако дуго еамо она подузећа код којих или није 
нешто у реду или пако нису били довршени извесни пре- 
говори дотично послови који су битни no развитак поду- 
зећа. Међутим код „Лим-a“ нема ни говора да би ту биле 
неке потешкоће jep се подузеће развиј.а сасвим нормално. 
Англо-југославенско петролејско подузеће одржало je скуп- 
штину за 1930 тек у години 1932. A како и „Лим“ донекле 
припада истом конзорцијуму, то je одложето одржавање 
главне скупштине иако за то није било никакова нарочитог 
разлога.

Код „Лим-a“ настале су у последње време знатне 
промене. До сада je он израђивао поред жељезничких ба- 
чава и кисика и просте лимене кутије и предмете из лима. 
Прошле године закључен je аранжман са Рожапковским 
гледе израде и финијих кутија из лима дотично лимене 
робе на којој ће бити утиснута реклама, напмси и слично. 
Ha тај начин могуће je Лим-у да знатно прошири свој де- 
локруг и да приступи изради и оних артикала које до сада 
није израђивао.. До сада je за те артикле код нас имао мо- 
нопол „Сатурнус“ у Љубљани, који се je за кратко време 
развио у подузеће такових димензија, да je могло своје про- 
дукте и да извози. „Лим“ je ca знатним успехом изложио 
cBojie нове продукте на овогодишњој прољетној приредби 
Загребачког Збора и то у оделењу за аутомобилизам.

Лим и Сатурнус данас су у стању да покрију сву 
нашу потребу у лименој тисканој роби. A водећи рачуна и о 
другим творницама лимене робе у првом реду Арко-Емаил, 
ми у погледу покривања потреба на лименој роби уопште, на- 
рочито у жељезничким бачвама нисмо више упућени на 
увоз. Чак с обзиром на модерни уређај наших творница као 
и на ниске продукционе трошкове :ии бисмо, кад би увоз 
лима био слободан, могли да се успешно афирмирамо и код 
извоза. Нарочито на Балкану и Леваиту.

Код инве-стиција видимо знатан пораст. Од 2,2 на 3,6 
милиона динара. Властитих некретнина подузеће нема, jep се 
налази у згради која припада подузећу истог концерна. Ме- 
ђутим мало no мало Лим узима све то више простора. И 
нове зграде које су биле подигнуте на том комплексу биле 
су подигнуте ради потреба Лим-а. A временом ће Лим сасвим 
преузети све те просторије, na се чак може да укаже по- 
треба да се подигну иове још веће зграде.

Властити капитал износи 2 милиона. Инвестиције, од- 
бивши амортизацију, 3.2 милиона. Дакле инвестиције прелазе 
властита средства. A како се још увек врше нове инвести- 
ције, за сада само у стројевима, биће потребно да се у до- 
гледно време приступи јачању властитих средстава било 
стварањем јаких резерва, било повећањем деоничке главнице.

Дужници су порасли за пола милиона динара док je 
ро-ба опала за 800 хиљада динара. Проширењем лодузећа 
мораће доћи до пораста позиција роба и дужници, уколико 
организација не буде тако спроведена да један други члан 
конзорција браће Марић води рачуна о продаји, и да се Лим 
концентрира само на фабрикацију.

Веровници су порасли за 400 хиљада динара или за 
милион динара мање него што су износиле нове инвестшшје. 
Да je позиција роба остала на истој висини било би по- 
требно да се нове инвестиције врше новим обвезама што би 
повећало издатке на каматима, a тиме и умањило профит!

Чисти добитак износи 370 хиљада динара. Без преноса 
добитка ранијих година 225 хиљада динара ил» l \%  Д ’? о -  

ничке главнице. To je већ повољни резултат са којим могу 
бити задовољна и старија оодузећа. Интересантно je да je 
прошле године први пут> вршен и отпис, који се уноси као 
посебна позиција у биланс. Дакле у неку руку Фонд амор- 
тизације. Томе je фонду додељено 355 хиљада динара. По 
томе добитак године 1930 био je и већи него што то изгледа 
из рачуна добитка.

P R O K U P A Č K A  B A N K A  —  P R O K U P L J E

Mali srbijanski provincijski zavodi su u toku 1931- go
dine pokazali neverovatnu otpornu snagu. Pri pregledu njihovih 
završnih računa za 1931. godinu, koja je najteža od svih posle- 
ratnih godina, prosto nas iznenađuje, koliko malo ima u njima 
onih elemenata, koji ukazuju na pogoršanje privrednih prilika 
ili na posledice bankarske krize.

Ove primedbe važe i za završne račune Prokupačke ban
ke u Prokuplju. U njenom bilansu za 1931. godinu nema traga o 
bankarskoj krizi ni krizi poverenja, za koje međutim svi znamo, 
da su postojale i da još ni danas nisu likvidirane. Znakove kri
ze ne možemo naći ni onda, kad upoređujemo bilans sa onim 
iz ranijih godina. To nam potvrđuje donja tablica u kojoj smo 
uporedili glavne pozicije Prokupačke banke za poslednje četiri 
godine. Dobijamo sledeću sliku:

Биланс за 1928--1930 овако изгледа: Račun izravnanja

Актива: 1928. 1929. 1930. Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара u hiljadama dinara
Благајна 57 203 20 Gotov, i potraž. kod banaka 1.397 1.292 2.316 1.603
Дужници 3.448 317 835 Menice 4.375 4.067 3,807 4.727
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Tekući računi 694 1.037 867 1.021
Hartije od vrednosti 15 32 48 48
Nameštaj posle otpisa 20 18 10 5
Razna aktiva 41 37 24 28
Ostave, kaucije, garantije 

Pasiva

t. d. 797 1.457 1.175 1.439

Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fond 162 182 203 226
Specijalni fond 31 38 47 56
Ulozi na štednju 5.280 4.964 5.459 5.794
Tekući računi 4 4 46 0.8
Neisplaćena dividenda 4 2 4 3
Poreska uprava — 15 14 15
Prenosna kam ata — 100 109 123
Razna pasiva 19 8 15 20
Čista dobit 142 169 185 190
Zbir bilansa 7.339 7.941 8.256 8.873

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi
Kamata 675 494 474 502
Porezi i prirezi 105 78 103 132
Plate 174 195 238 177
Otpisi — 159 42 196
Troškovi 30 24 42 27
Dobit 142 169 185 190

Prihodi

Kamata 1.086 594 673 762
Provizija — 476 400 389
Naplaćene otpisane menice — — 16 43
Razni prihodi 48 21 20
Zbir prihoda ili rashoda 1.086 1.120 1.109 1.224

Zbir bilansa je u sporom ali konstantnom porastu: od
7.34 miliona u 1928. godini na 8.87 miliona u 1931. godini. 
U poslednjoj 1931. godini povećanje iznosi 620 hiljada. Istu 
tendenciju pokazuje kretanje bančinog obrtnog kapitala. U
1931. godini iznosi 7.43 miliona, prema 7.08 miliona u 1930. 
godini. To pokazuje, da banka nije reducirala svoju poslovnu 
ekspanziju, niti je pretrpela odliv uloga. Od ovog obrtnog ka
pitala iznose sopstvena sretstva 1.28 miliona a 5.8 miliona su 
tuđa sretstva. Od sopstvenih sretstava glavnica iznosi 1 milion 
a. rezerve prema tome 28% od glavnice prema 25%  u pret
prošloj godini.

Prema gornjoj tablici, banka je u 1928. ka 1929. godini 
pretrpela jedan manji odliv uloga. U ono doba nije moglo ni 
biti govora o kakvoj bankarskoj krizi, i za odliv uloga nemamo 
drugog objanšjenja do onoga, da je u 1929. godini nekoliko 
većih ulagača podiglo uloge za investicije odnosno druge 
plasmane.

Svakako treba podvući, da imaju ulozi sve od 1929 go
dine stalnu tendenciju ka povećanju. Njihov tempo priliva ne 
može osporiti ni pogoršana privredna kriza niti panika ulagača, 
niti tezauriranje uloga po slamnjačama. Opet se pokazuje, da 
je kod malih novčanih zavoda, koji podržavaju tesnu vezu sa

svojim komitentima i ulagačima pitanje poverenja postavljeno 
na sasvim drugi osnov nego što je to slučaj kod velikih zavoda, 
gđe nema ličnog kontakta niti međusobnog poznavanja. Od 
4.96 miliona u 1929. godini ulozi su porasli u 1930. godini za 
500 hiljada na 5.46 miliona a u 1931. godini za 335 hiljada na 
5.79 miliona dinara. Poverioci po tekućim računima nikada nisu 
igrali uloge. U 1930. godini, iznosili su 46 hiljada, ali su u 1931. 
godini opet reducirani na iznos čak i manji no u ranijim godi
nama, naime na 800 dinara.

Vidimo, da u bančinim pasivnim poslovima nema naro
čitih promena. U toliko pak su interesantnije promene u struk
turi aktive: Pre svega pada u oči smanjenje gotovine i potra
živanja kod novčanih zavoda: od 2.3 miliona u 1930. godini na 
1.6 miliona u 1931. godini. Objašnjenje nalazimo u sledečim 
dvema pozicijama: ova potraživanja su smanjena zbog toga, 
da bi se povećao lukrativni plasman. Menični eskont kao i kre
diti po tekućim računima su u porastu za preko milion di
nara, odnosno za toliko, koliko je iznosio priliv novih uloga i 
smanjenje potraživanja po viđenju. Na taj način su krediti pu
tem eskonta dostigli dosada najveći iznos od 4.73 miliona a oni 
po tekućim računima 1.02 miliona, odnosno stanje od pre dve 
godine.

Vrednost efekata je iskazana nepromenjeno kao i lane sa 
48 hiljada dinara. Kod ovako maloga iznosa ni kursna razlika 
ne može da bude veća. Pošto je vrednost ostala nepromenjena 
pretpostavljamo, da su i u ranijoj godini hartije od vrednosti 
vrlo oprezno bilansirane., svakako n,e po kursnoj vrednosti.

Bruto zarada kao i čista dobit Prokupačke banke ove 
su godine rekordne. Bruto dobit je povećana za preko 10% prema 
ranijoj godini, a iznosi 1.22 miliona dinara. Povećanje poslov
nog volumena i lukrativnih plasmana (eskont i tekući računi 
daju veće prihode nego potraživanja kod novčanih zavoda) 
kao i povećanje kamatne stope imalo je za posledicu znatno 
veće prihode od kamata, zia 90 hiljada prema prošloj godini na 
762 hiljade dinara. Prihodi od provizija su nešto malo manji. 
Interesantno je kretanje prihoda od otpisanih menica. Od menica 
koje su 1930. godine otpisane, naplaćeno je u 1931. godini punih 
100%, naime 43 hiljade, a od onih, otpisanih u ovoj godini, 
preko 20%. Ovo ukazuje na vrlo rigorozno otpisivanje.

; Rashodi po kam atama također su veći nego lane, što 
je posledica priliva novih uloga. Porezi i prirezi su povećani, 
ali je važno napomenuti, da su plate i troškovi znatno smanjeni. 
Redukcija ovih dveju pozicija iznosi čitavih 40%. Otpisi su sa 
200 hiljada skoro ravni troškovima, i sve ove pozicije dokazuju, 
da je bilans odnosno račun gubitka i dobitka vrlo brižljivo sa
stavljen. Uprkos ovom relativno velikom otpisu, čista dobit 
iznosi 190 hiljada dinara, odnosno 19% od glavnice. Ova zarada 
omogućuje isplatu dividende od 19%; međutim, je uprava Pro- 
jkupačke banke resila, da podeli svega 12% dividendu,. ili 120 
hiljada dinara, i da podeli ostatak, i to 19 hiljada rezervnom 
fondu, 9 hiljada fondu za privredne ciljeve a 42 hiljade upravi 
kao tantijema. Vredi napomenuti i to, da je dividenda sa 12% 
prema ranijim četiri godinama ostala nepromenjena, dok • je 
1926. godine iznosila 20%.

U upravi Prokupačke banke nalaze se sledeča gospoda: 
Milan O. Petkovič, pretsednik; Ljubomir J. Đokić, potpretsed- 
nik; Tanasije Zdravković, Obren Jovanovič, Janačko S. Dinić, 
Rista Panajotović, Jovan S. Bićanin i Milan M. Strahinič. U 
nadzornom odboru se nalaze sledeča gospoda: Stojan R. Jova
novič, pretsednik; Svetozar R. Velić, Slavko A. Markovič, Milan 
Stevanovič i Borislav S. Stojanovič.
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Садржај:
Југославенска Стандард оил компанија a. д. — Загреб 
Дугославенска удружена банка д. д. —  Загреб-Београд 
Југославенски Лојд а» д. —  Сплит 
Hipotekarna banka trgovačkog fonda —  Beograd 
Gradska štedionica opštine grada Sarajeva u Sarajevu

ЈУГОСЛАВЕНСКА СТАНДАРД ОИЛ КОМПАНИЈА A. Д.
ЗАГРЕБ.

Кад je за време трогодтпње дискусије између Аме- 
рике и Францусме о регулисању ратних дугова настао при- 
лично затегнут однос и кад се због тога у једном делу фран- 
цуске јавности почели да чују епитети на рачун Америке 
који нису били ни најмање ласкави, онда je устао један на- 
родни посланик, који je за време рата био члаи одбора за 
снабдевање земље бензином и довикнуо' свима који су прешли 
границе према Америци: „Да Америка није ништа за време 
рата за нас учинила, само што нае je редовно снабдевала 
бензином не можемо joj се никада одужити“. Некада се го- 
ворило да je новац нерв рата, a данас je сваком јасно да 
држава која не располаже довољним количинама бензина, 
мора да изгуби рат још пре довршене мобилизације. После 
Светскога рата војне управе појединих земаља обратиле су 
много већу пажњу .мобилизацији бензина за случај »овога 
рата но оној капитала.

У непрегледној дискусији о томе дали je Француска 
одиста спремала рат, постоји један аргуменат који, колико 
je нама познато, није употребљен, a тако рећи решавајући 
je у корист Француске. To je француска политика нафте у 
очи рата. У последњем броју Revue de France објавио je г. 
Geibel чланак иод насловом „Рафинажа петролеума у  Фран- 
цуској“, који je у ствари дирљива историја занемаривања 
питања нафте од стране Француске уочи Светскога рата. 
До Ш13 год. постојало je у Француској неколико рафине- 
рија »оје су радиле паралелно' са увозницима финалних про- 
извода: бензина, петролеума, плинског уља, уља за мазање и 
т. д. Ha необјашњиви начин (хипотетично под страиим 
утицајем) Француска je 1913 год. и то на свршетку Бал- 
канских ратова, из којих се могло да научи много што шта
о начину како се припрема рат — увела таксе на сирову 
нафту и тако рећи једним потезом потпуно уништила ра- 
финерије. Околиост да je у Светском рату и Енглеока била 
на страни Фравцуске и да je ова имала ог.роман утицај. на 
Америку тако да je Америка све своје продуктивне снаге и 
пре свога уласка у рат била ставила савезницима на распо- 
ложење, учинила je да Француска није толико тешко оее- 
тила штетне последице своје наопаке политике нафте. Па 
ипак без штете није било. Kao што je народни посланик г. 
Марган, у евспозеу мотива за закон од 1928. год. указао, 
велика je разлика у опособвоети за транспо.рт између си- 
рове нафте и финалних производа: последњи су много за- 
паљивији, нарочито на пр. ла« бензин за аероплане. Нема тих 
сретстава за обезбеђење против пожара бродова, који пре- 
носе финалне производе нафте. Лањске године je отишао у 
ваздух енглески танк „Бадувел“ у страшној експлозији, a пре

неколико дана иста je судбина снашла други један канадски 
брод, (изгледа да се ћш један човек од посаде није спасао). 
За време рата страдало je необично -миого тавкова који су 
преносили финалне производе за савезнихе.

A no свраштку Светскога рата тражња за производима 
нафте далеко je премашила понуду с обзиром на потпуну 
изолацију Русије и на уништење изво.ра у Румунији при- 
ликом повлачења, тако да су цене у Француској, као и у 
другим земљама, које немају петролејских извора, необично 
биле скочиле. To je било приморало француску владу да 
приступи једној мери, која je у либералној Француекој aio- 
гућна ca'MO за време рата, наиме да монополише увоз свих 
производа нафте и да тај монопол делегира једном конзор- 
цијуму, који би се имао обавезати да земљу равномерно 
снабдева тим тако потребним артиклима и да цену одржава 
на сразмерној висини.

И за време трајања тог монополистичког режима који 
je, узгред буди реченО', већ одавно укинут, француска п.оли- 
тика се бацила евом снагом на најоптималније решење пи- 
тања нафте у мирно доба као и за време рата. Један од 
првих корака било je оснивање данас грандиоздог друштва 
Сосијете франсез д’ петрол, које je имало за задатак да 
прими 25% од главнице друштва Ирак које je имало конце- 
сије за ехсплоатацију извора у Турск-ој. Стотина милиона 
ф.ранака je уложено у то подузеће. Даље je прокламован 
принцип, како у интересу народне одбране — због поме- 
нутог диференцијала у условима преноса —■ као и из нацио- 
нално-еко«омских разлога, да се што пре престане са увозом 
финалних произв-ода, да се увози сирова нафта и да се. ра- 
финира у земљи. Прокламовано je да француска «ационална 
радна снага има да сарађује на претварању нафте у фи- 
налне производе a не да плаћа странцима, често врло скупо, 
радну снагу и остале трошкове рафинирања. Свим срествима 
помагала je Француска подизање рафинерија без обзира на 
то да ли то чини страни или домаћи капитал. И одиета je 
већи број рафинерија у Француској подигнут од страног ка- 
питала из простог разлога што су до тада постојеће стране 
компаније, које су имале већ разрађев еистем дистрибудије 
робе no целој земљи, после промене тарифног режима и 
после мера за подизање рафи.нерија, и саме приступиле по- 
дизању истих, напуштајући тиме могућност искоришћавања 
своје националне радне снаге и пружајући за то прилику 
француској националн^ј рг^дној снази.

Али тиме није решено питање снабдевања Француске 
за време рата. To je један недостатак Француске, Италије и 
Енглеске, који се није могао да отклони у пркос огролшим 
финансијским жртвама за истраживање петролеумских из- 
вора у метрополи и у колонијама. Француока војна управа
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била je свесна тога да je велика разлика између нафте на 
сопственој територији и оне која ce мора довозити морем. 
Француска ce побринула за богату флоту и политика нафте 
била je узрок да je Француска дала толики значај својој 
флоти у Средоземном мору (ради комуникације с Ираком). 
Али ни флота није довољна. Д анас су дестружтивна сретства 
у рату тако страшна, да je могућно да ce пресече веза и до- 
вожење потребне есенције. Због тога ce Француска одлу- 
чила на политику стокаже, на стално одржавање :максималне 
количине нафте на територији метрополе. Прво je био про- 
јекат да француска држава то уради, да подигне резервоаре
— стабилне и покретне —  да одвоји 2 милијарде фр. за  фор- 
мирање тих стокова. Али je сам г. ГТоенкаре тада изјавио, да 
уокладиштавање (стварање резерви) треба да стоји у непо- 
средноЈ вези са индустријом и трговином нафтом и 
њених деривата. Kao последица тога дошао je постулат, 
који je озакоњен, на име да ce свако правно и физичко лице, 
домаће или страно, које увози нафту преко 300 кгр. годишње 
обавеже да одржава стално резерве у извесној релацији 

према количини коју увози. Ради што боље контроле закон 
je статуирао фикцију државног монопола увоза, који ce дели 
појединим увозницима у одређеним контингентима, чиме ce 
у исто време одређује и резерва, коју сваки мора да држи. 
Taj je систем нарочито разрадио закон од 1928 год. Против 
њега je било прилично вике због тога, што су они који су 
хтели подићи рафинерије и који су хтели да уложе nape у 
резервоаре, хтели на дуже време обезбедити контингенте. 
Због тога je дошао закон од 1931 год. којим ce, тада већ по- 
дељени контингенти гарантују за 20 година. И тако данас 
Француска има сјајну индустрију рафинаже. Две колосалне 
рафинерије отворене су у прошлој години (једна у Хавру, на 
северу, a друга у заливу де Бер, одмах иза Марсеља). Фран- 
цуска има десетомесечну потрошњу нафте у облику сирове 
нафте у резерви. Првенствено сирове нафте, због познате 
особине њезиних деривата да лако ветре, у пркос најхерме- 
тичнијем затварању. Огромне количине сирове нафте у сва- 
ком тренутку налазе ce на француској територији што je, као 
ra сада најсавршенији начин обезбеде за време рата.

Узред да напоменемо да су пре неколико месеци два 
народна посланика поднела пројекат закона у коме траже да 
држава да приватницима кредите од 1 милијарде франака 
због тога што je огроман губитак на камати због одржа- 
вања поменуте резерве. Они сматрају да држава, којој тре- 
бају ове резерве за случај рата, треба да прими губитке 
од тога.

* «
*

После овог кратког прегледа француске политике 
нафте да бацимо један поглед на прилике код нас. Код нас 
постоје две рафинерије: једна je у Броду и припада Југо- 
словенској Стандард Оил компанији, у укупној вредности од 
85 милиона динара, и једна у Цапрагу, својина Англо-Југо- 
словенског петролеумског a. д. у вредности од 150 милиона 
динара. Рафинерија у Броду била je својина загребачког 
друштва „Даница" са врло слабим капацитетом и прилично 
застарелим уређајем. Њ у je купила југославенска Стандард 
оил компанија 1927 год. a 1930 год. из основа преуредила и 
подигла капацитет прераде на 1(Х) мил. кгр. и снабдела je 
потпуно новим машинама. Југославија je имала све до 1928 
год. свега једну рафинерију, која у опште није могла доћи у 
обзир за снабдевање целе земље пошто je њен капацитет био 
далеко испод земаљске потребе. До те две моћне рафине- 
рије, које само у инвестицијама претстављају преко четврт 
милијарде динара, дошли смо ми неттриметно и неочекивано. 
Одмах после рата наша je земља снабдевена финалним про- 
изводима већином из Америке из встих разлога као и Фран- 
цуска. Било je тешко добити робе колика je била тражња.

Снабдевање су преузеле две велике светске компаније: Стан- 
дард оил оф Њ ујорк и Англо Шел. Оне су no принципима 
својих метропола изградиле постепено дистрибуцију, бавећк 
ce искључиво увозом и трговином тих производа. У колико 
je расла светска производња и у колико je било лакше снаб- 
девање том робом, у толико je лакше текао посао ових ком- 
панија, које су две-три године no оснивању Југославије и на- 
ционализиране. Американско Стандард Оил претворило ce у 
Југословеноку Стандард оил компанију. Ни помишљао није 
ни један увозник на подизање индустрије петролеума, пошто 
je за то потребан већи капитал, a међутим снабдевање го- 
товом робом ишло je савршено. Истина обе су компаније, no 
својој пракси, испитивале могућност наласка сирове нафте у 
Југославији. И пошто ce сва истраживања показала безус- 
пешна, rro je комбинација ca  рафинеријама била потпуно од- 
бачена. Био je још један разлог због чега ce .могло мало ми- 
слити на подизање рафинерија код нас. У нашој јавности ce 
врло 1мало зна о томе како je мала потрошња деривата 
нафте код нас. Један американски хемичар je казао, да je 
п-отрошња деривата нафте сигуран критеријум стања тех- 
нике у једној земљи, као ш>то je потрошња сапуна огледало 
стања цивилизације. To потврђују следеће цифре из послед- 
њих година, које су много повољније но оне из 1921^22 год. 
Укупна лотрошња свију деривата нафте износила je на главу 
становника:

Ауотрија
кгр.

35,5
Чехословачка 27
Мађарска 20
Југославија 9

Потрошња петролеума износила je:
Чехословачка 5
Аустрија 6
Мађарска 7,4

југославија 2,7
A бензина:

Аустрија 21,5
Чехословачка 16
М ађарска 7,4
Југославија 3

Царинском тарифом 1925 год. Југославија спроводи 
no плану систем индустријске политике преко дарина, 
који ce састоји у индустријализирању земље помоћу што- веће 
царивске заштите, у колико je већи капитал и рад уложен у 
један производ, и у слободи увоза сировина. Ha томе je прин- 
ципу израђена наша царинска тарифа 1925 год. Ha тај начип 
су производи нафте добили много веће царине, a сирова 
нафта остала je слободна.

Налазећи ce пред једним режимом индустријске по- 
литике примењеним на индустрију нафте, стран капитал, 
који ce дотле бавио само увозом и трговином, почиње да по- 
мишља на могућност подизања индустрије. Свакако врло 
опрезно јер je још увек потрошња била врло мала. Због тога 
Стандард оил инаугурише индустрију нафте код нас купу- 
јући (уз врло богату цену) домаћу фабрику у Броду, a мало 
после тога решава ce Англојугословенско петролејско . да 
подигне нову модерну рафинерију. Последња je у погону теж 
две године. A бродска рафинерија као што рекосмо ренови- 
рана у току 1930 год. тако да je тек пред крај 1930 год. 
компанија могла целокупну потребу земаљску да увози у 
виду сирове нафте. Развила ce једна индустрија која je ca 
капиталом инвестираним у машинеријама, даље са капиталом 
инвестираним у вагонима, цистернама, гвозденим бурадима, 
даље са робом на путу и у резервоарима и no многим склади- 
штима у земљи достигла вредност од 3/4 милијарде динара. 
Обе рафинерије су запосљавале 1500 радника и чиновника и
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одржавају 300 агената, у земљи имају своја сопствена сто- 
варишта у целој земљи, да би равномерно била цела земља 
снабдевена и да цене свуда буду исте, —  наравна водећи ра- 
чуна о диференцији транспорта. Капацитет стабилних и по- 
кретних резервоара тих двеју фабрика износи толико колико 
десетомесечна потреба у земљи. Може се рећи да je Југосла- 
вија без икакве иницијативе од стране службених кругова 
добила исту еитуацију у погледу нафте у којој je данас 

Француска после толиких законодавних мера и финансијских 

жртава.
* *

*

Јуна 29. 1931 год. објавл>ује се закон којим се уводи 
царина на сирову нафту од три златна франка без одгова- 
рајућих царина на финалне производе.

Проблем иафте југослазије враћа се у најекстензив - 
нију форму: на увоз готових производа. Међутим снабдевање 
преко трговине нафте данас се не може замислити само с 
обртним капиталом, без инвестиција. деривати нафте су тако 
лако запаљиви да су за шихово ускладиштење потребни спе- 
цијални уређаји. Некада су могли бакали да држе иетролеј. 
Данас je то немогућно. О бензину да и не говоримо. Ако 
треба земља да буде снабдевена уредно и равнсшерно дери- 
ватима нафте, онда je потребно да се кроз целу земљу по- 
дигну одговарајућа складишта која he бити осигурана од 
експлозије и т. д. И за то je потребан велики капитал. 
Има увек до.ста трговаца који ће с времена на време купити 
једну партију робе у иноотранству и лиферовати јавним или 
приватиим потрошачима, али који не би били вољни да из- 
раде мрежу дистрибуције. Међутим ми ту мрежу има-мо већ 
израђену од стране горе поменутих друштава. Ако би она 
обуставила посао, онда би снабдевање прешло у руке неко- 
лико спекуланата који би с времена на време, кад им конве- 
нира, увезли извесну количину робе, продали одмах домаћим 
трговцима, који би опет гледали не да се цела земља снабде 
робом већ да што већу количину што пре продаду са што 
већом зарадом.

Taj нови режим доводи већ сада у питаше снабдевање 
земље т. ј. приватних потрошача тим артиклом. Лагеровање 
робе могу да изврше само два поменута друштва пошио она 
имају стабилне и покретне резервоаре. A да не говоримо о 
томе да je за то потребно најмаше 150 милиоиа динара ка- 
питала — да лежи умртвљен. Свака друга комбинадија с 
снабдевању земље за случај рата, кад већ вемамо извора у 
земљи( не вреди према овој, коју су извршили Фра-нцузи и 
која je код нас била спроведена у кратко без икаквих срет- 
става од стране државе.

Увођењем царина на сирову нафту у суштој je про- 
тивности са нашом индустријскоЈ« политиком. јер ако je до- 
пуштено увести царину на сирову нафту, онда се мора иста 
увести и на памук, на аустралијску вуну и на све друге си- 
ровине које прерађује наша индустрија. Недопувдтено je no 
нашем мишљењу два потпуно разна третирања једне исте 
привредне гране: или за све слобода увоза сировииа или ца- 
рина на сировине за све.

Наш бирократизам био je упоггребио све методе за оте- 
жавање посла овој индустрији. Примера ради да наведемо да 
нам je познат случај, да je једна количина сирове нафте, уве- 
зена у земљу, чекала више од 9 месеци на хемијски пре- 
глед, јер само на основу њега може бити решено питање 
царињења. Недогледне су штете које су на овај начин про- 
узроковане за индустријалце..

* *
*

Пред нама се налазе завршни рачуни Југославенске 
Стандард оил компаније за 1931 год., најфаталнију у њезином 
развићу. После сјајног полета, док се бавила само трговином

и после одушевљења које je било потребно за подизање ра- 
финерије, баш крајем прве половине године рада долази 
режим који потпуно онемогућава индустријску делатност.

Рачун изравнања:

Актива: 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Благајна и потражив. код банака 10.855 17.865 11.658
Акције Аграрне банке 500 500
Дужници 90.255 127.985 86.605
Г арантије 36.231 34.520 38.561
Роба 84.953 74.058 47.062
Покретноети и непокретности 59.505 71.077 68.820

Пасива:

Главница 145.000 175.000 175.000
Резервни фонд 725 1.450 2.069
Фонд за осиг, и пенз. 240 480 687
Фонд разних осигурања 1.030 1.148 1.272
Повериоци 75.209 93.096 20.565
Полагачи гаранција 36.621 34.702 38.813
Чиста добит 22.973 20.129 14.796
Збир биланса 281.799 326.005 253.207

Рачун губитка и добитка:

Расходи:

Пословни трошкови 6.187 6.011 6.027
Плате, наднице, упр. трошк. 18.913 22.656 20.982
Отпис сумњ. потраж. и неиокр. 3.967 4.553 302
Отпис непокретности ------ 3.267
Провизије 6.117 5.325 5.111
Порези, камате и прирези 8.763 16.518
Порези и прирези —— 2.992
Разни расходи 3.684 4.407
Добит са преносом 22.973 20.129 14.796

Приходи:

Пренос добити 263 7.748 5.510
Бруто приход на роби 66.120 70.783 52.023
Камати и разни приходи 538 347 351
Збир прихода или расхода 66.921 78.878 57.884

Горња таблица у велико рефлектира несрећну 1931 
год. Укупна сума биланса пада од 326 милиона у лретпро- 
шлој години на 253 милиона. Што биланс није још много 
више пао објашњава се једном околвошћу, «оју смо већ не- 
колико пута напоменули, на име, да je Југословенска Стан- 
дард окл колшанија из сопствене иницијативе, сматрајући за 
своју моралну дужност ћрема земљи, одржавала огромне ко- 
личиле сирове нафте у својој рафинерији у Броду, те je ту 
резервну количину прерађивала у другој половини године, 
кад већ није могла више да увезе вове партије. Ta резерва 
je омогућила да се ста-ње биланса у 1931 год. не удаљи и 
сувише много од онога у ранијим годинама. Али je земља 
остала без икакве резерве.

253 милиона je мање и од саме билансе у 1929 год. 
(281 милион). Две главне позиције опадају у 1931. год. To су 
пре свега дужници, Од 128 милиона округлих у 1930. год 
сума пада на 86,6 -милиона динара. T o  не долази као после- 
дица промењене продајне политике пошто Стандард има 
стално око 80 милиона динара «редитиране робе својим куп- 
цима. Политика кредитирања остала je готово непромењена. 
Смањење долази од смањеног волумена посла. Друга пози- 
ција „роба“ пада од 74 милиона на 47. Ha први поглед пад није 
тако велики, али према податцима којима ми располажемо,
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у цифри je врло мало сировине, a  много више готове робе 
која je већ била прерађена за продају. A кад се има у виду 
да je у 1930 год. имала много више сировине (која je много 
јефтинија) онда je јасно да je пад много већи него што нам 
показује горња цифра. Jep, као што рекосмо, орема сиро- 
вини у 1930. год. стоји готова роба у овој години.

Једна од важних позиција je „покретност и непо- 
кретност“. Гро непокретноети се односи на рафинерију у 
Броду, a покретност у главном обухвата вагоне-цистерне и 
преко 300.000 комада гвоздених буради.

У пасиви пре свега примећујемо да je главница пове- 
ћана у 1930 год. на 185 милиона према 145 у претходној го- 
дини. Она je остала 1931 год. непромењена. При томе треба 
имати у виду да je код наших акционарских друштава, чије 
су акције у већини у страним рукама, пракса, да одржавају 
ниску главницуЈ a потребан капитал да набављају кредитом.

Сасвим лротивна je политика Југославеноке Стандард 
оил компаније. Она je на пр. 1931 год. имала главницу од 
175 милиона a повериоци су износили свега 20,5 милиона ди~ 
нара. Кад се има у виду да je одржавање мале главнице, a 
високих поверилаца врло често сретство да се иомоћу ви- 
соке камате која се плаћа повериоцу, извуче добит од пореза, 
онда се свакако мора одати признање »омпанији која je це- 
локупак свој обртни капитал, који je у главном американски, 
метла у главницу тако да се помоћу плаћања дивиденда 
може лепо да контролише колика je била чиста зарада. Што 
су у 1931 год. повериоци јако опали, има се делимично за- 
хвалити смањењу волумена послова поред повећања глав- 
нице. Резервни фонд износи 2 милиона динара прем-а 1,4 у 
предходној години. Фонд разних осигурања износи 1,2 према
1,1 у прошлој години.

Бруто добит износи 57,8 милиона динара према 78,8 
у претпрошлој години. Kao што се види пад je врло велик. 
У ствари добит износи 52 милиона динара, пошто je 5,5 ми- 
лиона динара пренос из претходне године.

Од бруто добити иде 21 милион на тшате, иаднице и 
управне трошкове (према 22,6 у предходној години). Ова 
незнатна смањења трошкова према иретходној години до- 
лазе отуда, што југословенска Стандард оил компанија није 
отпустила ни раднике ни чиновнике у пркос обустави рада 
у рафинерији. Остали пословни трошкови износе 6 милиона. 
Провизије износе 5.1 мил. дин. (према 5.3 у претходној го- 
дини). Излази да управни и пословни трошкови, разни рас- 
ходи и порези и провизије износе 39.5 мил. дин. на бруто 
приход од 52 мил. Остатак добити од 14.3 мил. дин. овако je 
употребљен: 14 мил. дин. на име 8%  дивиденде; 750.304 у 
резервни фонд и 43.778 пренос на иДућу годину. Од целоку- 
пне добити од 52 мил. дин. акционари^ добијају само 14 мил. 
дин. и 3 мил. иде на отписе. Остатак од 35 мил. дин. остаје 
у земљи. Ради зараде од 8% неће стран капитал да се сели 
у иностранство.

ЈУГОСЛАВЕНСКА УДРУЖЕНА БАИКА Д. Д. — ЗАГРЕБ — 
БЕОГРАД.

„Билане, који Вам овим предлажемо, показује сва обе- 
лежја тешких прилика, које проживљујемо, na према тол^е 
први пут од постанка нашег завода нећемо исплаћивати ди- 
виденде од наших акција“.^

Југославенска удружена банка дотично њена претход- 
ница Хрватско-славонска земаљска хипочекарна банка по- 
стоји од 1892. У 40 година опстанка овога пута се je морало 
први пут одустати од исплате дивиденде. Кроз 40 година, 
поред добре «оњунктуре било je и периода депресије. Прошло 
je и пет ратних година и завод je увек био у етању да плаћа 
дивиденду. Сама та чињеница, да један велики новчани завод 
први пут иакон 40 година одустаје од исплате дивиденде

jačao показује у коме се стању налази наше банкарство na 
и наша национална привреда.

Ни на један наш новчани завод развитак наших општих 
привредних прилика није имао тж о в а  одраза као на Југо- 
славенску удружену банку. To се види и no суми њене укупне 
билавсе. Ta je износпла:
концем 1929 Дин. 1 милијарда 603 милиона

1930 „ 1 „ 307 „
1931 883

Већ у години 1930 биланса југославенске удружене 
банке показује смањење за 296 милиона динара. Године 1931 
долази до далњег смањења за 424 милиона тако да за две 
године укупно смањење извоси 720 милиона динара. Укупна 
биланса 1931 за мало да je половина укупне билансе концем
1929 године.

Док у прошлој години код претежног броја наших 
новчаних завода видимо смањење обима билансе, за годину
1930 ту појаву видимо само код неколико завода. У првом 
реду код југославенске удружене банке. Развитак. наших при- 
вредних прилика налагао je већ године 1930 смањење по- 
словног обима наших банака. И баш стога што до- тог сма- 
њења није дошло још године 1930 (или чак и 1929), криза je
1931 избила код нас невиђеном жестином. Криво je мислити 
да je криза нашег банкарства избила ради пада фунте. To ју 
je само појачало. Клице кризе биле су дубље и она би била 
избила и да није дошло до пада фунте. Можда оар ме- 
сеци касније и можда не таковом жестином.

Југославенска удружена банка ослањала се je у дво- 
струкој мери иа новчарство иноземства. Прво што je знатан 
део њеног капитала (преко половине деоничке главнице), 
био у рукама страних банака, a друго што ј.е она у ино- 
земству уживала знатне кредите. По укупној суми билансе 
југословенска удружена банка била je наш други новчани 
завод (одмах после Прве хрватске штедионице). Али између 
ње и Прве хрватске била je битна разлика. У првом реду Ју- 
гославенска удружена банка имала je двоструко већу глав- 
ницу него Праштедионица, ма да joj je сума билансе била за 
милијарду и више мања. У другом реду док су код Прве 
хрватске штедионице улошци долазили на прво са  надмаш- 
ним значењем, код Униои банке улошци имају споредно зна- 
чење. Главну улогу у биланси југославенске удружене банке 
играју повериоци. A ти су опет у претежној већини са 
стране. Југославенска удружена ба-нка у периоду своје нај- 
веће екопанзије уживала je неколико стотина милиона ди- 
нара страних кредита. Ти кредити које je преко ње уживала 
наша привреда имали су и валутарно значење. Код њихова 
прилива to je значило јачање наше девизне залихе. Али и 
обрнуто: опадање код повратка тих кредита. Повратак крат- 
корочних кредита, које je уживала наша привреда и који су 
прошле године отказани и исплаћени у знатним износр;ма, 
битно je по-годио и њену девизну резерву. Потешкоће на де- 
визном пољу, којима смо данас изложени, имамо добрим де- 
лом захвалити отказу страних кредита.

Југославенска удружена банка оценивши исправно 
ситуацију наше привреде и могућности развитка још го- 
дине 1930., —  ona на то није била приморана са никоје 
стране —  приступа енергичној редукцији подељених кре- 
дита. Она успева да редуцира кредите за 300 милиона ди- 
нара и  за тај износ смањи обавезе према својим п о с л о в н и ј к  

пријатељима на страни. Редукција кредипга у 1930. била je 
лака ствар, jep су логођени могли ла»со износе потребне за 
исплату свога дуга да добију код других завода, који еу 
управо у то доба трчали за новим комитентима.

Сва je срећа и за Унион баику и за нашу привреду 
да. је Тих страних кредита повраћено већ године 1930. за 300 
милиона динара. Да frora није било, откази страних кре- 
дита у 1931. били би још јачи и no свој прилици неповољно 
дејствовали на наше девизно тржиште.



Југословенска удружена банка нарочито je уско по- 
везана са Кредитаншталтом у Бечу. Он je једа« од њених 
највећих акдионара a код њега и преко њега она je уживала 
знатне кредите на страни. Увод у последњи чин банкарске 
кризе Европе односно опште кризе неповерења дале су по- 
тешкоће Кредитаншталта које су избиле 11. маја 1931., три 
дана пошто je објављен комунике о склапању нашег стаби- 
лизационог зајма. Од наших новчаних завода прва je Југо- 
славенска удружена банка која je осетила кризу поверења, 
што je и разумљиво с обзиром на њене уске везе са Кредит- 
аншталтом. И док je већина наших новчаних завода још 
увек бележила пораст уложака и те улошке добрим делом 
пласирала у тешко ликвидне ангажмане, Југославенска удру- 
жена банка била je изложена дво-струким ударцима. Са је- 
дне стране отказивани су страни кредити, a ca друге опет 
долазило je, у почетку додуше у мањој мери, до отказа 
уложака. Мора се признати водству Југославенске удружене 
банке да je енергичним мерама успело да и у прошој го- 
дини радикално енизи своје обавезе. једино тако joj je било 
могуће да у току године исплати што уложака a што по- 
верилаца за преко 400 милиона динара. Реесконтни кредит 
Народне банке износио je са-мо 70 милиона. Значи да je 
преко 300 милиона било повучено из посла. Додуше и у пе- 
риоду најтеже кризе, чак и после пада фунте, југославенска 
унион банка код неких својих веза на западу добија знат- 
није кредите. Али ипак највећи део потребних средстава 
узет je од дужника. To доказује да je селекција дебитора 
била одлична, кад joj je у две године успело утерати преко 600 
милиона динара.

Укугсиа сума билансе Унион банке пала je испод ми- 
лијарде динара. Али та  биланса, улраво то њено радикално 
смањење за ове две три године много реалније приказује 
стање наше привреде него била-нсе неких завода који ни да- 
нас уоприос кризе не показују већих промена у обиму сво- 
јих послова. Поновни полет оних новчаних завода, који су 
у периоду тешке кризе показали већи еластицитет, биће код 
наступа иормалних прилика много лакше него код завода 
који прошле године не показују никакове веће промене само 
збо,г тога, јер су имобилни. Њихови су изгледи за будућ- 
ност много слабији од завода који су. и у најтежем периоду 
кризе били у стању да исплате стотине милиона динара.

Биланса Југославенске удружеие банке за 4 последње
годиве овако изгледа: 

Актива 1928. г. 1929. г . , 1930. г. 1931. г.
Благајна 42.329 59.788 72.892 20.810
Иовчани заводи 72.630 73.025 53.527 7.934
Хилотеке 41.946 42.456 39.159 33.336
Комунални зајмови 6.499 . 6.50) 6.371 6.026
Ефекти 65.913 72.901 75.625 57.835
Менице 361.709 378.802 340.755 256.564
Лолтбард 22.279 16.169 8.897 1 921
Дужници 892.758 902.731 649.072 509.846
Некретнине - 27.828 20.754 23.244 23.875
Конзорцијални послови 21.520 23.754 29.622 29.102

Пасива 
Г лавница 175.000 185.000 185.000 185.000
Резерве 52.367 54.816 56.255 57.183
Заложнице 37.977 38.854 36.851 29248
КомунгЈлне обвезнице 6.596 6.476 6.349 6.221
Улошци на књижице 266.542 265.744 288.165 172.420
Текући рачуни 255.328 344.114 340.792 150.378
Повериоци 740.307 688.050 340.930 277.199
Реесконт Нар. банке ------ - ------- 70.019
Добитак 22.006 23.643 19.459 1.524
Укупна биланса 1.563.052 1.603.804 1.307.328 883.615

Укупни збир билаисе исказан je за прошлу годину са 
883 милиона. Међутим код меница у активи одбијен je ре- 
есконт. Ако овај искажемо међ повериоце, онда добијамо 
укупну суму билансе од 953 милиона. Тиме no укупној суми 
билансе југославенска удружена банка долази још увек на 
друго место међу нашим приватним новчаним заводима ак- 
ционарског облика.

Улошци на књижице опали су за преко 100 милиона 
динара. Југославенска удружена банка била je  (због везе са 
Кредитаншталтом) прва изложена навали улагача. Кад je 
дошао пад фунте и кад су еви новчани заводи дошли у исти 
или сличан положај, Југославенска удружена банка већ je 
бкла исплатила главни део улагача и конто-корентиста. За 
њу за то време нису владала ограничења и она je морала да 
исплати стотине милиона динара без изговора. Додуше ре- 
есконтни кредит Југославенске удружене банке износи кон- 
цем године 70 милиона динара. Али то не стоји «и у каквом 
размеру према карактеру завода; дотично према улози коју 
он игра у нашој привреди. Многи мањи заводи добили су 
сразмерно далеко вшпе. Код нас Народна банка није ни из- 
далека изашла у сусрет новчаним заводима како je то био 
случај на страни. Можда су ту криви прописи о покрићу.» 
м:Ожда и стање државних финансија, али факат остаје фа- 
кат. Да ие говоримо о помоћи аустријске и01вчаничне банке 
Кредитаншталту, навађал10 као пример Румунску новча- 
ничну банку, која je Румунској кредитној банци, чија je 
улога у румунској привреди много мања него улога Унион 
бамке у нашој привреди, у прошлој години дала реесконтни 
кредит од 1 милијарду 428 милиона леа, или пола милијарде 
дднара. Да je Народна банка код нас у том опсегу давала 
реесконтии кредит, ми би смо били без банкарске кризе. A 
да je Унион-банци дала и половину онога што je Румунска 
нотна банка дала Румунској, кредитној банци, Југославенска 
удружена банка не би у јесени прошле године прибегавала 
никаквим ограничењима и данас би у нашој привреди играла 
улогу јаког ослона трговини и индустрији. Овако, јер се 
гледало на неколико десетака милиона динара, завод je био 
приморан на знатно реетрингирање својих послова што je 
у првом реду погодило она подузећа, која су са тим заводом 
била у ужој пословној вези.

У прошлој години улошци код Унион банке били су 
редуцирани за 40%!. И то у првом реду ради тога, што je 
тај завод у великој мери удовољио захтевима улагача.

Данас за Југославенску удружену банку улошци не 
представљају више никакву оиасност; они износе ,мање него 
што je главница, и само две трећине властитих средстава 
завода.

Текући рачуни опали су у још већој мери него 
улошци: од 340 на 150 милиона динара. И овде се потвр- 
ђују опажања да су улошци далеко стабилнији него потра- 
живања no текућим и разним рачунима. Веровници бележе 
омањење од нешто преко 60 милиона. Од 340 на 277 мили- 
она, године 1930., веровници су били смањени за преко 300 
милиона динара.

Текући рачуни и веровници како су исказани концем
1931., тешко да могу много више опасти. Ту су данас у пр- 
вом реду потраживања Кредитаншталта и Англо-Интерна- 
ционал банке у Лондону, који су главни акционари Униок 
банке. Потраживања Англо-банке везана су на још неколико 
година. A ако ивоземни повериоци Кредитаншталта преузму 
његова потраживања у државама наследницама, мораће се 
задовољити тиме да та потраживања инкасирају сукцесивно. 
Опште побољшање прилика у Енглеској имало би сигурнО' 
за последицу да би се Унион банци ставила на располагање 
нова средства, ако би Лондон поновно добио поверење у 
развитак оггштих прилика централне Европе. У првом реду 
државних финавсија и валутарних односа.

Благајна je опала од 72 на 20 милиона динара што je
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наравна последица исплата које су се вршиле у току 1931. 
Исто тако су опала од 53 на 8 милиона потраживања код 
банака. Ha овај начин, Унион банка 100 милиона je употре- 
била за исплате. To су заправо (и то потраживања код ба- 
нака не у пуној мери) једина ликвидна средства са којима 
су банке могле сигурно рачунати. Менице и ефекти, a наро- 
чито државни папири, показали су се неликвидним. Поред 
иликзидитета ни на једној пословној грани нису бавке то- 
лико изгубиле колико на њима.

Хипотеке и комунални заводи бележе уобичајено на- 
задовање a тако исто и издане обвезнице. Хипотекарно ко- 
му-нални кредит није се код нас после рата никако могао 
развити. Пласирање уложака, бар код акционарских банака, 
у хипотеке и комуналне зајмове опасно je, јер су ти. ангаж- 
мани иликвидни. Чак се код нас за ове кризе није могло ни 
то постићи да извесне ангажмане у хипотекарним, a наро- 
чито.у комуналним за1м0вима преузму јавно-правне новчане 
установе, које су прве позване за такове послове.

Менице су редуциране за скоро 100 милиона. Значи 
да je материјал био добар кад се je могла постићи толика 
редукција.

Дужници су редуцирани за скоро 150 милиона ди- 
нара. За две године 400 милиона. И то пожазује да je завод 
пазио коме даје nape кад je успео да у времену од две го- 
дине иикасира од дужника и меница преко -пола милијарде 
динара.

Ефекти су  исказани са 57,8 милиона према 75,6 ми- 
иона концем 1930. Ефекти се деле:

акције 1930. г. 1931. г.

државне 31,182.303 15.212.294
банке и транспортна друштва 31.330.179 29,704.900
индустрије 13.112-966 12.918.415

Прва je констатација да Југославенска удружена банка 
'није у великој мери ангажирана у индустрији као акционар. 
Ни 5 од сто властитих средстава није ул-ожено у акције ин- 
дустрије. Мора се признати управи Унион банке да je кроз 
ове 3— 4 године, откада je спроведена фузија са Ееконтном 
банком, енергично и услешно радила на редуцирању ангаж- 
мана у индустрији. Све да се сав тај ангажман једног дана 
буде морао отписати, не би био страшан ударац. A мора се 
признати да међу индустријским ангажманима Унион банке 
има и таквих, који спадају у првокласне. Ни ангажман код 
новчаних завода није знатан. Пласман у државне папире 
редуциран je од 31 на 15 милиона или за 16 милиона од 
чега 10 милиона динара као разлика у курсу. По закоиу о 
билансирању она je могла за  1931. исказати губитак од само
2 милиона, a 8 милиона унети у активу. Онда чисти добитак 
Унион банке не би био 1.5 него 10 милиона и могло би се 
приступити иоплати дивиденде од 4— 5%. Међутим Унион 
банка je имала кураж да читав губитак на државним папи- 
рима отпише у прошлој години и тако бар са те стране има 
чисту ситуацију. И код Унион банке видимо да новчани за- 
води ни на једном послу нису имали толико губитка колико 
код државних папира.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:

Приходи 1928. г. 1929. г. 193c. г. 1931. г.
Камате 63.741 66.375 59.338 53.048
Девизе и ефекти 5.653 6 942 6.867
Провидба 13.436 15.449 14.309 19.653
Некретнине 919 1.363 1.187 1.871

Расходи
Управни трошкови 22.525 24.784 23.222 22.40!
Порези 9.464 6095 4.463 3.374

Камате 29.796 35.608 35.434 30.970
Добитак 22.006 23.643 19.459 18.858

Пословни вишак износио je 18.9 милиона., Од тога 
je отписано на државним папирима 10 милиона 42 хиљаде, 
a на дубиозама 7 милиона 291 хиљада. Тако je преостао до- 
битак од само 1.5 милиона који се пренаша на ову годину.

Подбацили су знатно приходи од камата и провидбе. 
Прво ради смањеног лословања a друго што се од пеких 
потраживања камати резервирали и нису ушли у рачун гу- 
битка и добитка. To je један доказ више са каквом се ри- 
горозношћу прошле године билансирало.

Биланса Унион банке je за 1931. годину једна реали- 
стична биланса. A нама je као никада потребна релност.

јУШСЛАВЕНСКИ ЛОЈД A. Д.

(пре Атлаиека пловидба Иво Рачић a, д. и Југославенско- 
америкаиска пловидба a. д.) у Сплиту.

Извештај Југославеноког Лојда за 1931. г. у кратким 
и прецизним цртама даје јасну слику стања светске na. и 
наше трговачке морнарице. Из тог извештаја вадимо нај- 
маркантније тачке:

„Деприсија je у поморској индустрији у год. 1931. до- 
стигла незапамћену висииу.

„Једина светлија тачка може да буде у чињеници коју 
нам статистика јавља, да се у ово задњих 6 месеца више 
лађа демолисало него што се je изградило. Али и то не може 
да нас ободри, јер су цене за делголацију, било и бољих лађа, 
управо невероватно ниске.

„У почетку године имали смо 6 распремљених лађа, 
крајем године 7, a данас имамо' 10 везаних лађа“ .

Поред општих узрока ноји тиште пароброддрство има 
и специјалних ко>ји се односе на наше - прилике. Te би биле 
према швештају југославенског Лојда:

„Према уговору којег je друштво' склопило са држа- 
вом за уздржавање месечне теретне пруге са Јужном Аме- 
риком била je такође предвиђена набавка извесних нових 
лађа услед које je набавке друштво преузело обавезе за 
исплату тих лађа, Држава ,се je обвезала са своје стране на 
исплату субвенције, у циљу да пом0'гне и подмлађењу плов- 
ног парка. Ради кризе и нередовног исплаћивања субвенције, 
друштво je морало повисити своје дугавање, према томе се 
повисио и износ камата које друштво мора сносити у овил! 
врло тешким временима“.

Деловање пада фунте на наше поморство овако je 
оцртано:

„Превозне цене међутим се нису сразмерно повисиле, 
док су трошкови остали једнаки, т. ј. базирани на златној 
валути. И док je друштво имало ту велику штету падо*м 
фунте, која je неко доба умањила за 30% укупни приход, 
трошкови у разним земљама, у којима се врше операције, 
остали су непромењени, т. ј. на златној бази. Па и у погледу 
плата посаде настале су неприлике и потешкоће, јер дру- 
штво није могло да следује плаћањем посаде у златној ва- 
лути, док je његов приход искл>учиво у папирним фунтама. 
Друштво je ипак изашло својим посадама у сусрет до крај- 
њих граница могућности, одобривши да се плате посаде, које 
су биле у.говорене у фунтама — прерачунавају привремено 
no сталном курсу од 250 Дин. за 1 фунту“.

У извештају даље налазимо ове значајне изјаве:
„Треба фактима гледати у очи и не заваравати се да 

ће се за иеколико месеци успоставити редовни саобраћај и 
благостање, него je дужност сваког чиниоца да целокупну 
ситуацију у танчине размотри и да помогне, јер he се је- 
дино међусобним разумевањем и са радом моћи да одржи
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иаша трговачка морнарица, чије je стање у истину критично“.

„У питању je дакле не зарада него покриће трошкова 
односно да je што мањи губитак, јер једино они бродовла- 
сници који могу да упослују лађе на најекономичнији начин, 
Јлоћиће ce надати покрићу трошкова. Друштво je зато при- 
•сиљено да настоји и даље уводити и дотеривати штедње на 
свакој грани својих издатака. Оообито треба настојати да 
ce тачно и благовремено врше обвезе друштва према дру- 
гима и других лрема друштву како би ce избегла безизлазна 

•ситуација“.
Извештај југославенског Лојда јасно показу.је каква 

je  била ситуација наше трговачке морнарице. Kao и каква 
je данас и који су изгледи за ближу будућност. Мало које 
наше подузеће да у свом извештају говори са толико от- 

.ворености о приликама у којима ce налази као и о изгле- 

.дима за даље пословање. Ситуација ce иаше трговачке мор- 
ларице стално погоршава. Дааас je већ у распреми 29 на- 
г.ших пароброда слободне пловидбе са укупном тонажом од 
130 хиљада тона. To je око 40 >од сто наше трговачке мор- 
нарице. Стотине милиона динара капитала леже неискори- 

^шћено, a скоро 1.000 помораца je без намештења — више 
него што je било до сада. Паробродарска друштва слободне 
.пловидбе која нису добро фундирана неће моћи пребродити 
..данашње стање, Нарочито не она која су један део својих 
бродава купили на кредит. Камати код распремљених бро- 

,дова за релативно кратко време нарашће до износа дд ћ 
•ce бродови морати продавати на јавној продаји. A куппи 
су данас заправо само жељезаре и то уз цену за стд.‘0' 

..гвожђе. A и они пароброди који још плове, тешко да могу 
толико: зарадити да одбацују камате. Ако ce на време не- 

-што не подузме, спрема ce потпуни дебакл наше слободне 
.пловидбе.

Код оваквих прилика наравно да резултат југо.-.-а-
-венског Лојда за прошлу годину није могао бити иовољам.
Биланса за три последње године овако изгледа (у старим

гзлатним динарима):

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. r.
Шароброди 21 052 23.709 24.177
Банке 94 ------

*Намештај 14 17 19
Разни дужници 1.661 2.337 2.733
Некретнине 228 230 231

'‘Инвестиције 864 96! 979
>Т убитак ------ 643

Пасива
Г  лавница 15.000 15.000 15.000
Ловериоци 5.902 9.099 10.262
Амортизацони фонд 1.052 2.218 3.427
-Резерва ------ 10Ü 100
Чисти добитак 1.965 837 ------
Укупна биланса 23.920 27.256 28.789

Рачунајући ранији златни динар са  11 данашњих ди- 
нара видимо да укупна сума билансе прелази 300 милиона 

. динара. По томе Југославенски Лојд опада међу наша iiaj- 
•већа саобраћајва подузећа.

Пароброди су прошле -године билаисирани са скоро 
пола милиона предратних, дотично 5 милиона данашњих ди- 

i-нара више. Ту су међутим набавке још од раније, које су 
■. прошле године ликвидиране, јер данас никоме не пада на 
•ум да купује пароброде и још при томе на кредит.

Властита средства покривају само са 60 од сто вред- 
•мости пароброда. Обавезе износе 10 милиона динара дотично 
110 милиона данашњих динара. Ma да je каматњак умерен, 

т е р е т  je знатан. Нарочито у доба депресије и распремљених

пароброда. Један je знатан део обавезе према кући Бабурица 
и то у фунтама. Пад фунте нешто je олакшао обавезе. Али 
у још већој размери пала je и вредност пароброда.

Разни дужници износе преко 30 милиона данашњих 
динара. Ту je у првом реду потралсивање, у име Субвенције. 
Док ca једне стране подузеће за своје обавезе мора да плаћа 
камату, своја потраживања већ дуже времена не може да 
утера. To битно погоршава еитуацију нашег паробродар- 
ства. Кад би ce субвенција плаћала на време, прилике би 
биле много боље. Субвенционирана друштва имају знатне 
обавезе јер су баш због субвенције морала градити нове 
пароброде. Сада услед неплаћене субвенције не могу да удо- 
воље својим обвезама и морају сносити терете камата. По- 
вериоци су прошле године порасли за преко 10 милиона да- 
нашњих динара. To je због губитка који ce je покрио новим 
задужењем. Губитак износи 7 милиона данашнаих динара. 
Пре две године чисти добитак износио je преко 20 милиона 
динара. Разлика je 30 милиона. To најбоље карактеризира 
ситуацију код наше трговачке морнарице.

HIPOTEKARNA BANKA TRGOVAČKOG FONDA ■ BEOGRAD

Obično se kaže da je svetska privredna depresija počela 
posle amerikanskog berzanskog kraha u oktobru 1929. god. 
Istina u Americi je do tada vladalo blagostanje ali nije u ce
lom svetu. Južna Amerika već je bila u velikoj krizi usled pada 
cena sirovinama (a i krajnji istok Azije — zbog gume). A 
i pad сепе pšenice već je počeo da ugrožava poljoprivredu 
celog sveta. Ali kad ne bi smo ništa znali šta se sve doga- 
dilo u svetu 1929. god. i kad bi smo hteli da se o tome oba- 
vestimo o stanju i kretanju naše privrede iz godišnjeg izve- 
štaja naših akcionarskih banaka, tada bismo dobili neobično 
povoljnu pretstavu; naše banke su bile u punom poletu ne samo 
iz 1929. god. i 1930. već i u 1931, dakle u doba kad je poljo
privredna kriza već u izvesnim krajevima izazvala katastrofu. 
To vrlo dobro karakteriše Hipotekama banka trgovačkog fonda 
u svom izveštaju za 1931. god. Prva polovina 1931. veli se 
u njem bila je ispunjena intenzivnim radom: davanjem zajmova 
čija je tražnja bila povećana. Glavna aktivna pozicija bilansa 
u Hipotekarnoj banci trgovačkog fonda, tekući računi, već 
krajem 1931. g. uprkos krizi, dostiže 102,000.000, prema 80.000 
u prošloj godini. Znači da je ta cifra bila postignuta već u 
avgustu 1931 pošto je krajem septembra bilo obustavljeno da
vanje zajmova. Druge polovine pak 1931. god. bila je obustava 
davanja zajmova, pojačavanje likviditeta i isplata uloga.

Da vidimo sada, kako nam se stanje pokazuje u bilansu 
Hipotekarne banke trgovačkog fonda na dan 31. decembra
1931. god. upoređeno sa ranijim.

Račun izravnanja
1928. 1929. . 1930. 

u hiljadama dinara
1931.

Menični depo 1.000 1.000 1.000 l.OuO
Blagajna i žiro kod Nar. ban. 1.988 3.541 13.357 4.974
Nepokretnosti 296 296 2.513 2.987
Pokretnosti 142 142 167 222
Zajmovi po tek. računima 64.627 69.767 81.771 luz.477
Zajmovi na hart, od vred. — — — 5.260
Zajmovi na nepokretnosti 2.476 2.537 1.516 1.5U0
Vrednosti garantnog fonda 1.112 2.867 2.851 1.881
Ostave 80.983 81.347 91.516 113.096
Supergarantije 72.580 87..930 106.913 136.262
Prenosna kam ata 35 — —  • —

Ažija 4 4 2 2
Razna aktiva 27 245 299 144



Pasiva

Glavnica 23.792 32.662 42.347 53.864
Fondovi 1.679 3.494 3.813 3.244
Ulozi na štednju 26.684 36.420 50.291 41.973
Pasivni tek. računi 3.251 4.528 3.560 2.616
Narodna banka 7.010 — — (
Državna hip. banka 2.123 11 13 (15.035
Poštanska štedionica 787 12 11 (
Potraživanje državno 133 214 241 266
Prenosna kamata 1.293 1.300 1.372 1.817
Prenosna dobit 74 24 174 2
Tantijema 531 529 513 492
Razna pasiva 352 204 141 138
Obrtni kapital 70.712 79.398 102.477 119.448
Zbir bilansa 225.274 249.675 

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

301.907 369.807

Kamata 2.200 2.603 2.996 3.463
Administrativni troškovi 160 392 264 280
Troškovi po budžetu 557 646 700 731
Otpisi 46 50 72 88
Dobit

Prihodi

4.424 5.290 5.131 6.149

11\ i *ii§j
Kamata 7.000 8.668 8.795 10.315
Prihod od vređii. gar. fonda 125 130 130 145
Prihod od trg. fonda 203 125 173 168
Razni prihodi 60 56 65 82
Bruto prihodi 7.389 8.980 

Podela dobiti

9.165 10.711

Fondu za amort. nepokret. 15 10 10 10
3% Min. trgovine 133 158 154 184
Uprav, i nadz. odboru i čin. 531 529 513 492
Garantnom fondu 158 138 150 147
Fondu za potpore 80 120 131 129
Fondu za amort. nepokret. 15 10 10 10
Fondu Dr. K. Riznića 
članovima ulagačima prihod

3.6 3.6 3.6 ,3.6

od bančine zgrade 
Svima članovima ulagačima

203 118 166 166

na kapital 3.226 4.187 3.829 5.009
Računu prenosne dobiti 74 24 174
Fondu za dopunu penzije — — — 5

ukupno

Ukupno

4.424 5.289 5.131

6.149
Da počnemo sa glavnicom, pošto je to jedan specijalitet. 

Izraz glavnica ovde nema ničeg zajedničkog sa tim pojmom kod
a. d. pošto se ovde ne radi u opšte o akcionarskom društvu. 
Glavnica je ovde zbir uloga članova. Ako se poslužimo jednom 
funkcijom onda moramo reći, da fond predaje svoj kapital banci 
na upotrebu za bankarske operacije. Ova specijalna priroda 
glavnice čini, da je ona stalno u pokretu i to uvek na više. 
Godine 1928. glavnica iznosi 23,8 miliona dinara i 1931. 53,8. 
Samo prema 1930. godini porasla je ona za 11.5 mil. din., od
nosno za 27% u doba krize poverenja; i kad sredstva opadaju, 
to je vrlo povoljna činjenica. Hipotekama banka trgovačkog- 
fonda ima jedan siguran izvor sredstava —- to su ulozi članova. 
Tom prilikom da napomenemo da je potencijal kapitala kod 
Hipotekarne banke trgovačkog fonda tako reći neograničen. 
Glavnica mora neprekidno da raste. I to iz dva razloga. Prvi 
je privremen i dolazi usled promene statuta kojim se poveća

vaju ulozi pojedinih članova od 1.000 na 5.000 i od 20 na 
100 dinara. Već tokom godine 40 članova je povećalo svoje 
uloge preko 1.000 dinara. Drugi je faktor permanentan, to je 
pristupanje novih članova. Istina postoji i odliv istih: jedni - 
gube pravo na dalje ulaganje usled neurednog vršenja obaveza, , 
drugima ističe rok uplate. Ali s  druge strane treba imati u , 
vidu da ne postoji nijedan drugi oblik osiguranja penzije s 
tako velikim ukamaćenjem kao što je slučaj kod Trgovačkog 
fonda. Dakle, način plasmana fonda pruža mnogo veću sigur
nost no kod ijedne vrste osiguranja. Osiguravajuća društva 
obično ulažu jedan deo svog kapitala u hartije od vrednosti,, 
a jedan u lične kredite. Šta znači plasman u hartije od vrednosti, 
to nam pokazuju prilike u celom svetu za poslednju godinu 
dana. A šta znače lični krediti i o tome smo nešto novo nau
čili poslednju godinu. Hipotekama banka trgovačkog fonda., 
plasira u hipotekarne kredite gro svoga kapitala i to  na gra
đevine u Beogradu, koje su namenjene da vuku rentu. Kao što 
ćemo posle videti iz računa dobitka i gubitka u prošloj godini 
su ulozi članova ukamaćeni sa 12%. Nema ni jednog osigu
ravajućeg društva na svetu koje kalkulira sa  više od 6%. Uz
gred napominjemo da je od izvesnih članova na skupštini uči
njena primedba baš na visinu ukamaćenja, ističući pri tom da 
je banka imala u pretprošloj godini veliku gotovinu u blagajni. 
Mi smatramo da članovi treba da budu potpuno zadovoljni sa  
kvotom ukamaćenja. Bankarski posao ne može da iznosi više 
od 12% i ne treba da nosi. Tek kad se tuđa sredstva budu 
mnogo više povećala prema današnjim treba uzeti u kombi
naciju veće ukamaćenje ako ne spadne kam ata na aktivne 
poslove.

U tekućoj godini porast glavnice izneće 7,13 miliona di
nara, ne računajući ovde uloge novih članova.

Prema tome povećanju glavnice od 11,5 miliona dinara 
stoji smanjenje uloga na štednju na dan 31. decembra 1931. . 
g. prema prethodnoj godini sa 9,26 miliona dinara. Interesantan 
je obrt po. računu uloga na štednju za poslednje dve godine. - 
Dok je 1930 g. primljeno 40,5 miliona dinara a isplaćeno 26,6 
(višak iznosi 14 mil. dinara), dotle je 1931. g. primljeno 36.6 
miliona dinara, a isplaćeno 45,9 mil. dinara (manjak 9.26 mi
liona dinara). Ovde nije potreban nikakav komentar sem pri- 
medbe da jedan deo otkaza -na uloge dolazi od same banke, 
jer je izvesne smatrala za nesigurne.

Treća važna pozicija u aktivi je reeskont. On je takoreći-, 
revolucioniran: povećava se od 0 u prošloj godini na 15
miliona dinara.

Kad se tome dodadu manje važne pozicije pasive (kao 
bankovni tekući računi od 2,6 miliona dinara, fondovi od 3,2 
miliona dinara i t. d.) dobije se ukupni obrtni kapital od 119,4 
miliona dinara prema 102 u predhodnoj godini. Dakle za 17 
miliona dinara više.

Po sebi se razume da sve te promene u pasivi moraju . 
imati reperkusije na aktivu. Struktura aktive Hipotekarne banke 
trgovačkog fonda jeste isto tako prosta kao i ona pasive. 
Banka se bavi u glavnom dvema vrstam a bankarskih operacija: 
davanjem kredita po tekućim računima na bazi hipoteke i lom- 
bardom. Poslednji posao je sporadičan, on je uveden tek u 
poslednje vreme, i dobro je što je tako bilo, jer je on u рп>- 
šloj godini ušao u tešku krizu. U taj posao je banka imala 
uloženo svega 5,2 miliona dinara.

Težište pada na hipotekarne poslove. Krajem 1931. g. ta 
pozicija pokazuje 102,4 miliona dinara za skoro 29,000.000 di
nara više nego pretprošle godine. Tražnja za ovim zajmovima 
bila je veća nego 1930. g. a i sume odobrene takođe (53 mil. 
din. prema 44,4 u pretprošloj godini) ali pogoršanje prilika na 
hipotekarnom tržištu ogleda se u ovim ciframa: isplaćeno je 
po tekućim računima 46,5 miliona dinara (prema 41,2 u pret
prošloj godini).

Hipotekarnom poslu u Beogradu pruža se široko polje rada. 
Po jednoj interesantnoj statistici, koju nalazimo u godišnjem 
izveštaju Hipotekarne banke trgovačkog fonda u Beogradu je
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uloženo u privatne zgrade za 10 godina 2.3 milijardi dinara. 
Izrađeno je 15.000 novih stanova. Izglede za tekuću godinu 
taksirala je uprava vrlo povoljno — što razvitak građevinske 
delatnosti potpuno potvrđuje. Ali pažljivim posmatranjem 
uprava je došla do ubeđenja, da su se prilike pogoršale u 
prkos tom poletu i izvukla iz toga pouku, da u buduće u hi- 
potekamo kreditiranje mora uneti mnogo više predostrožnosti. 
Ona je donela izvesne vrlo važne odluke koje menjaju načine 
njezinog dosadanjeg poslovanja. Do sada je davan krenit na 
hipoteke drugog stepena, do polovine vrednosti imanja i u 
neograničenim iznosima, sada se daju samo na hipoteke prvog 
stepena, samo do 1/3 vrednosti imanja i ne više od 500.000 
dinara po jednome objektu.

Pozicija nepokretnosti iznosi krajem 1931. g. 2.48 miliona 
dinara prema 2,5 u 1930. g. i 0.29 u 1929. g. Hipotekama banka 
ima pet nepokretnih imanja, od kojih je jedan Dom trgovačkog 
fonda u Jakšićevoj lilici ,njegova se vrednost iskazuje sa 296 
hiljada dinara. U ovoj poziciji kriju se tihe rezerve za više od 
milion i po dinara, najmanje, što će svaki moći da oceni po 
slici (ako je ne poznaju u naturi), koja se nalazi na koricama 
godišnjeg izveštaja Hipotekarne banke trgovačkog fonda. 0 -  
stale nepokretnosti iznašaju ukupno 2,69 miliona dinara. Ve
ćina je preuzeta od strane banke u ime naplate potraživanja. 
Ko poznaje iole "hipotekarne poslove, taj će znati da je kod 
Hipotekarne banke neizbežno da katkada preuzimanjem ob
jekata dužnikovog izbegne izlaganje istog javnoj prodaji. Tako 
je morala postupiti više puta Hipotekama banka trgovačkog 
fonda.

Kad zagledamo u račun dobitka i gubitka videćemo, da 
se u dobitku kao prihod od nepokretnosti pojavljuje samo 168 
miliona dinara, (gde je i kirija koju banka fondu plaća). Od 
ostala četiri imanja, kao što vidimo ,nemaju nikakvog prihoda. 
Ali to ne znači da su imanja bez prihoda; na protiv, bio je 
ukupan prihod u 1931. godini 137,200 dinara na ukupnu 
vrednost od 2.7 mil. din. to je svega 5%. Ali pri tome treba 
imati u vidu da su obilno izvršene reparacije, č is t prihod 137,200 
dinara upotrebljen je sav na amortizaciju zgrada. Time se u 
banci snažno smanjuje vrednost zgrada, čime se povećava 
rezerva i povećava rentabilitet.

U aktivi se nalazi i vrednost garantnog fonda, iskazana sa 
1,88 miliona dinara prerna 2,85 u 1930. g. Hipotekama banka 
ima sem glavnog trgovačkog fonda još tri razna fonda, od 
kojih je najvažniji garantni za vrednosti od 2,2 miliona di
nara (zatim dolaze fond za potporu i fond za dopunu penzije). 
Vrednost garantnog fonda sastoji se iz akcija Narodne banke, 
Vračarske zadruge, Agrarne banke, 7% investicionog zajma i 
obveznica Ratne štete. To nam daje pravo pretpostaviti da je 
smanjenje vrednosti fonda za pun milion dinara rezultat pada 
kurseva papira.

Blagajna pokazuje iznos od okruglo 5 miliona dinara prema
13,3 u predhodnoj godini i 3,5 u 1929. g. Blagajna u 1930. g. 
pretstavlja jedan izuzetak (kao što je to predsednik objasnio 
na skupštini) kao posledica naglog prirasta uloga članova i 
drugih izvora u decembru mesecu. Suma od 5 miliona dinara 
u blagajni krajem 1931. g. mora se smatrati potpuno zadovo
ljavajućom s obzirom na ukupnu bilansu.

Neobično povoljno stanje Hipotekarne banke trgovačkog 
fonda ne dopušta nikakvu kritiku. Pa ipak držimo da ne treba 
da propustimo jednu primedbu u njezinom interesu. Reeskont 
od 15 miliona dinara je i suviše velika pozicija, jer je to je
dina rezerva za banku za nepredviđene slučajeve, kao što je to 
pokazala bila prošla godina. Kao što smo videli banka je po
većala svoju glavnu poziciju u aktivi sa 21 milion dinara. Za 
nju se, dakle, ne može reći da je za vreme krize poverenja 
bila u tihoj likvidaciji, na protiv volumen poslova je bio u po
rastu. Ali mislimo da bi taj porast trebalo malo bremzovati.- 
Mislimo da banka treba da obustavi davanje novih zajmova 
radi otplate jednog dela reeskonta, radi stvaranja nove rezerve.

Bruto prihodi iznose 10,7 miliona dinara i veći su za 
mil. i po dinara od onih u prethodnoj godini. Glavna povećanja 
dolaze od kamata, što je posledica povećanog plasiranog ka
pitala. Ostale pozicije su kod prihoda manje više ostale nepro- 
menjene, i igraju sporednu ulogu. Svakako da bi toj sumi 
bruto prihoda evidencije radi trebalo nadodati i 137.000 pri
hoda od zgrada čime bi se bruto prihod popeo na 10,8 mili
ona dinara. Rashodi na kamate iznose 3,4 miliona dinara i 
veći su iz poznatih razloga no u predhodnoj godini. Admini
strativni troškovi su odista vrlo čedni, iznose svega 279.000 
dinara ,a lični troškovi nisu veliki ,jer iznose svega 737.000 
dinara. Cela režija iznosi 1 milion dinara na kapital od preko 
100 miliona dinara. Po odbitku otpisa od 87.000 dinara ostaje 
čista dobit 6,14 miliona dinara. Od toga je 5 miliona upotreb- 
ljeno na ukamaćenje uloga. 290.000 dinara uneseno u fondove, 
tantijema iznosi 492.000, a Ministarstvu Trgovine dato je
184.000 dinara.

GRADSKA ŠTEDIONICA OPŠTINE GRADA SARAJEVA 
U SARAJEVU

U našim ranijim analizama Sarajevske opštinske štedionice 
(za 1930. godinu objavljena je analiza u dodatku „Narodnog 
Blagostanja” od 13. juna 1931. godine, broj 24, strana 297, a 
za 1929. godinu u broju 47. od 22. novembra 1930. godine, 
strana 213) mi smo napomenuli, da je ona naša prva komunalna 
štedionica, osnovana posle svetskog -rata. Poznato je dalje i to, 
da se ona bitno razlikuje od pretežnog dela naših komunalnih 
štedionica, koji je osnovan saobrazno propisima austriskog re
gulativa-, zakona o komunalnim štedionicama, koji. još i danas 
važi u Slovenačkoj i u Dalmaciji. Prema ovome regulativu, koji 
tačno normira krug poslova i rad komunalnih štedionica, one 
ne bi smele obavljati poslove koje vrši Sarajevska štedionica. 
Jer ova nije samo opštinska štedionica u uskom smislu reči, 
već finansijer i opštinski precluzimač velikog stila. Već i samo 
letimičan pregled aktivne strane bilansa Sarajevske opštinske 
štedionice ostavlja utisak, da se radi ovde o bilansu jednog 
velikog industrijskog preduzeća.

Ovakvo stanje je posledica naročitih okolnosti. Prilikom 
osnivanja štedionice htela je opštinska uprava da da svome 
novčanom zavodu što više sretstava i što veće supergarantije 

*za njezine pasivne poslove —■ primanje uloga i zaključivanje 
zajmova (pored već postojeće garantije za sve obaveze štedi
onice a ponaosob još i za uloge na štednju) zbog čega joj 
je dala sva komunalna privredna preduzeća, kao što su to vo
dovod, električna centrala, plinara i tramvaj. Ova su preduzeća 
prešla u svojinu Opštinske štedionice prilikom njezinog osni
vanja i to na taj način, da je njihova vrednost procenjena sa 
40 miliona i 73 hiljade dinara i kao takva predata štedionici 
u vidu glavnice. Time je postignuto još i nešto treće: opštin- 
sko budžetiranje i knjigovodstvo znatno su uprošćenf i sa 
druge strane treba podvući, i to, da su sva ova komunalno-priv- 
redna preduzeća postavljena na strogo komercialnu, skoro bi
smo rekli, privatno-privrednu bazu — i van domašaja raznih 
štetnih političkih uticaja. Razvoj prilika je pokazao, da opština 
niti Sarajlije do danas još nisu imali prilike kajati se za ovu 
odluku i da se bolja solucija uopšte nije mogla zamisliti.

Pored već nabrojenih komunalnih preduzeća ima Grad
ska štedionica još i druge, vrlo lukrativne angažmane. Tu je 
novo podignuta komunalna fabrika asfalta i jedan ortakluk sa 
Srpskom centralnom privrednom bankom; zajedno one su 
sopstvenici akcionarskog društva „bpedicija” za međunarodne 
transporte, Sarajevo, koja međutim u 1931 .godini nije mogla 
dati pozitivnih rezultata, zbog poznatih privrednih teškoća. Za
jedno sa pomenutom bankom i angažmanom u „Špediciji” je 
Gradska štedionica istovremeno i veliko-zakupac soli za Drin
sku i Vardarsku banovinu, do aprila 1935. godine.

Evo nekoliko podataka o štedioničnim komunalno-priv- 
rednim preduzećima:
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a) Električna centrala

Ukupna proizvodnja električne energije u 1931. godini 
iznosila je 8.07 miliona kilovatsati prema 7.61 miliona kilovat 
sati u 1930. godini. Povečanje proizvodnje dostiže dakle 450 
hiljada kilovatsati ili za preko 7%. Prodaja struje je ostala pri
bližno u istim granicama kao i ranije; interesantno je, da je 
prodaja za industrijske svrhe poskočila za 86%; višak proiz
vodnje je upotrebljen za javna osvetlenja, čija je mreža u 1931. 
godini znatno proširena. U toku godine nabavljen je nov turbo- 
generator od 3200 k. s. zbog čega su demontirane dve stare 
mašine. Izrađeni su betonski fundamenti za novu turbinu i 
ostale pomoćne mašine, dalje naprave za hvatanje vode za 
kondenzaciju i t. d. Stari podzemni kablovi su popravljeni i 
delom zamenjeni za nove. Sem toga je podignuta zasebna kab
lovska mreža visokog napona u dužini od 3.65 km. a niskog na
pona za 567 metara.

Električna energija se dobiva iz dveju centrala: iz hidro
centrale na Hridu i kalorične u varoši. U obema centralama su 
u 1931. godini izvršeni razni radovi u cilju poboljšanja ren- 
tabiliteta, što je imalo za posledicu, da je prema 1930. godini 
rentabilitet povećan, odnosno gubitak na struji manji: za 7.35%. 
Gradska mreža je povišena za 36 kilometara a ona van varoši 
za 17 kilometara, tako, da iznosi ukupna dužina električne 
mreže koncem 1931. godine 470.000 metara. Novih privatnih 
instalacija je izvršeno 515 a u 75 ulica je uvedeno javno osvet- 
lenje sa 107 novih lampi. Osim toga podignute su nove tran
sformatorske stanice, četiri u varoši i tri van grada.

b) Tramvaj
Dužina tramvajske mreže i broj tramvajskih kola je u

1931. godini ostao nepromenjen, ali je vozni park temeljito po
pravljen. Za tramvajsku službu podignuta je sred varoši nova 
zgrada, u kojoj se nalazi čekaonica, blagajna za ilidžanske vo
zove i opštinski trošarinski biro. Veliki deo starih tračnica je 
zamenjen novim, sa modernim teškim profilima. Zbog raspi
sivanja radova za gradnju carinarnice na železničkoj stanici, 
gde se sada nalazi tram vajska remiza, trebalo je nači novo 
mesto za remizu i radionice, u tu svrhu je kupljeno novo zem
ljište. Pošto su međutim licitacije poništene to su remize ostale 
privremeno još na starome mestu.

Pogoršanje privrednih prilika osećalo se i kod tramvaja, 
u opadanju putničkog i robnog saobraćaja. Broj prevezenih 
putnika iznosi 10,214.717. Prema 1930. godini manji je za 344 
hiljade putnika, a prema 1929. godini čak i za 1.06 miliona put
nika odnosno za preko 10%. Da bi se povećala frekvencija, 
uprava je reorganizirala sistem izdavanja mesečnih pretplatnih 
karata i uvela blokove sa 12 karata, koje se prodavaju po ceni 
od 10 karata. Ovakve mere možda ne bi bile bez interesa ni 
za upravu beogradskog tramvaja.

v) Vodovod
Izvršeno je više radova na vodovodnoj pruzi Hrid— 

Brus—Bistrica—Prača i t. d. Osim ovih najvažnijih pruga u 
dužini od preko 35 km., obavljeni su i novi potrebni radovi na 
održavanju gradske mreže, koja je iznosila preko 90 km. U 
toku godine povećana je za novih 4.26 km. tako da iznosi vo
dovod ukupno skoro 130 km. Pošto su u 1930. godini dovr
šene instalacije u donjim delovima grada, (racionalnim iskoriš- 
ćenjem vrela Kovačič), proširena je u 1931. godini mreža i na 
predeo Hrasno, koji ne pripada rejonu sarajevske opštine ali 
gde stanuju Sarajlije. Zbog potreba stanovništva oko Crnog 
Vrha izvršene su razne rekonstrukcije. Radi sigurnosti i lakšeg 
zatvaranja pojedinih delova vodovoda postavljeno je novih 27 
šibera, kojih imade sada 400 komada. Sva vrela daju godišnje 
oko 8 miliona kubnih m etara vode od čega iznosi komercijalna 
potrošnja 3.72 miliona kubika prema 3.69 miliona kubika u
1930. godini. Od toga otpada na kućne potrebe 2.58 miliona 
kubika, za indrustrijske svrhe 400 hiljada, za kafane i gostione 
115 hiljada, a za razne česme 672 hiljade kubika. Ostalih 4.3

miliona kubika otpada na požarne hidrante, vakufske česme, 
vojne objekte, na pretoke rezervoara i na gubitak u samoj 
mreži.

g) Plinara
Do 1930. godine plinara je producirala dvojni plin; zbog 

mnogobrojnih prigovora potrošača o lošem kvalitetu, ova je 
produkcija napuštena i prešlo se ka takozvanom mešanom plinu 
i većem pritisku; ovaj plin ima znatnu veću kaloričnu vrednost 
(4000 prema 3400 kalorija) i mnogo je ekonomičniji. I u te
hničkom pogledu rezultati su vrlo povoljni. U toku 1931. godine 
ove su rekontrukcije još više usavršene: popravljene su dve 
retortne peći, i sam generator; postavljena je nova hladnjača, 
nabavljeni su novi precizni aparati za merenje i podignut je 
nov plinski tank od 400 kubičnih metara sadržine. U 1931 go
dini je proizvedeno 948 hiljada kub. metara plina što je za 
60 hiljada kub. metara više no no u 1930. godini. Proizvodnja je 
povećana zbog veće tražnje — pošto je kvalitet plina sada 
znatno bolji —  i zbog povećanje potražnje za industrijske po
trebe. Pored produkcije plina dobiveno je kao nuzproizvod još 
i 42 vagona koksa i 6 vagona katrana.

Zbog dobre građevne sezone porastao je broj potrošača 
plina za 72 na 159. Pored toga je prošireno 15 starih instalacija. 
Kako je međutim javno osvetlenje povećano električnom stru
jom ukinute su 24 plinske ulične lampe.

d) Asfaltna industrija
U ovoj grani — osnovana je tek 1928. godine —  za

poslenje nije odgovaralo očekivanjima, pre svega zbog pri
vredne krize. Ukupno asfaltiranje je iznosilo samo 17.590 kub. 
metara od 2 cm dubljine, izvedeno na betonskoj podlozi od
10 i 20 cm, za što je utrošeno 519 kub. metara betona. Za fabri- 
kaciju asfalta je upotrebljeno 40.000 kg. domaćeg asfalta iz 
Vrgorca, kome je primešan inostrani Meksfalt iz Meksika 
(9.500 kg.) i trimidada 53.000 kg. Dalje je prerađeno 272 hi
ljade kamenog brašna. Iz ovih sirovina je proizvedeno 786.000 
kg. livenog asfalta, od čega je potrošeno za ulice, trotoare, te
rase i balkone 765 hiljada kg. a ostatak je isliven u kalupe i 
nalazi se u zalihi fabrike.

Toliko o radu opštinskih preduzeća, kojima upravlja 
Opštinska štedionica. Za opštinsku upravu to je vrlo lep po
sao. Ona nema nikakvih sekiracija niti brige u pogledu funkci- 
onisanja električnog osvetlenja, vodovoda, tramvaja, plina 
i t. d. Ona ima besplatno javno osvetlenje elektrikom i plinom, 
besplatne javne česme i ti d., što je koštalo Štedionicu u 1931. 
godini 3. 72 miliona dinara, opštinski činovnici i nameštenici 
su dobili besplatne vozne karte u vrednost od 600 hiljada di
nara (svake godine), a mirno toga opština je imala lepe prihode 
od svoje štedionice: na ime otštete za iskorišćavanje putova i 
trgova za vodovodne, električne i plinske vodove platila je Šte
dionica u 1931. godini 2 miliona, na ime cestarine za tramvaj 
500 hiljada, za održavanje gradske većnice 120 hiljada; par
ticipacija opštine na dobitku Štedionice u 1931. godini iznosi 
323 hiljade dinara. Na zahtev opštine utrošila je Štedionica na 
povećanje električne mreže 500 hiljada (u 1930. godini 700 hi
ljada), a za uređenje tramvajskih pruga 550 hiljada (pretprošle 
godine 1.2 miliona). Ukupno dakle, utrošila je Štedionica u ko
rist opštinske uprave 8.3 miliona, a u gotovu opština je primila 
2.94 miliona dinara.

Interesantnu sliku daju bilansi Opštinske štedionice, koje 
smo uporedili za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja 

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hijadama dinara

Blagajna i
potraž. kod nov. zav. 2.235 4.920 16.190 1.986

Hartije od vrednosti 432 566 1.422 2.316
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Menice 3.148 2.963 4.254 4.290.
Zajmovi na zaloge 2.131 1.811 1.760 3.982
Dužnici 12.624 17.553 37.403 45.480
Materijal 5.173 6.352 6.701 6.451
Inventar i tehn. postrojenja 43.421 46.574 50.141 53.852
Nepokretnosti 6.909 6.909 8.094 10.150
Investicije 1.154 2.203 933 5.716
Kaucije i garantije 12.260 16.570 28.045 43.485

Pasiva
Glavnica 40.073 40.073 40.073 40.073
Rezervni fond 1.757 1.923 2.369 3.279
Pensioni fond 50 50 54 174
Fond za amortiz. inv. — 4.657 9.671 15.056
Fond za amortiz. nepbkretnosti — 311 506 713
Ulozi na štednju 11.782 18.877 28.565 28.459
Poverioci 20.869 23.288 44.391 42.734
Reeskont 2.447 — ■ — 2.086
Dobit 221 630 1.175 1.615
Zbir bilansa 89.491 106.426 154.945 177.712

Račtjn gubitka i dobitka.
Rashodi

Troškovi 22.302 25.124 25.897 k.7.008
Kamata 1.887 2.087 2.812 3.436
Amortizacije 4.961 4.968 5.208 5.592
Dobit 221 630 1.178 1.614
Otpis kursne razlike — — — 304

Prihodi
Kamati i provizije 1.334 2.037 3.374 4.920
Prihodi preduzeća 28.039 30.774 31.741 33.035
Zbir prihoda ili rashoda 29.373 32.811 35.115 37.956

Ogroman polet može se videti već i iz zbira bilansa,
koji iznosi krajem 1931. godine 178 miliona dinara; prema 1928. 
godini veći je skoro za 100% i  prema pretprošloj godini za 
23 miliona. Obrtni kapital Štedionice iznosi 123 miliona, prema 
125 miliona krajem 1930. godine. Od toga otpada 60 miliona 
na sopstevna sretstva a 73 miliona na uloge i poverioce. Pošto 
vidimo, da su strana sretstva u 1931. godini prema 1930. godini 
ostala skoro nepromenjena, jasno je, da dolazi povećanje obrt
nog kapitala štedionice od porasta sopstvenih sretstava, i to 
kao posledica porasta vrednosti fondova, pre svega amorti- 
zacionih fondova, koji su kao i prošle godine povećani za 
preko 5 miliona dinara. Kod nepromenjene glavnice od 40.07 
miliona dinara, fondovi su iznosili 1928. godine 1.8 miliona, kra
jem 1930. godine već 12.63 miliona a krajem 1931. godine 
19.22 miliona.

Ulozi na štednju stacioniraju na 28.5 miliona, koliko su 
iznosili lane. Prilikom panike ulagača bilo je većih podizanja, ali 
je do kraja godine bio zabeležen ponovan priliv, tako da je 
stanje ostalo nepromenjeno. Poverioci po tekućim i privreme
nim računima, koji su 1929. ka 1930. godini porasli za pu
nih 20 miliona, zbog novih investicionih radova su u 1931. go
dini također bez znatnih promena: smanjeni su za svega 1.66 
miliona na 42.73 miliona, a njihov odliv štedionica je nadokna
dila reeskontnim i lombardnim kreditom kod Narodne banke, 
u iznosu od 2.08 miliona dinara. U 1929. i 1930. godini se štedi
onica nije služila ovim izvorom sretstava, zbog obilnosti goto
vine i znatnog priticanja uloga; u 1928. godini, međutim, iska
zan je reeskont sa 2.45 miliona, što je u toku 1929. godine bilo 
brzo likvidirano. Tek u drugoj polovini 1931. godine je pri- 
begla štedionica ovim rezervnim kreditima.

Aktiva bilansa mnogo je interesantnija. Ona nam poka
zuje, da je od 133 miliona obrtnog kapitala plasirano u sva ova

preduzeća, naime na materijal, inventar i tehnička postrojenja, 
nepokretnosti i investicije ukupno 76.1 milion dinara odnosno 
40%. Od toga otpada oko 16 miliona na investicije izvršene 
tuđim sretstvima. Krajem 1928. godine je iznosila vrednost ovih 
investicija 56.64 miliona, odnosno 20 miliona manje; ovo po
većanje vrednosti dolazi otuda, što je Štedionica poslednje če
tiri godine proširila i povećala instalacije vodovoda, električnog 
osvetlenja, plina i t. d. Tako na primer pokazuje u 1931. go
dini pozicija nepokretnosti povećanje od preko 2 miliona zbog 
kupovine zemljišta za tramvajske remize, za električnu centralu, 
kao i zbog podizanja kuće za tramvaj. Na placu, koji je pret
prošle godine kupljen, otpočela je gradnja nove palate Štedio
nice, gde će biti smeštene i njezine kancelarije, što je veoma 
potrebno zbog učestalih prigovora komitenata da dosadanje 
prostorije više ne odgovaraju povećanim potrebama i pošto 
su bile prilično daleko od sarajevskog sitija. Druga najveća po
zicija aktive su dužnici, koji iznose 45.5 miliona prema 37.4 
miliona u 1930. i 17.5 miliona u 1929. godini. Od toga, otpada 
u 1931. godini 5.74 miliona na dužnike za električnu struju, plin 
i vodu a 39.7 miliona na dužnike po tekućim privremenim i 
ostalim računima. Šteta je, što Štedionica, koja daje inače svome 
bilaneu i izveštaju najveći publicitet, nije detaljirala ove po
zicije, odnosno nije iskazala koliko od tih dužnika otpada na 
privatne komitente a koliko na opštinu. U izveštaju za 193U. 
godinu smo čitali, da je dala Štedionica opštinskoj upravi priv
remeni zajam od 17 miliona za unapređenje varoši, da ne bi 
opština morala posezati za vezanim zajmovima pod teškim 
i skupim uslovima, dok se prilike na novčanom tržištu ne budu 
izmenile. U ovogodišnjem izveštaju o tome ništa više ne či
tamo i skloni smo verovati da ova privremena pozajmica još 
nije potpuno likvidirana — naročito zbog velikog porasta po
zicije dužnika.

Menični krediti su za nešto malo veći no krajem 1930. 
godine a iznose 4.29 miliona. Štedionica podvlači, da se ovaj 
materijal sastoji od sitnih menica, koje odobrava prvenstveno 
malim zanatlijama, obrtnicima i trgovcima u manjim iznosima. 
To potvrđuje menični portfelj, u kome se nalazi 915 menica 
što znači, da iznosi prosečni iznos menice 4.481 dinara prema 
5314 dinara u 1930. godini. Zbog teških prilika u 1931. godini, 
bilo je neizbežno, da je broj protestovanih menica bio veći no 
ranijih godina te je dostigao cifru od 190 hiljada dinara. Ipak 
su svi ovi dužnici davali otplate, tako da ni jedna menica nije 
morala biti utužena.

Interesantno je smanjenje pozicije gotovina i potraži
vanja kod novčanih zavoda, koja je od 16.2 miliona krajem
1930. godine reducirana na 2 miliona krajem 1931. godine. To 
je posledica odobravanja novih kredita i povećanja investi
cija, koje iznose u 1931. godini skoro 11 miliona.

Pozicija hartije od vrednosti je povećana od 1.4 miliona
na 2.3 miliona dinara. Štedionica je u 1931. godini upisala 100
hiljada fr. franaka 7% stabilizacionog zajma i 100 hiljada di
nara 8% komunalnog zajma dubrovačke opštine, i znatan broj 
drugih državnih papira, koristeći niske kurseve. Ipak su do 
kraja godine nastale kursne razlike, od 304 hiljade dinara, koje 
je Štedionica otpisala preko računa gubitka, ne koristeći se za
konskim pravom petogodišnjeg otpisa. Zajmovi na zaloge, koji 
su od 1928. godine do uključivo 1930. godine pokazivali ten
denciju postepenog smanjivanja, povećani su u 1931. godini za 
više no dupli iznos, na 4 miliona, što dolazi delimično od po
većanja zajmova na zaloge u zlatu i dragocenostima, a još 
više u povećanju zajmova na državne hartije od vrednosti (da
leko ispod kursne razlike).

Bruto zarada je Štedionice u 1931. godini za skoro 3 mi
liona veća no u 1930. godini i iznosi 38 miliona dinara; od
toga otpada 33 miliona na prihode komunalnih preduzeća a 5 
miliona na prihode od bankarskog rada. Zbog toga je i razumr 
ljivo, da odgovara njezin bilans više industrijskom preduzeću 
nego novčanom zavodu.
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Troškovi su u 1931. godini veći no u ranijim godinama, 
zbog povećanih izdataka na -nadnice i plate, pošto su industrij
ski radovi povećani. Od 27 miliona, koliko su iskazani u ra
čunu gubitka, treba odbiti 5.2 miliona izdataka za opštinu, koje 
štedionica ubraja međ troškove. Povećane su također i kamate, 
zbog poskupljenja eskontne i lombardne stope. Uprkos otpisa 
kursne razlike od 304 hiljade i povećanog otpisa amortizacije 
za 400 hiljada, ipak je iskazana čista zarada za 440 hiljada veća 
no lane i iznosi 1.61 milion dinara. A podeljena je na sledeći 
način: 81 hiljadu kao nagradu upravnom odboru, 323 hiljade 
kao dotacija sarajevskoj opštini na ime čiste zarade a osta
tak od 1.21 miliona ulazi u redovni rezervni fond, koji će ovom 
dotacijom iznositi 4.49 miliona dinara a ukupni fondovi 20.43 
miliona dinara odnosno 50% od glavnice.

Ukupni obrt Opštinske štedionice je u 1931. godini izno
sio 1.25 milijardi prema 1.20 milijardi u 1930. godini.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Asimbeg Mutevelić, 
pretsednik i pretsednik grada Sarajeva; Dr. Ivan Pavićić, pot
pretsednik; Dr. Dušan Jeftanović, Hilmibeg Kapetanović, Marko 
Brćanović, Mag. Ph. Ivo Vranić, Silvio Alkalaj, Muhamed Se- 
miz, Radostav Đorović, Dr. Asim Musakadić, Svetozar Cvijetić, 
Nikola Stojkanović, Ješa M. Izrael, Bartol Franičević, Ahmedaga 
Kumašin i Ibro Šahinagić. U poslovnom veću su gospoda: 
Asimbeg Mutevelić, Dr. Ivan Pavićić, Silvio Alkalaj, Dr. Dušan 
Jeftanović, Hilmibeg Kapetanović i Ahmetaga Kumašin. U 
nadzornom odboru su gospoda: Vlado Đurić, pretsednik; Dr. 
Safvet Zečević, Nikola Dobić, Đorđo Mandrapa i Ahmet 
Novalija.

ЈУГОСЛАВЕНСКА СТАНДАРД ОЖЛ КОМПАНИЈА A. Д. -  ЗАГРЕБ

As«®®® Рачун иаравнања на дан 31. децембра 1931 године. Па©мва

Динара « Динара

Влагајна: Главница 175.000.000.00
Готовииа у творници 339.204.16 Реоервш  фоидј 2.069.056.11
Б а н к е 11.137.498.91 Фонд т  осиг. и пенз.
Ручна благајиа 181.603.00 чиновника 686.720.00

Деонице Прив. Аграрне банке 500.000.00 Фонд разних оситураља 1.272.484.27
Дужници: Веровниди:

4.968.068.38У текућим рачунима 67.130.619.66 У текућим рачунима
У лривреметпш рачунима 19.474.512.91 У привременим рачунима 15.596.499.12

Г аранције 38.561.554.30 Полатачи гаранција 38.561.554.30
Роба 47.061.722.61 У готову 256.200.40
Покр. НШООКр. 88.822.800.24 Добитак 14.796.082.77
Досадашња аморт. 22.757.435.09

66.065.365.15
Н едоврш ене градњ е 2.754.584.65 68.819.949.80

253.206.665.35 253.206.66S.35

Г у б и т а к  Рачун губитка и добитка на дан 31. дец. 1931. год. ДоЈшта*«

Динара Динара

Пссловни трсшжжи Пренос ш  прогале тодине 5.510.068.29
(окладипшц најамнина и достава) 6.026.665.04 Бруто ириход на роби 52.023.364.36

Управни трошкови 20.981.836.44 Разни приходи 350.593.89
Отпис неутеривж|; тражбина 301.840.46
Отпис нешкретности и ткретдастта 3.267.494.97
П рош ш је и тронпадви застушстава 5.110.661.24
Порези н прирези 2.992.000.00
Разни губкци и издаци 4.407.445.62
Добитак за 1931 годину 9.286.014.48
Пренос из лротшпе годигае 5.510.068.29

57.884.026.54 57.884.028.54

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР
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Садржај:
Jadransko-podunavska banka — Beograd
„Далмација” дионичко друштво за творење цемента портланд, Сучуран,— Сплит
Југославеноко дионичко друштво Шихт—Левер, Загреб
Novosadska fabrika kabela a. d. — Novi Sad
Leskovačka zadruga a. d., Leskovac
Краљевска акционарска штедионица, Краљево

JADRANSKO-PODUNAVSKA BANKA — BEOGRAD

Razvoj Jadransko-podunavske banke, Beograd, može se 
podeliti u dva perioda: od fuzije Jadranske banke sa Podunav
skim trgovačkim društvom do 1930. godine i u period, koji je 
otpočeo u 1931. godini. U ranijim analizama Jadransko-podu- 
navske banke mi smo podvukli, da se ona nalazi već nekoliko 
godina pod specijalnim režimom, čija je karakteristika poste
peno lečenje svih onih fatalnih grešaka, koje su učinile ranije 
uprave Jadranske banke. Smatramo, da jedna kratka rekapitu
lacija najvažnijih događaja istorijskog razvoja Jadransko-podu- 
navske banke nije neinteresantna pa čak i potrebna, da bi se 
pravilno mogle razumeti njezine prilike u 1931. godini. Po
greške koje su ranije učinjene i koje su dovele u pitanje čak 
i opstanak Jadranske banke leže u glavnome u posledicama laž
nog inflacionističkog prosperiteta prvih posleratnih godina; pored 
toga i njezine ranije uprave nisu bile na visini.

Prve konkretne oblike dobio je ovaj period lečenja tek 
kada se bolna Jadranska banka fuzionirala sa zdravim i agilnim 
Podunavskim trgovačkim društvom — uz pomoć Srpske banke 
u Zagrebu — kojom prilikom je izvršeno i nekoliko radikalnih 
operacija. Glavnica je pri fuziji povišena na 60 miliona, a kratko 
posle toga postepeno na 80, 100 i 120 miliona. U ono doba se 
još nije moglo videti u kolikoj su meri nasleđene aktive Jad
ranske banke bile zdrave i koliki je bio njihov stepen bolesti. 
Tu su se nalazila preduzeća koja su ranije bez mnogo odabi
ranja uvučena u konsern bančin, i koja su u deflacionoj krizi 
brzo postala razlog vrlo velikih teškoća. Jedan veliki deo tih 
gubitaka radikalno je likvidiran na taj način, da su otpisani re
zervni fondovi i smanjenjem glavnice na 55 miliona dinara. Po
sle toga osnovan je i nov rezervni fond od 6 miliona. Konzor- 
oijalni poslovi i portfelj efekata smanjeni su u ono doba od 
preko 90 miliona na oko 50 miliona. Deflaciona kriza i postepeno 
pogoršanje privrednih prilika pokazale su da postoje među 
bančinim industrijskim učešćima još uvek razna „nacionalizi
rana” preduzeća ili inflacionističke kreacije, nesposobne za 
život, koje je sve trebalo postepeno otuđiti, otpisati ili likvidi
rati. Izgledalo je, da je ovo čišćenje u glavnome bilo dovršeno 
u 1929. godini, kada je banka mogla iskazati čistu dobit i po
deliti malu dividendu. U ono doba su prilike bile relativno još 
vrlo povoljne. Sa njihovim pogoršanjem međutim se pokazalo, 
da kod izvesnih konzorcijalnih poslova ni minimalna očekivanja 
nisu mogla biti ostvarena, što je rukovodilo upravu Jadransko- 
podunavske banke, da akciju lečenja nemilosrdno nastavi. U
1930. godini, iskazuje se ponovno gubitak od 4.06 miliona di
nara. Stvarni gubitak je zbog rigoroznih otpisa na industrijskim 
efektima kao i kreditima iznosio 7.1 miliona dinara, ali je re
duciran na 4.06 miliona dinara kompenzacijom dobitka na ban

karskim operacijama. Ovaj gubitak je izravnat upotrebom re
zervnog fonda od 6.8 miliona, koji je posle toga sa 2.74 miliona 
prenet u novu 1931. godinu.

Može se zbilja reći da je proces konsolidacije izgledao 
definitivno završen — a u slučaju normalnih prilika bi to si
gurno i bio slučaj — i na osnovu toga se moglo s razlogom 
očekivati, da Jadransko-podunavska banka počne sa plaćanjem 
dividende u 1931. godini. Što do toga nije došlo, i što bilans 
za 1931. godinu ne pokazuje ni najmanje veselu sliku ne dolazi 
od bolesti prenesene iz doba inflacije već od svetske privredne 
depresije, strahovito pooštrene u 1931. godini.

Ako smatramo, da su do 1931. godine iz konzorcijalnih 
poslova ako i iz efektnog portfelja izdvojena sva iole sumnjiva 
učešća — a to je više no sigurno — i da su likvidirani svi da- 
biozni dužnici, ipak imamo u 1931 godini pojav novog fatal
nog stanja, pošto su zbog opšte -krize postala dubiozna i 
mnoga poduzeća, za koje se je još pre godinu dana moglo ka
zati, da su zdrava. Portfelj hartija od vrednosti industrijskih i 
trgovačkih preduzeća je krajem 1931. godine bilansiran sa 
oko 40 miliona (u 1930. godini sa 50 miliona) —• što je rela
tivno uzevši još uvek vrlo mnogo; uprava Jadransko-podu- 
navske banke napominje u svom izveštaju, da su „sva industrij
ska preduzeća u kojima smo angažovani, osim Združene opekar
ne u Ljubljani, — zaključila godinu sa slabim rezultatom i 
nisu plačala dividendu za prošlu godinu, a kod nekih smo mo
rali otpisati i kamatu na njihova dugovanja kod nas, da im 
pomognemo preći preko ovih teških vremena”. Ni brodarska 
preduzeća za 1931. godinu nisu mogla plačati dividendu. Ukup
no, portfelj hartija od vrednosti je bilansiran krajem 1931 .go
dine sa 46.74 miliona dinara (u 1930 godini 57.1 milion). Od 
ovoga je otpisano 2.64 miliona kao kursna razlika na državnim 
hartijama od vrednosti, a 716 hiljada na privatnim, ukupno
3.35 miliona. To je više od otpisanih gubitaka i popusta na ka
mati kod industrijskih preduzeća. Posle ovoga otpisa sastoji se 
portfelj efekata koji iznosi 43.38 miliona odnosno za 13.7 mi
liona manje no u 1930. godini, od 4.75 miliona državnih papira, 
22.72 miliona akcija novčanih zavoda i osiguravajućih dru
štava i to: Narodne banke, Agrarne banke, Slavonske agrarne 
štedionice, Osijek, Udeoničke Zadruge, Beograd, i Osiguravaju
ćeg društva „Sava” u Zagrebu; 11.5 miliona iznose akcije 
Strojnih tovarna i livarna d. d. u Ljubljani, Sartida u Beogra
du, Združenih opekarna u Ljubljani, Jadranskog brodogradilišta 
u Kraljevici i Fabrike portland cementa u Mojstrani a 4.42 mi
liona akcija Jadranske plovidbe na Sušaku, Brodarskog dru
štva „Oceanija” na Sušaku i Brodarskog i Bagerskog a. d. u 
Beogradu. Uprava dalje napominje, da su njezina učešća kod 
Javnih skladišta u Ljubljani, Radionice vezova na Bledu, ..Juba”
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fabrike boja u Dolu, Pilane i fabrike sanduka Vilhar d. d. Su-  ̂
šak, „Kovina” metalurgijska industrija u Mariboru i Zvezne knji
garne u Ljubljani —■ u celosti otpisana.

Ove neočekivano teške prilike kod naše industrije a u pr
vom redu katastrofalno srozavanje kurseva državnih hartija od 
vrednosti imale su za posledicu, da su se i u 1931. godini morali 
pojaviti gubitci, veći no lane. Iz računa gubitka i dobitka vidimo, 
da iznosi gubitak per saldo 3.69 miliona dinara, dakle ipak manje 
no u 1930. godini. Ali je .ovaj gubitak s’tvarno veći, i iznosi 
8.54 miliona i to 3.35 miliona na kursnoj razlici, 3.01 milion na 
gubitcima i popustima na kamati kod industrijskih preduzeća, 
777 hiljada za amortizaciju nepokretnosti, 430 hiljada na otpisu 
dubioznih potraživanja i 965 hiljada na kursnoj razlici rezervnog 
fonda. Od pretrpljene kursne razlike na državnim papirima 
preneto je 4/5 odnosno 2.11 milion u aktivu bilansa, saobrazno 
zakonskom ovlašćenju, a 1.24 miliona je otpisano kroz račun 
gubitka. Time je gubitak reduciran na 5.46 miliona. Prema ban- 
činim pravilima je za pokriće ovog gubitka upotrebljen rezervni 
fond, koji je kao što smo to napomenuli, posle zaključka 1930. 
godine iznosio 2.74 miliona, odbivši prethodno kursnu razliku 
njegovih efekata u iznosu od 965 hiljada, tako da dobijamo per 
saldo gubitak od 3.69 miliona, koji se prenosi na novi račun.

Jadransko-podunavska banka bi ovaj gubitak mogla ot
pisati redukcijom glavnice, kao što je to već uradila, sada za
5 miliona, čime bi- glavnica iznosila 50 miliona a sa razlikom 
od 1.3 miliona mogao bi se osnovati novi rezervni fond. Ali 
pošto su se u toku 1932. godine prilike još više pogoršale, i 
pošto će novi otpisi u 1932. godini postati neizbežni —  ne samo 
kod Jadransko-podunavske banke, već kod svih naših predu
zeća uopšte — to ova operacija za sada nije izvršena.

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije 
Jadransko-podunavske banke za poslednje četiri godine. Slika 
koju dobijamo veoma je interesantna:

Račun izravnanja.
Aktiva 1928.

u
1929. 1930.

hiljadama dinara
1931.

Blagajna 11.128 14.662 14.587 13.351
Menice 111.801 115.711 104.600 106.887
Dužnici 82.017 87.662 63.6-87 38.838
Hartije od vrednosti 46.997 48.384 57.074 43.382
Konzorcijalni poslovi 4.750 1.450 1.375 1.080
Vrednost rez. fonda — — 6.831 —
Vrednost penzionog fonda — 158 570 1.320
Nepokretnosti 39.232 38.334 37.200 37.900
Kursna razlika drž. hart. — — — 2.111
Ostave, garantije i t. d. 212.960 209.116 190.016 150.632
Gubitak — — 4.060 3.689

Pasiva
Glavnica 55.000 55.000 55.000 55.000
Pensioni fond . 1.086 1.375 1.675 1.911
Rezervni, fond 6.179 6.343 6.800 —
Ulozi na knjižice 44.622 48.513 48.728 37.565
Ulozi po tek. rač. 114.716' 122.822 115.903 61.997
Poverioci 71.042 68.891 61.878 92.086
Čista dobit 3.276 3.416 — —

Zbir bilansa 295.923 306.363 289.985 248.560

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Upravni troškovi 
Porezi i takse 
Kamata 
Otpisi 
Čista dobit

Prihodi
Prenos iz ran. god. 
Kamata

Od bankarskih poslova 2.360 2.774 2.245 1.698
Od konzorc. poslova 198 — — —
Od nepokretnosti 4.474 3.971 3.027 2.691
Gubitak — ■ — 4.060 3.689
Naplaćena otpisana potraživanja —• — — 284
Rezervni fond — — —■ 1.775
Zbir prihoda 14.524 20.846 28.184 21.178

Obrtni kapital iznosi u 1931. godini 248.5 miliona, prema 
290 miliona u 1930. godini i 306 miliona u 1929. godini. Prema 
prošloj godini manji je dakle za 42 miliona. Ulozi na štednju su 
opali za 11.16 miliona na 37.56 miliona, a po tekućim raču
nima za 53,9 miliona na 62 miliona, ukupno za 65.1 milion di
nara — što je tipična slika naših privrednih prilika. Ovaj odliv 
tuđih sretstava je prinudio banku na smanjenje svojih aktiv
nih kreditnih poslova i na privremenu obustavu davanja novih 
većih kredita. Ipak je banka prema svojim dužnicima postupala 
vrlo obazrivo, zadovoljavajući se manjim otplatama, kako svoje 
komitente ne bi dovela u teži položaj. Banka je to mogla 
uraditi bez štete po njezin likviditet (vidimo, da je gotovina u 
blagajni ostala nepromenjena prema prošloj i pretprošloj go
dini, što znači, s obzirom na znatno smanjenje uloga, prilično 
pojačanje likviditeta) zahvaljujući pre svega prijateljskim ve
zama sa Srpskom bankom u Zagrebu i reeskontnom kreditu Na
rodne banke. Zbog toga vidimo, da su poverioci bančini, koja 
pozicija sadrži i reeskontni kredit, porasli do kraja 1931. godine 
za 30.27 miliona na 92 miliona prema 61.8 milion u 1930. go
dini, čime je odliv uloga delimično nadoknađen. Rezervni fond 
se posle pomenutih transakcija više ne iskazuje.

Struktureine promene aktive su sledeće: eskontni krediti 
su do kraja godine povećani za 2.28 miliona na 106.88 miliona 
što dolazi uglavnome otuda, da je izvesan deo kredita po teku
ćim računima pretvoren u menične kredite. Tome na suprot vi
dimo, da tekući računi obe poslednje godine opadaju, ukupno 
za skoro 50 miliona, od čega je polovina smanjena u poslednjoj 
godini.

Nepokretnosti su bilansirane sa 37.9 miliona; posle 2% 
otpisa na ime amortizacije njihova vrednost prema prošloj go
dini veća je za 700 hiljada pošto je banka od svojih dužnika 
preuzela razne nepokretnosti radi naplate svojih potraživanja. 
Uprava ima nameru da realizira ove, kao i druge svoje nepo
kretnosti, čim se zato ukaže povoljna prilika.

Bruto dobit iznosi 21.2 miliona — odnosno za 7 miliona 
manje no u prethodnoj godini, što je u ostalom prirodna posle
dica smanjenja poslovnog volumena. Svi su prihodi manji od 
lane, a najviše su opali prihodi od kam ata, od 18.7 miliona na
11 miliona. U rashodima su pasivne kam ate čak i prepolov
ljene, od 13.6 miliona na 6.67 miliona. Pohvalno je striktno -iz
vođenje štednje. Plate su tri puta smanjene ali će dejstvo ovih 
mera doći do izražaja tek u ovoj godini. -Ovi su rashodi, zajed
no sa upravnim troškovima već od 1928. godine u neprekidnom 
smanjenju koje iznosi skoro 15% odnosno 1.2 miliona na 8.24 
miliona dinara.

U upravi Jadransko-podunavske banke se nalaze sle
deča gospoda: Dr. Geoden Dunđerski. pretsednik; Dr. Mišo 
Kolin, potpretsednik; Andrej Šarabon, potpretsednik; Božo Ba- 
nac, Đorđe Velisavljević, Svetozar Gođevac, Vlado Ilić, Stevan 
Karamata, Lazar Lazarevič, Tihomir Panić, Dragutin Priča, Dr. 
Milan Stojadrnović, Ljubomir D. Stojanovič, Dr. Milan Todoro
vič, Dr. Božo Čerović, Milivoj Šičarević, Dr. Svetislav Šuma- 
nović. U nadzornom odboru su gospoda: Dr. Gustav Gregorin, 
pretsednik; Josif Stojanovič, Ivan Berić, Pera Bekić, Vladimir 
V. Grujićić, Dragutin Dimitrijević, Svetislav Jovanovič, Dr. Janko 
Kersnik. U upravama filijala su: u Kotoru: Ljubisav Vučkovič, 
Pavo Petričević, Dura ćirković, Pavle Božović; u Kranju: Ed
mund Kocbek, Anton Majdič i Ćiril Vrhovec; u Ljubljani: Alojzij 
Lilek, Andrej Šarabon i Ljubomir Đinovski; u Skoplju: Spira 
Hadži-Ristić, Hadži Dragi Patrnogić, Đorđe ćićarević, Jovan 
Goločevac, Jovan Protić, Toma Ognjanovič i Jovan Šreplović.

9.399 9.260 8.653 8.243
1.048 1.083 837 802

— 6.292 13.655 6.671
800 792 5.038 5.462

3.276 3.416 — —

— 315 185 —
7.492 13.784 18.667 11.041
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ЦЕМЕНТА ПОРТЛАНД, СУЋУРАЦ—СПЛИТ.

Прошла година била je за нашу индустрију цемента 
веома неповољна. Нарочито за ону која je главним делом 
своје продукције упућена на иавоз. Прилике на светском тр- 
жишту бива]у све теже. Привредна криза и потешкоће око 
кредитирања имали су за последицу да je грађевна делат- 
ност стала у читавом евету. Велики радови одлажу се за хас- 
нија времена. Услед тога потражња за цементом бива све 
слабија. Радови који би апсорбирали хиљаде и хиљаде тона 
цемента данас су веома ретки. A конкуренција појединих 
творница око лиферација за веће радове тако je силна да ое 
праве чак и послови који се морају свршити губитком.

Наш извоз цемента услед такових прилика данас je 
много мањи него што je био пре 2—3 године. Слабији плас- 
ман робе, a ниже сеце наравно да морају деловати на по- 
словни успех појединих творница.

Биланса Далмацие за годину 1931 даје карактеристичну 
слику стања наше индустрије цемента. Година 1930 дала je 
тек половину пословног успеха раније године. Прошле године 
Далмациа je имала чак и пословни губигак. И то ништа мање 
него од 7 милиона 652 хиљаде динара. Чак и више него што 
износи главнида ако не водимо рачуна да главница пред- 
ставља много већу вредност него што je изказано, јер до- 
битак получен валоризацијом издан je у целини резервном1 
фонду. Међутим како су за покриће губитка употребљене 
неке нарочите резерве, то на концу конца у биланси je из- 
казан само губитак од 2 милиона 778 хиљада динара.

Ha пословни резултат Далмацие деловала je и чиње- 
ница да она није радила првих месеци прошле године јер 
су још у току били радови око реорганизације творнице. A 
коњувктура у првом семестру прошле године била je да- 
леко боља него у другом. Ma да су сада продукциони тро- 
шкови код Далмацие много нижи јер je изведена строга ра- 
ционализација подузећа, и ма да je квалитет продукта данас 
много бољи него што je био пре реорганизације, ипак je ре- 
организација дошла у најгоре доба. Али баш с обзиром на 
то да je творница знатним инвестицијама данас тако уре- 
ђена да су продукциоли трошкови много нижи и да je про- 
дукција много савршенија, перспективе даљег развитка нису 
неповољне. Далмациа данас знатан део своје продукције пла- 
сира и у земљи. A како су ту картелне кондиције получена! 
цена далеко je повољнија :него што je била раније. Док се 
раније пласирање у земљи форсирало у главноме ради то.га 
да се смање лродукциони трошкови no јединици, данас се 
форсира промет у унутрашњости јер je уноснији. Цене це- 
мента код нас ове су године битно веће него што су биле 
пре годину дана. Чим се прилике на светском тржишту у то- 
лико поправе да грађевна делатност нарочито велики јавни 
радови буду јачи, извоз нашег цемента биће опет знатан и 
тек онда he доћи до позитивног изражаја инвестиције које 
су извршене код Далмацие.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Каменолом и творница 53.578 60.282 92.095 99.358
Материјал 6.020 11.594 18.626 5.315
Продукти 4.541 4.874 4.903 3.009
Дужници 7.798 11.851 12.673 17.116
Ефекти 2.580 2.582 2.682 2.682
Благајна 289 19 21 38
Г убитак ------ 2.778

Пасива:
Деоничка главница 6.500 6.500 6.500 6.500
Резервни фондови 26.580 27.108 31.231 20.274
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Амортизација 17.008 20.206 23.529 23.529
Повериоци 22.372 34.860 68.063 79.949
Добитак 2.074 2.136 1.148
Укупна биланса 74.811 91.205 131.002 130.300

Укупна биланса у главноме je на истој висини на којој 
je била концем 1930. Инвестиције су порасле за преко 7 ми- 
лиона. To су радови који су почели још 1930 и који су имали 
за задаћу рационализацију уређаја. У две године укупне 
нове инвестиције изнашају 40 милиона. За наше прилике 
знатан износ.

Материјал je билансиран са 5.3 милиона према 18.6 
милиона концем 1930. A продукти са 3 милиона према 4.9 
милиона концем 1930. Потешкоће око пласирања робе имале 
су за последицу да je залиха материјала и готове робе битио 
снижена. Боље je редуцирати продукцију него радити за 
лагер. Поготову кад нема изгледа да би ое ситуација за пар 
месеци могла битно побољшати. Криза je много дубља него 
што су биле раније кризе које су трајале највише 2—3 
сезоне.

Дужиици су порасли од 12.7 на 17.1 милиона динара. 
И то указује на погоршање ситуације. Роба се може пласи- 
рати само ако се даду дуљи кредити. Управо уговорени ро- 
кови плаћања не одржавају се.

Деоничка главница остала je ca 6.5 милиона динара. 
Резерва je исказана са 20.3 милиона концем 1930. Видели смо 
да je од резерве утрошен износ од 3 милиона 554 хиљада ди- 
нара из „резерве за губитке“. Међутим резервни фондови 
су смањени за 10.95 мил. дин. Према томе изгледа да je 
прошле године губитак износио 14 милиона динара. Само 
што je 403 мил. отписано у току године и то на терет Фон- 
дова.

Прошле године није ништа амортизирано. И то je у 
вези са пословањем. Међутим ранијих година толико je амор- 
тизирано да једне године она може и изостати. Инвестиције 
су билансиране са 99 милиона. Амортизација износи 23.5. По 
томе нето je вредност иввестиција 76 милиона. Властита 
средства износе данас само 27 милиона. Како видимо про- 
блем повишења деоничке главнице постаје актуелан. Већ и 
ради тога што према деоничкој главници од 6.5 милиона 
стоје насупрот повериоци са 80 милиола.

Повериоци су порасли прошле године за преко 10 
милиона. To je у вези са једне стране са порастом дужника 
и инвестиција, a ca друге стране са лошим пословним ре- 
зултатима у прошлој години. И да није било смањења пози- 
ције материјал и роба веровници би били порасли за још не- 
колико милиона.

Како смо већ видели пословни je резултат био непо-
вољан.

Приходи: 1928. 1929. 1930. 1931.
Општи приходи 9.726 9.787 8.877 797

Расходи:
Општи трошкови 1.081 1.289 906 1.024
Амо1ртизација 3.134 3.197 3.322 ------
Камате 109 1.031 1.750 4.093
Порези 3.317 2.140 1.739 1.291
Дивиденда ' 20% 20% 20% ------ -

Како видимо општи приходи опали су од 8.9 милиона
на 800 хиљада динара. Разлика je у приходима од 8 милиона. 
Код расхода имамо код неких позиција снижење али имамо 
и повећања, Амортизација сасвим отпада. Порези су сни- 
жени за скоро лола милиона. Но за то су издаци на кама- 
тима повећани од 1 три четврт милиона на преко 4 милиона. 
To je у вези са пораетом веровника.



ЈУГОСЛАВЕНСКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО ШИХТ— ЛЕВЕР

—  ЗАГРЕБ.

Код Југославенског д. д. Георг Шихт у Загребу дошло 
je прошле године до битних промена. Прво назив подузећа 
je измењен водећи рачуна да je сада код њега интересирана 
велика и моћна група Левер. A друго деоничка je главница 
повишена од 8 на 20 милиона динара. To je у прошлој го- 
дини било једно од највећих ловишења деоничке главнице у 
нашој индустрији.

Аусишка фирма Георг Шихт игра доминантну улогу 
у светској индустрији сапуна и сродних продуката. Пре рата 
она je готово суверено доминирала тржиштем сапуна на 
оном делу наше територије, који je раније био саставни део 
Аустро-Угарске. После рата, кад je на југославенској гра- 
ници лодигнута и царинска баријера за ггродукте који су ра- 
није без царине долазили на наше тржиште, Георг Шихт 
одлучио je да у нашој држави подигне своју творницу и тако 
и дал»е осигура своју позицију на нашем тржишту. Међутим 
било je згодније преузети једну већ постојећу творницу него 
оснивати једну нову. И тако je Георг Шихт преузео осечку 
творницу сапуна, битно je проширио и усавршио и тако 
постао наш највећи продуцент сапуна,

У западној Европи доминантну улогу игра у фабрика- 
цији сапуна a  нарочито маргарине група Левер. И ова група 
ишла je за тиме да се етаблира у Југославији. Југослвенско 
Санлаит a. д. у Загребу била je 'продајна организација Ле- 
веровог концерна. Он je намеравао подићи и једну већу 
творницу у самој земљи, јер je царина, отешчавала конкурен- 
цију према подузећима, која су фабрицирала у самој земљи.

Међутим код нае конзум сапуна a  нарочито маргарине 
није био тако знатан, да би осигурао рентабилитет једној 
новој творници већих димензија, поготову кад се има у виду 
да су неке друге марке већ давно уведене. И док се je рас- 
прављало, да ли да се такова творница оснује или не, на ин^ 
тернационалном тржишту дошло je до уже колаборације из- 
међу групе Шихт и групе Левер. И тако се дошло до идеје 
да се њихови интереси у Југославији уједине. Тако je Југо- 
славеноко д. д. Георг Шихт преузело Југославенско Санлаит 
и претворило се у Југославенско дионичарско друштво 
Шихт—Левер.

Tom приликом приступило се je и јачању властитих 
средстава и деоничка je главница «повишена на 20 милиона 
динара.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:
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Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

Земљишта
у хиљадама динара 

660 ‘ 660 122 132
Зграде 7.875 7.872 8.853 8.853
Индустријски инвентар 11.793 12.085 12.447 23.344
Залихе 14.174 12.174 9.034’ 8.681
Благајна 726 517 489 550
Ефекти 7 157 158 2.378
Дужници 11.433 12.683 11.203 10.010

Пасива:

Главница 8.000 8.000 8.000 20.000
Резерве 707 769 1.927 4.946
Амортизациони фонд 9.988 11.599 13.092 14.794
Повериоци 25.392 21.758 14.145 8.009
Акцепти LOTO 1.000 977 1.448
Добитак 1.239 3.377 4.403 4.751
Укупна биланса 46.669 46.762 42.762 53.962

Код упоређивања билансе за 1931 и 1930 морало би се
имати у виду да je биланса за 1930 само биланса ранијег
Георг Шихт подузећа док у биланси за 1931 долазе у обзир 
и позиције преузетог подузећа ЈугоелаБенског Сунлајта_ Ме- 
ђутим бмланса Југославенског Сунлајта за 1930. не пред- 
стаЕља по?—:т»<е, које би могле бити утицајне на скупну би-

лансу за 1931. Укупни збир билансе југославенсКог Суилајт 
за 1930 износи 2 милиона 347 хиљада динара. Инвестиције 
износиле су само 206 хиљада динара, роба 610 хиљада, ду- 
жници 785 хиљада, благајна 120 док je губитак био изказан 
са 634 хиљада динара. У пасиви, поред деоничке главнице од 
1.25 милиона динара стоје и веровници ca 1 милио« 97 хи- 
љада динара. Јасно je да ове позиције билансе Југославенеког 
Сунлајт за 1930 нису могле много утицати на скупну би- 
лансу Шихт-Левер за 1931. Пораст билансе Шихт-Левер за
1931 према биланси Ш ихт за 1930 износи преко 10 милиона, 
док збир билансе Сунлајт за  1931. тек нешто прелази 2 ми- 
лиона динара. Пораст билансе долази no томе више од про- 
ширеног укупног пословања него од саме фузије.,

Земљиште и зграде остале су на истој висини као пре 
фузије. Међутим индустријеки инвентар повећан je од 12.4 на
23.3 милиона, скоро за двоструко. Значи да су у творниди 
монтирани «ови стројеви.

Укупна вредност инвестиција износи нешто преко 32 
милиона динара, a ако одбијемо Фонд амортизације, само
17.5 милиона динара. Властита средства износе 25 милиона 
или за 7.5 милиона динара више него што су инвестиције. 
Значи не само да су све инвестиције локривене властитим 
средствима, него je и знатан део обртног капитала. Издаци 
на каматима су минимални.

Залихе робе нешто су опале. To je наравна последица 
привредне депресије, која je и код нас под јесен заоштрена. 
Умањење могућности пласирања фабриката код добро во- 
ђеног лодузећа ловлаче за собом смањење продукције. A сма- 
њење продукције има опет за последицу омањење залиха си- 
ровина, полуфабриката и готове робе.

И омањење дужника за преко милион дивара после- 
дица je погоршања привредних прилика и мањег пласмана 
робе. A ако узмемо у обзир да овогодишња биланса садржи 
и позиције билансе Санлаит, смањење je иозиције робе и 
дужници јо ш  и веће него што то изгледа ако успоредимо 
билансу главног подузећа за 1930 и 1931.

Ефекти су исказани са 2.4 милиона према 158 хиљада 
концем 1930. Није познато о којима се ефектима ради. Дали 
je то еуделовање код којег сличног подузећа или су то др- 
жавни папири или чак и бонови за набављену робу.

Амортизационом фонду дозначен je износ од 1.7 ми- 
лиона динара тако да данас износи скоро 15 милиона.

Услед повишења деоничке главнице за 12 милиона ди- 
нара као и услед смањења позиције роба и дужници, веров- 
ници су смањени од 14 на 8 милиона динара. Од тога банке 
износе само 1.9 милиона или незнатну суму за оваково по- 
дузеће.

Чисти добитак износи 4.7 милиона динара или више 
него ма које друге године. Значи да je лодузеће тако јако, 
тако организирано и тако доминира тржиштем да ни општа 
привредна депресија није могла смањити профит.

N O V O S A D S K A  F A B R I K A  K A B E L A  A. D. —  NOV I  S A D

Kao kod svih privrednih grana, tako je i industrija u * 
prošloj godini morala da smanji svoje poslovanje. Od toga nije 
■mogla biti pošteđena i naša industrija kablova i elektro-tehničkog 
materijala. Došlo je do izvesnog zastoja. Svi široko osnovani 
planovi elektrifikacije naše zemlje morali su biti odloženi na 
docnija vremena, a već otpočeti radovi smanjeni a delimično 
čak i ukinuti. Naročito u drugoj polovini prošle godine. Državne 
nabavke su obustavljene, banovinske također, ili pak su reduci
rane na najnužnije mere. Komunalne investicije su također znat
no smanjene, što važi u ostalom i za privatnu inicijativu.

Kod nas ima svega dve fabrike koje se bave proizvod
njom kablova. Jedna je u Zagrebu a druga je Novosadska fabri
ka kabela a. d. u Novom Sadu. Ovu stagnaciju poslovanja je 
iskoristila Novosadska fabrika te pristupila proširenju fabričnih 
postrojenja i podigla nove zgrade. Ranije je Novosadska fa-
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brika kablova bila u glavnome samo prodajna organizacija 
najvećeg svetskog proizvođača kabela, firma Felten i Guillea
ume u Kelnu na Kajni, koja ima svoja preduzeća u čitavom 
svetu. Međutim ova je firma vrlo brzo došla do ubeđenja, da j 
je za nju lukrativnije imati u Jugoslaviji sopstvenu fabriku, i j 
ako u prvo vreme skromnijih dimenzija, te je u 1928. godin i1 
pristupila osnivanju fabrike odnosno povećavanju postojećih 
investicija. Iz donje tabele vidimo da su investicije i sirovine u 
1928. godini iznosile 3.06 miliona (dakle onoliko kao i glav
nica). Godinu dana docnije, ove pozicije su izkazane sa 10.82 
miliona a 1931. godine, uzimajući u obzir i učinjene amortiza
cije, 13 miliona. Pri tome je vrednost sirovina za 1.2 miliona 
manja no u 1929. godini.

Novosadska fabrika izrađuje izolovane žice, gajtane, 
žična užeta, vrši kablovanje golih bakarnih žica a dobavlja sve 
proizvode koncerna Feiten i Guilleaume, u prvome redu bakarne 
žice, olovne kablove, cevi za izolaciju i t. d.

Sa novoučinjenim investicijama, koje još nisu dovršene 
uzeta je u programu i proizvodnja gole bakarne i bronzane 
žice u kojim proizvodima će imati monopolni položaj.

U svome izveštaju za 1931. godinu uprava fabrike pod
vlači, da ona uprkos teške krize nije smanjila broj njezinih na- 
meštenika, iako je to  iziskivalo izvesne žrtve. Kriza poverenja 
i teškoće banaka, ograničenja isplata i poskupljenje kam ata su 
pojave, koje nisu poštedile niti Novosadsku fabriku - kabela. 
Međutim ne može se dovolno istaknuti činjenica, da se fabrika 
uprkos svemu ovome nalazi u vrlo povoljnom položaju — 
pošto pripada finansiski vrlo vrlo moćnom koncernu Felten i Guil
leaume — zbog čega nije bila upućena na bankarske kredite. 
To je u 1931. godini bilo jedno ogromno preimućstvo. Dok su 
industrije, koje su finansirale banke, bile prisiljene u najkraćim 
rokovima vratiti povučene kredite, dotle je Novosadska fabrika 
dobila nova sretstva, po vrlo povoljnim «slovima. Za nju je mno
go nepovoljna činjenica, da državna nadleštva odugovlače 
sa plaćanjima i da je došlo do teškoća plaćanja i insolvencija 
kod raznih njezinih mušterija.

Glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine, od 
kojih je tok u drugoj polovini 1929. godine i u leto 1930. go
dine rađeno normalnim kapacitetom, pružaju sledeću sliku:

Račun izravnanja

Kamata
Dobit
Gubitak iz 1928

497
38
35

487
187

552
39

1928. 1929. 1930. 1931.
Aktiva u hiljadama dinara

Zemljište sa zgradom 1.015 2.827 2.827 4.968
Kuća sa zemljištem 198 215 215 215
Mašine, alat i pribor 478 4.279 4.323 4.323
Nameštaj 45 40 36 31
Gotovina 0.8 4 4 0.4
Zaliha sirovine i roba 1.402 3.453 2.121 2.218
Dužnici 2.489 4.650 3.955 5.721
Gubitak 35 — — —

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Redovni rez. fond 33 480 34 44
Amortiz. fond zgrada — — 292 433
Amortiz. fond mašina — — 755 1.187
Amortiz. fond kuće za stan. — — 10 15
Poverioci 2.633 11.968 9.204 12.759
Dobit — 38 187 39
Zbir bilansa 5.667 15.487 13.482 17.477

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Poslovni troškovi 332 956 1.223 1.111
Porezi 25 55 133 209
Otpisi 33 451 580 583

Prihodi

Bruto dobit 355 2.034 2.910 2.485
Gubitak 35 — — —
Prinos iz ran. god. — —- — 8.8
Zbir prihoda ili rashoda 391 2.034 2.910 2.494

Pada u oči porast obrtnog kapitala, za 4 miliona prema
prošloj godini na 17.48 miliona. Prema 1928. godini je za tri
puta veći. Ovaj porast dolazi uglavnome od pozicije poverioci, 
koji su za 3.5 miliona veći no lane. Pošto su u ovome slučaju 
akcioriari identični sa poveriocima to njihov porast po predu- 
zeće ne može da sadrži nikakvih rizika, i ako upotrebi ove iz
nose u dugoročne investicije. To je jedno od vrlo važnih pre-
imućstva afilijacija stranih preduzeća. Glavnicu od 3 miliona 
su uplatile matica u Kelnu i Bečka i Budimpeštanska afilija
cija Felten-Guilleaume. Amortizacijom investicija i dotacijama 
rezervnog fonda, porasle su rezerve od 33 hiljada u 1928. go
dini na 1.7 miliona odnosno 51% od glavnice. Pošto pretpo
stavljamo, da investicioni program dosadašnjim radom još nije 
iscrpen, i da će u to biti potrebna još i dalja nova sretstva, to 
smatramo, da će se Kelnska matica već u bliskoj budućnosti 
odlučiti, da poveća glavnicu svoje jugoslovenske afilijacije i ako 
bi to bilo samo formalnog značenja.

Izvesticije iznose krajem 1931. godine 9.5 miliona prema
7.3 miliona u 1930 i 1.7 miliona u 1928. godini. Od toga otpada 
u 1931. 4.96 miliona na zgrade i zemljišta, 4.32 miliona na alat, 
mašine i pribor i 215 hiljada na kuću za stanovanje sa zemlji
štem. Dok su mašine iskazane sa istom vrednošću kao i po
slednje dve godine, porasla je vrednost fabričnih zgrada za
2.04 miliona. Ako dodamo ovome iznosu otpis amortizacije, 
onda iznosi vrednost ovogodišnjih novih investicija 2.62 mili
ona. Investicije su dakle tri puta veće od glavnice. Zalihe si
rovina i gotove robe su prema prošioj godini za samo 100 hi
ljada veće a iznose 2.22 miliona dinara. Sirovine Novosadske 
fabrike kabela čine u prvom redu bakar, olovo, kalaj, cink, če
lik, guma, pamuk i t. d. — sve artikli koje moramo uvoziti i 
koji kotiraju na svetskom tržištu i koji su poslednje tri godine 
pretrpeli strahovito srozavanje cena. Dok je u proleće 1929. 
godine notirao bakar na njujorškoj berzi 24 centi, prošle godi
ne prosečno 10 centi, notira sada 5 centi. Kod ostalih metala, 
i kod pamuka je situacija analogna. Zbog toga i vidimo, da je 
vrednost sirovina u 1929 godini bila najveća i da je već u na
rednoj godini znatno smanjena.

Vrlo velika je pozicija dužnika. Ona je u ostalom jedina 
u čitavom bilansu, koja ukazuje na krizu i na stagnaciju. Pre
ma 1930. godini je veća za 1.77 miliona a iznosi 5.72 miliona.
Ali pošto smo ubeđeni, da u toj poziciji preovlađuju samo ve
liki dužnici, pre svega javno-pravne investicije, čija je spo
sobnost plaćanja van pitanja, to preduzeće verovatno neće 
pretrpeti većih šteta do gubitak na kamati.

Bruto zarada je za preko 400 hiljada dinara manja no 
prošle godine — što također ukazuje na pogoršanje privred
nih prilika; ona iznosi 2.49 miliona prema 2.9 miliona u 1930. 
godini. Zbog toga je i čista dobit manja i ako je fabrika na- 
stojavala, da smanjuje svoje rashode. Poslovni troškovi su re
ducirani za 112 hiljada; amortizacija je ostala ista kao i lane, 
ali su porezi prilično porasli; rashodi po kamatama su veći za 
svega 65 hiljada, i ako su poverioci porasli za 3.5 miliona, što 
dokazuje, da moraju uslovi ovih kredita biti vrlo povoljni.

Čista dobit iznosi 30.083 dinara, a sa prenosom iz 1930. 
godine 38.9 hiljada, koji se prenosi na novi račun.

U upravi se nalaze: Dr. Steva Adamović, Novi Sad;
Dr. Georg Zapf, Kein, Reinhold Wicar, Budimpešta; Bencion
Bully, Beograd; Richard J. Knaur, Beč; Josif Neuman, Zagreb 
i Dr. Feliks Stransky, Beč.
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L E S K O V A Č K A  Z A D R U G A  A.D. LESKÖVAC

U Leskovcu se u posleratnim godinama razvila industrija 
neverevatnom, upravo amerikanskom brzinom. I ako leži ova 
varoš sred provincije, daleko od prestonice i bez naročitih me
đusobnih poslovnih odnosa — u koliko mu nisu potrebne za 
plasiranje svojih proizvoda —- ipak je ona vrlo brzo postala 
najvažniji industrijski centar na teritoriji predratne Srbije. Ova
kve naročite prilike, znatna aglomeracija kapitala i rada favo
rizirale su osnivanje banaka, tako da imamo danas u Leskovcu 
osam lokalnih novčanih zavoda, ali ni jednog filijala beo
gradskih ili zagrebačkih banaka. Ova činjenica može da po
služi kao dokaz finansiske potence kao i bankarske autarkije 
Leskovca. Pored ovih postojećih banaka imali smo u Leskovcu 
u toku poslednjih godina u doba konjunkture još i četiri, pet 
banaka više, ali su one fuzioniranjem prestale biti samostalna 
pravna lica. Po ovome relativno vrlo velikom broju banaka.— 
ubeđeni smo, da p’roces koncentracije i ovde još nije dovršen
— vidi se, da mora Leskovac biti vrlo povoljan teren za banke. 
Sve banke imaju jako razvijeni uložni posao, pa prema tome i 
vrlo široko razgranat krug aktivnih operacija. U Leskovcu ima
mo banku, sa lokalnim kapitalom, čiji obrtni kapital premaša 
60 miliona dinara, tako da je najveća provincijska banka na 
teritoriji Srbije, Crne Gore i Južne Srbije.

Leskovačka zadruga nije najveća ali ipak jedna od naj
značajnijih banaka Leskovca. Osnovana je 1906. godine sa 
glavnicom od 200 hiljada predratnih dinara. I ako od osnivača 
zamišljena kao kreditna zadruga, ona je vrlo brzo pretvorena 
u akcionarsko društvo, pošto je ovaj oblik bio ipak mnogo pri
kladniji za obavljajne čisto bankarskih poslova. Do posle svet- 
skoga rata ostala je glavnica nepromenjena; tada je povišena, 
prvobitno na 500 hiljada, u 1926. godini na 1 milion a u 1928, 
godini na 2 miliona, koliko i danas iznosi. Podeljena je na 10 
hiljada akcija od po 200 dinara.

Uporedo sa industrijom razvijala se i trgovina, i pošto je 
provincija kao potrošač leskovačkih proizvoda mnogo važnija 
od prestonice, vidimo, da su leskovačke banke sledile tom pri
meru i osnovale u raznim provincijskim varošima svoje sop- 
stvene filijale. To je u ostalom jedna izuzetna pojava pošto u 
srpskom bankarstvu preovlađuje tradicijonalni koncentracioni 
lokalni sistem. Leskovačka zadruga a. d. ima svoj filijal u Vla- 
dičinom hanu, koja uživa kod svoje centrale krajem 1931. godine 
kredit od 648 hiljada dinara, koja ima 172 hiljade dinara sop
stvenih uloga na štednju i koja je dala centrali kao saldo čistu 
zaradu od 91 hiljadu dinara — a čiji su troškovi na ime plata, 
kirije, ogreva i osvetlenja u 1931. godini iznosili svega 25 hi
ljada dinara.

Razvoj Leskovačke zadruge, kao i obim njezinih poslova 
najbolje nam pokazuje donja tablica, u kojoj smo uporedili 
njezine glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine. Ovo 
je upoređenje naročito interesantno u pogledu na 1931. godinu, 
jer nam pokazuje, kako je zadruga prošla, kroz tešku prošlogo
dišnju depresiju, koja je bila jednako teška za industriju, tr
govinu, poljoprivredu i banke. Dok su se poslednjih nekoliko 
godina industrija i poljoprivreda već neprekidno žalile na krizu, 
to kod trgovine niti kod banaka nije bio slučaj. Ali je zato kriza 
u drugoj polovini 1931. godine nastupila sa toliko većom že
stinom.

Dobi jamo sledeću sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 2.428 1.338 3.339 1.448
Menice 8.779 8.976 8.888 9.192
Dužnici 2.558 4.198 4.363 3.479
Nepokretnosti 21 21 175 175
Inventar 59 56 52 54
Hartije od vrednosti 96 467 1.098 742

Zajmovi na zaloge — 69 618 523
Razna aktiva, garantije 4.331 6.646 7.953 9.856
Kursna razlika — — 400
Filijala Vladičin han — — — 739

Pasiva

Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000

Rezervni fondovi 336 423 480 520
Ulozi na štednju 11.202 11.334 15.393 13.239
Dobit za podelu 200 300 120 120
Reeskont — — — 836
Zbir bilansa 18.273 

Račun gubitka

21.713 

i dobitka.

26.487 26.610

Rashodi

Troškovi 128 124 142 144
Porezi 184 322 218 121

Otpisi 6 6 6 319
Kamate 955 1.060 1.136 1.158

Dobit 236 379 139 142

Prihodi

Kamate 1.021 1.293 1.199 1.545
Od nepokretnosti 4 8 6 11
Provizije 484 592 437 168
Od hartija od vrednosti — — — 69
Dobit filijale — — — 91
Zbir prihoda 1.509 1.892 1.643 1.885

Zbir bilanse je ostao u 1931. godini nepromenjen sa ne-
što preko 26 miliona dinara a to samo zbog toga, što su poja
čane pozicije garantija i supergarantija. Obrtni kapital je sma
njen per saldo za 1.8 miliona, i to je pre svega zbog odliva uloga, 
koji je veći od smanjenja obrtnog kapitala, što dolazi kao po
sledica povećanja fondova i iskorišćenja jednog novog izvora 
stranih sretstava, naime reeskontnog kredita. Kretanje uloga 
na. štednju i po tekućim računima je u ostalom za poslednje 
četiri godine vrlo interesantno. Dok su u 1928. i 1929. godini 
ostali takoreći stacionarni, oni su u 1930. godini porasli za 
preko 4.5 miliona na 15.9 miliona dinara. To je bio rekord. U 
prvoj polovini 1931. godine ima doduše uvek još priliva, ali se 
prošlogodišnja kriza u Leskovcu naročito teško osećala. Do kraja 
godine, ulozi su smanjeni za 2.65 miliona na 13.24 miliona. 
U septembru, oktobru i novembru je odliv bio najveći, ali su 
krajem godine sretstva ponovno priticala. Odliv nije dolazio to
liko od uloga na štednju kako od uloga po tekućim računima 
što je razumljivo, kad imamo u vidu, da je proizvodnja kao i 
prodaja tekstilnih produkata stagnirala, da dužnici industrije 
nisu bili u stanju da ispunjavaju svoje obaveze kao i to, da su 
troškovi proizvodnje ostali bez većih promena, ako nisu u poje
dinim slučajevima bili čak i veći nego normalno. Nije mali broj 
industrijskih preduzeća, koja su baš u momentima najtežih pri
lika bila prinuđena, da vrate i likvidiraju razne sezonske kre
dite. Kod ovakvih okolnosti je odliv uloga bio neizbežan.

Malo docnije mi ćemo videti, da je banka taj odliv mogla 
da izdrži bez većih teškoća pošto izgleda, da je naslućivala do
gađaje koji su došli i već krajem 1930. godine podržavala što 
veći likviditet — skoro 25% od uloga imala je u gotovom u 
blagajni ili na žiru kod Narodne banke. Zbog toga i vidimo, da 
Zadruga ni deseti deo svoga meničnog portfelja nije iskoristila 
za reeskontne kredite, koji su krajem 1931. godine iskazani sa 
836 hiljada dinara.

Kod aktivnih poslova imamo u ostalom mnogo intere
santnije promene. Dok su menični krediti u 1929. i 1930. godini 
ostali skoro nepromenjeni, vidimo, da su u 1931. godini po
rasli. I krediti po tekućim računima su ranije bili bez većih pro
mena, ali su u 1931. godini osetljivo smanjeni. Eskont je
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1930. godini bio dva puta veći od aktivnih tekućih računa a u!
1931. godini skoro tri puta, što dolazi otuda, da su krediti d a t i! 
filijalu u Vladičinom hanu, ranije godine iskazani zajedno sa du
žnicima, a u 1931. godini odvojeno. Zbog vrlo velikog likvidi- 
teta pre krize poverenja, banka nije morala smanjiti svoje 
aktivne poslove, naprotiv, ona je menične kredite čak i povećala 
a ima pri tome uvek još preko 12% od uloga plasirano kao 
gotovina u blagajni.

Vrednost lombardnih kredita je prema 1930. godini nešto 
manja. Nepokretnosti i inventar su ostali nepromenjeni. I ako je 
banka odliv uloga izdržala bez naročitih teškoća, ona ipak nije 
mogla biti pošteđena od pada kurseva hartija od vrednosti. To 
je bila za sve naše banke u 1931. godini najneprijatnija stvar, 
sa mnogo težim posledicama nego što ih je imala panika ulagača. 
U 1930. godini iskazuje Leskovačka zadruga za 1.09 miliona 
hartija u vrednosti (prema 1929. godini portfelj je veći za 
preko 600,hiljada) koji je u 1931. godini iskazan sa 742 hiljade. 
Pretrpljeni gubitci na kursnoj razlici iznose 501 hiljadu dinara; 
od toga je 400 hiljada sprovedeno preko naročitog računa kur
sne razlike u aktivi bilansa, saobrazno zakonskom ovlašćenju, 
a 101 hiljada je otpisano kroz račun gubitka.

Bruto dobit je nešto veća nego lane, pošto su porasli 
prihodi od kam ata (oni od provizija međutim su smanjeni) kao 
i drugi razni prihodi. Kod bančinih rashoda su troškovi ostali 
nepromenjeni — treba napomenuti da su upravo neverovatno 
mali. Povoljna je činenica, da su porez i prirez smanjeni. U 
1929. godini iznosili su 322 hiljade dinara; zatim se postepeno 
smanjuju, na 121 hiljadu u 1930. godini. To je svakako sno
šljivije, i ako, upoređeno sa režijskim troškovima, još uvek su
više mnogo.

U pogledu dužnika, bilo eskontnih bilo po tekućim ra
čunima, izvršen je u 1931. godini, zbog pogoršanog privrednog 
stanja, jedno energično raščišćavanje: dok su ranijih godina 
otpisi iznosili 6 hiljada, što odgovara amortizaciji nepokretnosti, 
iznose u 1931. godini 319 hiljada, od čega otpada 193 hiljade na 
otpis sumnjivih potraživanja, 101 hiljada na otpis kursnog gu
bitka na državnim hartijama od vrednosti i 23 hiljade na otpis 
nepokretnosti i inventara.

Čista dobit je ista kao i lane, a iznosi 142 hiljade; od 
toga je dotirano fondovima 23.3 hiljade, a 120 hiljada je ostav
ljeno na raspoloženje glavne skupštine. Na osnovu toga može 
se podeliti 6% dividenda, kao i u 1930. godini.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Mihajlo J. Burin- 
čić, pretsednik; Gligorije Popovič, Đorđe M. Stojanovič, Pera 
Đorđević-Kukar, Dimitrije S. Blažić, Aleksandar G. Popovič. U 
nadzornom odboru su gospoda: Dr. Rade Svilar, Dušam Sto- 
jilković i Mihajlo T. Čekić.

КРАЉЕВСКА АКЦИОНАРСКА ШТЕДИОНИЦА, КРАЉЕВО.

Краљевска акционарска штедионица у Краљеву je 
основана 1885. године — пре скоро педесет -година, и еамо 
годину дана доцније од Народне банке Краљевине Србије. 
Њезина je главница износила рамије 200 хиљада динара. Тек 
после рата, у јуну 1923. године повишена je на 600 хиљада 
a 1925. године повишена je  на један милион динара, поло- 
вином уплатама у готовини a половином из резервних фон- 
дова. Сада je главница подељена на 10.000 комада акција 
no 100 динара.

Краљевска акционарска штедионица je прототип мале 
провинцијске банке, какве налазимо' у свакој вароши у уну- 
трашњости и за, које можемо рећи да су постале прави срп- 
ски специјалитет. У пречанеким крајевима изузевши можда 
Босну, и једног дела Војводиие, ових малих банака више 
нема. Кредитне задруге као и систем филијалних мрежа ве- 
ликих банака у Србији није био познат, због чега преовла- 
ђује још и данас тип мале банке, строго' локалног обележја. 
Њихово најважније поље рада je есконтовање меница. Кре-

јдити гто текућим рачунима се одобравају у много мањој 
! мери, пошто je то један кредитни облик, који je још недо- 
вољно познат. У унутрашњости je меница све. Меницом се 
кредитира трговац, занатлија и сељак. Кредитне операције 
и финансирање индустрије no западно-европским принципима 
који су одомаћени у крајевима бивше Аустро-угарске мо- 
нархије, мале српске провинцијске банке слабо познају. Оне 
се задовољавају есконтирањем краткорочних ситних меница, 
које искључују скоро сваки ризик. To je у осталом врло лу- 
кративан посао. Ако бацимо на пример потлед на чисту за- 
раду Краљевске штедионице за последње године, видећемо, 
да je изноеила редовно 30%  од главнице, због чега je банка 
неколико последњих година исплаћивала непромењену диви- 
денду од 20%. Толико плаћа и у 1931. години.

Пре1ма овоме изгледа, да за Краљевску штедионицу 
у 1931. години није било кризе.

Међутим ни ona није остала поштеђена. Навала ула- 
гача и подизање улога на штедњу и no текућим рачунима су 
имали аз последицу, да су улози према 1930. години опали 
за око 700 хиљада динара, односно за 14%. Ипак, банка у 
своме извештају напомиње, да je на ту навалу била добро 
припремљена и да .je била у могућности да у свако доба удо- 
вољи свим захтевима својих улагача.

Ми, на жалост, не раополажемо са податцима билан- 
сних позиција Краљевачке банке за 1930. годину, због чега 
смо се морали ограничити на упоређење са 1929. годином, 
које међутим није ништа мање интересантно. Ево какву 
слику добијамо:

Збир биланса показује пораст од 6.95 милиона иа 8.5 
милиона, што долази као последица повећања скоро свих 
позиција у .пасиви. Од тога, сопствена сретства износе 1.2 
милиона (за 54 хиљада више због повећања фондова) a туђа 
сретства 5.62 .милиона према 5.35 милиона у 1929. години. 
Пошто je у 1931. години био забележен одлив од охо 700 
хиљада динара, то je стање улога у 1930. години износило
6.2 милиона. Нова je у 1931. години позиција реесконта код 
Народне банке, са 115 хиљада, што доказује, да je Краљев- 
ска акционарс-ка штедионица била у стању, да подмири ула- 
гаче скоро искључиво омањењем своје активе, која je, како 
изгледа била врло ликвидно пласирана. A ликвидност плас- 
мана je данас све. Она се из биланса не може тако лако 
констатовати, пошто знамо, да могу менице бити исто тако 
неликвидне, замрзнуте као и пласмани no текућим рачунима.

Рачун изравнања.

Актива 1929. г. 1931. г.
у хиљада-ма динара

Влагајна 340 191
Менице 4.556 4.738
Зајмови на залоге 27 484
Текући рачуни ------  i р "
Потраживања код страних новчаних завода 1.000 475
Вредно<ст резервног фонда 202 177
Непокретности 34 34
Кауције 1.024 1.224
Нова грађевина ------  38
Разлика ку.рса државних хартија ------  40

Пасива

Главница 1.000 1.000
Резервни фондови 146 199
Улози на штедњу 5.352 5.502
Реесконт код Народне банке ------  115
Прено»сна камата 135 123
Неподигнута камата 2 3
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Тантијема 42 46
Добит за поделу 258 241
Збир биланса 6.954 8.466

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Порези 122 134
Камата 309 472
Трошкови и плате 167 222
Добит 300 310

Приходи
Пренос добити 37 34
Провизија 279 194
Камата 576 868
Станарина 42 42
Збир лрихода или расхада 898 1.138

Видимо, да су менични кредити у 1931. години са 4.74 
миЈгиона за 200 хиљада већи но у 1920. години, односно за 
толиш  колико су према истоме раздобљу већи улози на ште- 
дњу. У погледу поделе ризика учињен je у 1931. години нов 
напредак. Повећани су зајмови на залоге a наново су иска- 
зани вредити no текућим рачунима. Први су порасли од 27 
хиљада на 484 хиљада — првевствено су давани на хартије 
од вредности, док су зајмови no текућим рачунима, који у
1929. години нису засебно исказани, билансирани са 1.06 
милиона. Потраживања код страних новчаних завода, иска- 
зана су крајем 1929. године ca 1 милионом; у 1931. години 
су за преко половине отказани и износе 475 хиљада. Сло- 
бодне хартије од вредности банка не исказује; оне резевног

фонда су смањене на 177 хиљада a истовремено се појављује 
у активи фонд за разлику на курсу државних хартија, од 
40 хиљада динара који he ее отписати, најдоцније кроз 5 го- 
дина. Како претставља ова позиција заправо један минима- 
лан износ, она би се лако могла и у целости отписати кроз 
рачун губитка и добитка. Непокретности су билансиране са
34 хиљаде динара, a састоје се у вредности хотела „Париз“ у 
Краљеву. To ће бити још стара, предратна вредност, у злат- 
ним динарима, пошто видимо из рачуна губитка и добитка, 
да даје овај хотел, чија билавсна вредност износи 34 хил>ада, 
годишњу кирију од 42 хиљаде динара. У овој позицији мора 
да се налазе лепе тихе резерве банчине.

Бруто добит je у 1931. години за 240 хиљада већа но 
у 1929. години и износи 1.14 милиона. Док су провизије при- 
лично смањене, дотле су порасли приходи од «амата, прво 
због већег пласмана a друго п.овећања камате у другом пол- 
гођу прошле године. Паралелно повећаним приходима већи 
су и банчини расходи: порези су већи но у 1929. години, та- 
кођер и трошкови управе и плате као и расходи no кама- 
тама — због већих страних сретстава. Ипак je чиспа зарада 
за 10 хиљада већа но у 1929. години и изно-си 310 хиљада, 
a подељена je на следећи начин: 15.5 хиљада je дато резерв- 
HOiM фонду, 6 хиљада пензионом фонду, 46.4 хиљаде као тан- 
тијема управном и надзорном одбору, 200 хиљада je испла- 
ћено као 2% дивиденда a од остатка од 41.6 хиљада je фор- 
миран нов фонд за покриће евентуалних штета.

У управи Краљевске акционарске штедионице се на- 
лазе следећа г. г.: Дим. К. Антоновић, претседник, Аврам 
Илић, Стеван Кнежевић, Божидар Ср. Црвчацин и Милан 
Тодоровић. У надзорном одбору су г. г.: Драгутин Срете- 
новић, Радослав Благојевић, Милан Т>. Нешовић и Крста 
Петровић.

Ноштанска Штедионица
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

ЦЕНТРДЛА У БЕОГРАДУ, — Филијале у Загребу, Љубљани, Сарајеву п Скопљу.

ОТВАРА ЧЕКОВНЕ РАЧУНЕ 
сважом физичком з  правном лицу. Плаћања преко чековнмх рачуна су 
брза, поуздана и јевтина, a могу се вршити код свих пошта у држави. 

ПОДРЖ АВА ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ 

ПРИМА УЛОГЕ HA Ш ТЕДЊУ  
штедња жњижица Поштанске штедионице најпогодније 
je сретство за штедњу, јер се штеднж улози примају 
и исш ткују код свиж пошта без жжажвих трошкозва.

ЧЛАН JE БЕРЗЕ И ИЗВРШУЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.
ЗА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ КОД ПОЖ. ШТЕДИОНИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА

Обавештења даје Поштанска штедионида и све поште у  земљи,
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Садржај:
Трбовљанско угљенокопно друштво д. д. — Љубљана
Прво хрватско-славонско дионичко друштво за индустрију шећера
„Sava” opšte osiguravajuće d. đ. —  Zagreb
Храиилеица дравеке бановине — Љубљана
Leskovačka cesitrataa banka — Leskovac

Осијек

ТРБОВЉАИСКО УГЉЕНОКОПНО ДРУШТВО Д. Д. — 
ЉУБЉАНА.

Погоршање наших привредних прилика морало ce je 
наравно одразити и на Трбовљанско-м угљеноко-пном дру- 
штву. Ha њега у првом реду. У читавом свету стање и раз- 
витак иидустрије угља мо,да| ce посматрати као тачан баро- 
метар за просуђивање општих привредних црилика. Интен- 
зивнија привредна дслатност, нарочито еаобраћајна и ин- 
дустријска, одразује ce на порасту потрошње угља. A 
привредна. депресија, опет већ и према обиму и јачини има 
за последицу смањење потрошње.

Продукција Трбовља износила je последње четири 
године:

а) угља:
године 1928. 1.574.210 тена

1929. 1.957.640
1930. 1.414.890 „
1931. 1.245.345 „

б) цемента:
године 1928. 4.135 ваго.на

1929. 4.368 „
1930. 3.926 „
1931. 6.350 „

ц) креча :
!Го1дине 1928.

1929.
1930.
1931.

1.469 вагона 
2.077 
1.553 
1.382

Како видимо продукција угља je послсдње две године 
у знатиом опадању. Од рекордне продукције у 1929 години 
са скоро ,гва милиоиа тона, она, je силом прилика смањена 
na 1 милиои 250 хиљада тонз или на 60%.

Ha слабију лродајду угља a no томе и ,на његову про- 
дукцију деловало je у првом реду сман>ен>е саобраћаја, 
пошто су државне железнице главни купац. Због обуставе 
одноено ограничен,а рада многих 'индустриских подузећа 
смањила ce тражња угља и са страие индустрије. Ha концу 
CMaifaefbe куповне снаге широких слојева деловало je и на 
смањење потрошње југл>а у приватном кућанству.

Продукција цемента je томе на супрот у прошлој го- 
дини бнла много већа него ранмјих година. Очекивања која 
je имало подузеће приликом проширења фабрике цемента 
су ce испунила. Ha повећање продукције деловало je прошле 
гаднне нарочито то, што je грађевна делатност у западним 
деловима. државе, нарочито у Љубљани и Загребу у прошлој 
години била јача него ма које раније године. Можда су при 
томе играли улогу и валутарни разлози али остаје чиње- 
ница да ce je веома Л1ного градило. Продукција креча услед 
коЈнкуренције других мањих подузећа који и саобраћајно

згодиије леже, није могла бити повећана него ce приме- 
пује чак и извесно смањење.

Инвестициони радови извршенп у виду рационализа- 
ције предузећа су у току лрошле године били знатно огра- 
ничени с обзиром на смањење потражње, те су у главномс 
завршени сви раније отпочети радо;ви. Међутим ипак у 
свим руднпцима настављени еу већ раније започети радови 
тако да he евентуално побољшање »оњунктуре наћи Трбов- 
љанско друштво на завидној техничкој висини.

У Трбовл.у je продужено отварање мајданеких поља 
„Ф.ранц Карл“ и „Ретје-Плеско”. Уређај за вентилацију мај- 
даиског поља „Ретое-Плеско” завршен je и започело ce та- 
кођер са ивдсталацијом уређаја за изважање у окну бр. VI!; 
коначео je усавршена сепарација уређајем за бољу водну 
»оном ију, као и за бољу обраду ситног угља. У Загорју 
настављени су радови око отварања новог мајданског лоља 
„Локе“ ; нормални довлачни колосек био je пуштен у сао- 
браћај; надаље завршени су први део опреме сепараци|:р, 
као и уређај за дробљење материјала за засипавање мај- 
данско-г поља „Руарди“. У Храетнику завршеп je уређај за 
суво сепарирање угља те пуштен у рад, даље бункер за 
комадни угаљ. У Лашком je настављено са отварањем мај- 
данских поља „Лиша“, „Иозефи” и „Куретно” ; окно „Лиша” 
je отворено, a завршена je и опрема еепарацијјр, што he до- 
принети побољшању ситног угља. У Рајхенбургу подигнута je 
на утоварном месту угља вагонска мостовна вага нормалног 
колосека. У Кочевју je почето a делимичио еећ спроведено 
проширење електричне централе, изведен je прикључни вод 
са локалном мрежом у Шалкој васи те je већ отпочето 
добавом струје. Прошле године морало je Трбовље аре- 
узети у властиту режи(ју рудник Крапина у Савокој бано- 

[вини који je раније био дат у закуп Крагтинском угљено- 
копном д. д. које je међутим ступило у ликвидацију. У по- 
јединим рудницима изграђене су и проширене електричне 
централе које олскрбљују струјом не само угљенокопе «ero 
и пс|'|едине вароши као и разна иидустријска подузећа 
(текстилиу фабрику).

Биланса за 4 последње године овако изт-леда:
Актива: 1928. 1929. 1930, 1931.

у хиљадама дииара
Монтански посед 51.540 ' 50.461 49.381 48.302
Земљишта и шуме 5.476 5.476 5.476 5.470
Зграде 16.317 18.309 19.439 18.685
Стројеви 9.759 13.314 25.719 28.780
Уређај рудника 59.139 56.684 56.819 52.576
Откуп отвор. рудника 34.561 26.587 21.270 15.954
Индустријска подузећа 11.763 12.649 22.138 19.863
Залихе 23.421 26.748 28.817 24.977
Ефекти 1.847 2.346 2.792 3.076
Дужници 171.997 190.965 159.830 153,514
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Пасива:

Г лавница 200.000 200.000 200.000 200.000
Резерве 68,546 70.748 72.638 74.738
Облигације 6.195 5.934 5.657 5.368
Повериоци 64.020 78.564 ' 79.746 70.016
Збир билансе 390.781 408.858 396.559 375.966

Укупна билаиса je опала за 24 милиона. Према билавсу
1930. год., годипе најјзеће продукције, биланс je onao за 
само 33 ;милиона иако je продукција међутим пала за 40%.

Код неких инвестиција опажамо незнатно смањење. 
Код стројева пораст je од 3 мил., који je опет компензиран 
смањењем позиција „уређај рудника“ и „откуп отворених 
рудника”. Међутим морамо имати у виду да отписи на ин- 
вестицијама. и радовнма износе 18.8 милиона динара. Водсћи 
рачуна о тим отписима који су извршени на појјјединим по- 
зицијама активне стране јер у пасиви немамо нарочитог 
амортизационог фо-нда на би се отписи к њ и јјј .и л и , в и -

димо да су и прошле године нове шшеетшшје оАносно 
радови још увек били знатни.

Залихе су смањепе за 4 милиоиа динара a дужници 
за 6 милиона. Ano кмамо у виду за колико je опала продук- 
ција a no томе и пласирање робе видимо да je смањење дуж- 
ника било релативно слабо. Нарочито у прошлој години. To 
значи да je плаћање лиферованога угља било још далеко 
слабије »ero ранијих година. To наравно делује и на посло- 
вање подузећа која. са своје стране морају имати веће оба- 
везе него што би rio развитку продукције било потребно. 
Да je било могуће редуцирати дужнике у истом обиму како 
je редуцирана продукција угља, дужиици би били за толико 
опали да би позиција повериоци била редуцирана na ми- 
лимум и да би подузеће било у стању да читаво пословање 
финансира искључиво властитнм сретствима.

Услед омањења дужника за 6 милиона динара и за- 
лиха за 4 милиопа било je могуће редуцкрати обавезе за 9 
милиона ди.нара. Код јачег смањења дужника — залихе нису 
тако знатне — било би могуће дужнике сиизити одиосно 
повећати властита ликвидна сретства.

Пр.иходи: i m 1029. 1930. 193!.
у хиљада.ма динара

Бруто приход 106.226 107.705 96.421 77.361
Расходи:

Трошкови и плате 7.085 7.509 7.321 7.177
Социјални издаци 9.107 11.045 11.144 11.727
Порези и таксе 30.465 25.474 29.435 21.134
Камати 696 375 355
Отпкси 16.416 19.609 18.249 * 18.773
Чисти добитак 44.142 45.539 32.213 20.193
Дивиденда (дннарн) 35 35 25 15

Чисти je добитак onao прошле године за 12 милиоиа.
ГТрема 1929 годипи добитак je пао на »спод гтоловине. Томе 
je допринело ле само смањење продукције и продаје него 
и битпо снижење цена. Нарочито je снижена цена угља који 
се лиферује државним железницама.

Бруто приход je смањен за скоро 20 милиона. Код 
расхода било je могуће у већој мери редуцирати еамо из- 
датке на порезима и таксама. Отписи су остали на истој 
висини, макар да je продукција битно мања и макар да je 
иоказани добитак готово преполовљен. To значи да се je 
биланса израђивала са највећом ригорозношћу.

Заједно са преносом добити из прошле године, из- 
носи чиста добит 20.2 милиона, a подељена je на следећи 
начин: 250 хиљада je дотирано пензионом фонду чиновника, 
15 лшлиона као 7.5% дивиденда у ко.рист акционара, 2 
милиона у корист резервног фонда, 1.19 милиона као тан- 
тијема и награде a 1.75 милиона има се пренети на нови 
рачун.

Дивиденда износи 15 динара према 25 прошле и 35

претпрошле године. Будући je највећи део главнице у ино- 
земству, дивиденда ће се моћи исплаћати тек онда кад се 
побољша ситуација на девизном тржишту.

У управном одбору се налазе следећа господа: Ру- 
долф Бистежи, лочасни претседник; Андре Лике, претседник, 
Др. Богдан Марковић, потпретседник; Клод Олањоћ, Ју- 
лиус Белак,. Др. Иво Бенковић, Жан Барон де Бургојн, Пол 
Шапуј, Едмонд Шеневиер, Рајмонд Делтел, Бмил Фрајнд, 
Др. Фердинанд Драмберг, Фернан Гренар, Антон Клинар, 
Адолф Минх, Ервин Филип, Јосип Погачник, Др. Алфред По- 
рада-Рапапорт, Винценц Ранциигер, Енри де Реневил, Енри 
Pai/rep, Рикард Скубец, Морис Тремо и Пол Верне. У гене- 
ралној дирекцији су г. г. Скубец, Антун Жијард, Аугуст 
Хајнрих и Др. Винко Врхунец.

ПРВО ХРВАТСКО-СЛАВОНСКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО 
ЗА ИНДУСТРИЈУ ШЕЋЕРА — ОСИЈЕК,

Коњунктура за нашу индустрију шећера нешто je 
слабија. него mrrof je била до сада. У прво(м реду услед 
општих привредних прилика, конзум шећера знатно je onao. 
Наше фабрмке шећера већ неколико година тако удешавају 
своју продукцију да ona. ne премаша домаћи конзум. Увоз 
у нахну земљу не рентира. A извозом се наше творнице више 
не баве јер нијВ рентабилан. Смањењем конзума морају 
no тОМе наше фабрике бар за сада приступити смањењу 
продукције. A мање количмне израђеног шећера наравно 
да умањују и зараду фабрике.

Не смемо пустити из вида, да наше творнице шећера 
данас добивају за шећер мање нето цеие него пре годину 
даиа. Прошле године повишена je трошарина на шећер за 
1 динар 55 napa одјшсно 1 динар 25 napa no килограму. 
Међутим могла се цена шећера повисити само за 1 динар. 
По TOiMe од повишене трошарине на шећер консументи су 
сноеили 1 динар a продуценти 25 односно 55 napa, према 
врсти и квалитету шећера. Ако узмемо у обзир «оличину 
коју поједине фабрике производе, разлика од четврт од- 
носно пола динара no кило<граА1у игра приличну улогу. To je 
2.500 до 5.(Х)0 динара no вагону. A како поједи.не фабрике 
продуцирају и .преко 1.000 вагона шећера то настаје раз- 
лика од 3 до 6 милиона већ према томе која се врста шећера 
продуцира.

Прошле године репом засађена површииа 0‘0Је>ч«0г 
рејона од 10.985 јутара била je услед штете учињена од 
репине пипе редуцирана на 8.305 јутара или за преко 20%.. 
Али je приход репе. био одличан тако да je тај мањак у 
обрађеној површини био надокнађен одличним приносом. 
Израђено je шећера за 1.135 вагона. Међутим услед општих 
прилика толика количина није могла бити пласирана у 
самој земљи, док се на увоз не сме ми поммслити. После- 
дица тога je чињеница да je залиха робе у билансу за прошлу 
годину знатно већа него иначе. A услед тога нарасле су за 
одговарајући износ и обавезе. С обзиром на знатну залиху 
шећера ове he године све творнице шећера уговорити 
много мање површине које се имају засадити репом него 
што je то био случај ранијих година. Криза у копзуму ше- 
ћера потађа и пољопривредника јер се са.да репом обра- 
ђују мање количине земље.

Продукција осјечке шећеране износила je последњих
6 година:

тодине 1926/27 606.853 q
1927/28 697.247 „
1928/29 941.839 „
1929/30 1,134.360 „
1930/31 . 1,093.360 „
1931,32 1,135.358 „

Како виДимо ona je у порасту. Делимично: тај пораст 
долази отуда што je на Осјечку шећерану пренет контин- 
гент шећеране на Усору, која je у интересној сфери осјечке 
шећеране и која je престала радити, Пораст у прошлој ro-



20Š
Дини треба приписЛтИ одличној жетви pene a He можда бо- 
љим изгледима за пласман израђеног шећера јер како ви- 
димо, залихе су веће него у одговарајуће време прошлих 
неколико година.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива: 1929. 1930. 3931.
у хиљадама динара

1932.

Благајна 124 369 108 262
Инвестиције 50.196 53.984 55.358 60.898
Залиха робе 37.002 44.353 43.526 54.028
Дужници 39.990 35.963 33.670 25.791
Инвентар 2.273 2.591 2.626 2.702
Материјал 1.359 4.877 952 1.260
Ефекти 7.391 7.807 8.145 9.838
Семена 3.786 4.217 2.465 1.574

Пасива:
Главница 30.800 30.800 30.800 30.800
Резерве 46.389 46.861 47.071 47.179
Резерве и валоризација 7.303 7.303 7.303 7.303
Повериоци 38.815 48.380 41.707 48.712
Добитак 6.253 5.750 4.459 3.028
Укупна биланса 142.479 154.510 148.393 157.006

Збир билансе je порастао за окоро 9 милиона,, Инве-
стиције показују пораст од преко 5 милиона динара. Како 
je у вези са преузимањем шећеране у Усори било лотребно 
да ce повећа капацитет у Осијеку, .морале су ce извести неке 
нове инвестиције. Te су почеле још 1930. године a прошле 
су године завршене. Укугше инвестиције износе 7 милиона.

ИнвестициГе претстављају биланслу вредност од 6i 
милиона динара. Фонд амортизације износи 20 милио«а, na 
no томе инвестиције управо изиосе 41 милион. Поред глав- 
нице од 30.8 милиона динара ту су и резерве од 47 односно
7 милиона. По томе укупна властита сретства износе 85 ми- 
л и о н а  и л и  двоетруко више него u ito  су инвестиције. Из 
тога разлога a за извршење нових инвестиција иије било 
потребно да ce приступа повишењу властитих сретстава.

Залиха робе je повишеиа за 11 милиона. To je у вези
са тешкоћама пласирања робе с једне стране a ca друге
стране повишене продукције као последица одличне жетве 
репе. Међутим, дужници су опали за 8 милиона. Погорша- 
вањем кредитних прилика морају кондицијје плаћања бити 
све строжије.

ГТовериоци су порасли за 7 милиона. С обзиром на 
пораст инвестиција и робе повериоци би порасли за скоро 
20 милиона да међутим дужници нису редуцирани за 8 ми~ 
лиона динара.

Рачун губитка и губитка овако изгледа:

Приходи 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Бруто добитак 81.070 82.293 74.548 66.524

Расходи
Трошкови продукције 65.166 66.636 60.610 52.463
Администрација 4.246 5.466 6.460 5.917
Порези 955 1.876 1.248 1.824
Амортизација 3.982 2.466 2.496 2.947
Дубиозе 465 ------ ------ 631

Чисти je добитак за 1.5 милиона динара мањи него
1931. године. Бруто je добитак мањи за 8 милиона. Међу- 
тим за готово исти износ редуцирани су и трошкови про- 
дукције. Ha смањење чистог добитка деловало je . и пови- 
шење пореза, јача админиетрацијр и дубиози за 631 хиљаду 
динара коју позицију у билансама за 1930. и 1931. годину 
нисмо имали.

Подузеће плаћа дивиденду од 8%  или 14 динара no 
акцији.

У управи Осијечке фабрике шећера налазе ce следећа

г. г.: Антон пл. Михајловић, претседник; Антонин Филе, пот- 
претседник, Ф. К. Шмит, потпретседник, Др. Богдан Гаври- 
ловић, инж. Владимир Храховина, Франтишек Хрушха, Отоп 
пл. Кноблох, Др. Никола Костренчић и Лазар Лађевић; у 
Надзорном одбору су г. г. Будислав Цвијаиовић, Антон Хр- 
шич и Рихард Пискачек.

„SAVA” OPŠTE OSIGURAVAJUĆE D. D. — ZAGREB

U našim ranijim analizama „Save” opšteg osiguravajućeg 
društva ii Zagrebu imali smo prilike da pocivučemo, da je to 
naše najveće društvo elementarnog osiguranja. Da se je ovo 
društvo tako brzo razvilo do sadašnjih dimenzija — postoji tek 
jedanaest godina — ima svoje specijalne razloge. Našim čita
ocima je poznato, da je „Sava” osnovana na taj način, da joj 
je osiguravajuće društvo svetskog glasa i kalibra, Asekuracioni 
Generali predalo svoj portfelj osiguravajućeg posla u Jugosla
viji. Ali samo elementarnog osiguranja — zbog toga imamo 
taj specijalni slučaj, da „Sava” radi isključivo elementarni po
sao, a ne i životni. To je i dalje ostala domena Asekuracioni 
Generale koja kod nas sama obavlja posao životnog osiguranja, 
a sve elementarne ponude upućuje „Savi” kojoj je svojedobno 
predala svoje elementarno osiguranje. Ovakva poslovna speci
jalizacija ima svoje vrlo dobre strane —• a nepovoljne možda 
samo u tome, što ne postoji mogućnost najšire podele rizika. 
Ali je to u ovome slučaju potpuno irelevantno, pošto je „Sava” 
i dalje ostala u porodici Asekuracione, pod direktnom stručnom 
i tehničkom kontrolom, pošto je Asekuracioni kod nje angažo- 
vana doduše kao minoritetni akcionar, ali ipak sa 40% od 
glavnice. Ostalih akcionara ima vrlo malo. Oni su identični sa 
osnivačima „Save” a to su naši najugledniji novčani zavodi, 
koji su 1921. godine preuzeli ostalih 60% od glavnice. Sa ne
malo gordosti ih „Sava” nabrojava u svome godišnjem izve- 
štaju. To su: jugoslovenska udružena banka, Jadransko-podu- 
navska banka, Prva hrvatska štedionica, Srpska banka, Ze
maljska banka za Bosnu i Hercegovinu, Zemljska banka, Beo
grad i kao poslednja Asekuracione Generali u Trstu. Dok su 
„Savi” njezini osnivači potrebni kao prvoklasne bankarske veze, 
i pošto imaju sve ove banke i vrlo velike industrijske angaž-mane, 
oni su od ogromne vrednosti kao akviziteri za elementarno osi- 
granje — kod „Save” je najveći deo industrijskih preduzeća 
osiguran — dotle joj je Asekuracioni Generali potrebna kao vrlo 
solventan i bogat reosigurač — što isključuje znatan deo rizika 
u pocledu «osiguravajućeg posla.

Prošle godine mi smo podvukli veliko značenje „Save” za 
našu privredu, koje se je najbolje pokazalo u činjenici, da je 
isplatila od svog postanka do kraja 1930. godine u našoj dr
žavi na ime šteta zamašnu sumu od 178.28 miliona dinara. 
U ovoj, 1931. godini, ova se je cifra povisila za 17.36 miliona 
na 195.64 miliona odnosno već skoro 200 miliona dinara. U ovoj 
cifri se odrazuju sve blagodeti osiguranja.

Nameće se pitanje, kako je „Sava” prošla kroz 1931. go
dinu? Moramo konstatovati: relativno vrlo dobro — naime 
čista dobit je mnogo manja no u jednoj od ranijih četiri go
dina, ali treba odmah objasniti da je to posledica naročitih okol
nosti, do kojih je došlo bez krivice „Save” i koje se nalaze van 
njezinog domašaja, i o je posledica srozavanja kurseva hartija 
od vrednosti, u prvom redu državnih papira. Bez ovih otpisa 
čista bi zarada bila-rekordna, iako su istovremeno podbacili i 
prihodi od plasiranih kapitala, zbog smanjenja kamatne stope 
kao i prihodi od nepokretnosti. Pogoršana privredna depresija 
je ostavila svoje tragove i kod „Save” i ako u manjoj meri nego 
što je to bio slučaj kod drugih grana privredne delatnosti, van 
osiguravajućeg posla.

Dok smo kod analize drugih osiguravajućih društava 
mogli konstatovati, (kod onih koji obavljaju mešovito osigura
nje — elementar i životno ili samo životno) da se kod njih 
kriza 1931. godine uopšte nije osećala, dotle se to za „Savu” 
ne može reći. Osiguranje života, koje je još u 1930. godini zbog 
teške međusobne konkurencije, pottarifiranja i opštih anarhičnih
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prilika davalo izvesne gubitke, u 1931. godini je postalo spasa- 
vajuće, pošto su pooštrena privredna depresija i valutne ne
sigurnosti postali najbolji akviziteri životnog osiguranja. Kod 
elemenata je situacija drukčija. Iz donje tablice računa gubitka 
i dobitka, videćemo, da je „Sava” u 1931. godini, prvi put od 
kako postoji, zabeležila izvesno opadanje prihoda od premija. 
To je neposredna posledica pooštrene privredne depresije, a do
lazi od velikog pada vrednosti osiguranih objekata, onih koje 
treba osigurati, smanjenja osiguranja zbog nemogućnosti pla
ćanja i zbog potrebe velike obazrivosti kod ulaženja u nove po
slove, koji su se pokazali često vrlo rizkantnim. Pridržavajući 
se starih principa, „Sava'' je preferirala imati manji portfelj, 
apsolutno siguran, zbog čega je došlo i do smanjenih prihoda 
od premija —  umesto da zaključuje nove, riskantne poslove 
koji bi povećali prihode na premijama u ovoj godini ali koji bi 
za docnija vremena pretstavljali povećane terete i veće obaveze. 
Individualno, privatno osiguranje ima to veliko preimućstvo, da 
može birati međ svojim komitentima, što kod socijalnog osi
guranja nije uvek slučaj.

Posle ovih opštih napomena, prelazimo na analizu osi
guravajućeg posla. U tome pogledu najvažniji je račun gubitka 
i dobitka koji nam za poslednje četiri godine daje sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1928. 1929, 1930. 1931.

u hiljadama dinara
štete 5.563 5.981 5.998 5.769
Upravni troškovi 7.268 8.002 8.436 7.814
Porezi 802 853 1.604 1.763
Takse, vatrogasnine itd. 429 410 441 376
Otpisi 12 951 59 3.107
Premijske rezerve 5.570 5.654 5.976 5.553
Rez. za naroč. štete 4.807 4.609 4.744 3.952
Razne rezerve 2.483 1.352 1.694 1.688
Dobit 1.791 3.197 3.089 1.248

Prihodi

Prenosi raznih rez. 2.446 2.287 1.672 2.003
Prenos prem. rezerve 5.365 5.571 5.654 5.976
Prenos nereš. šteta 3.480 4.807 4.610 4.744
Prihod prem. i dažb. 12.091 14.682 15.691 14.445
Kamata 1.012 1.199 1.773 1.993
Razni prihodi 2.333 2.471 2.642 2.108
Zbir prihoda ili rashoda 28.729 31.018 32.043 31.271

Odmah pada u oči, da je zbir prihoda odnosno rashoda
u 1931. godini nešto manji no u 1930. godini, ali ipak još veći
no u 1929. godini, kada je prvi put prešao granicu od. 30 mi-
liona. Ovo smanjenje dolazi od strane društvenih prihoda i to 
kao posledica manjih prihoda od premija i dažbina, kamate, po
traživanja kod novčanih zavoda, manjih kirija, manjih prihoda 
od efekata kao i manjih raznih prihoda. Kod rashoda vidimo, 
da su šete također u opadanju, što je uostalom vrlo povoljna 
okolnost i da su upravni troškovi smanjeni za 600 hiljada na 
7.81 miliona dinara, dakle na najmanji iznos od 1929. godine. Je
dan dokaz više da su upravljači „Save” svesni teških prilika i 
da sprovode rigoroznu štednju. Razni rashodi na ime taksa, va- 
trogasnina i t. d. također su smanjeni ali ne i izdaci na pore
zima. Otpisi koji su u 1930. godini iznosili 59 hiljada dinara iz
nose sada 3.1 milion, što dolazi otuda da je otpisano na ime 
sumnjivih potraživanja 11 hiljada, 121 hiljada na ime gubitka 
na valutama i devizama a 2.97 miliona iznosi nerealizirani gu
bitak po knjigama na kursu hartija od vrednosti, koji je „Sava” 
radikalno otpisala u ovoj godini, ne koristeći se zakonskom 
pogodnošću petogodišnjeg otpisa. Iz ovih razloga je čista za
rada iskazana sa svega 1.25 miliona prema 3.1 milion u 1930.
i 1929. godini.

Detaljnija analiza osiguravajućeg posla daje sledeću sli
ku; u narednoj tablici donosimo prihode od premija, grupisano 
po granama, po odbitku, storna:

u 1931. godim
Udeo Neto-

Grana: Prihod od premija reosigurača premije
u hiljadama dinara 

Požar i staklo 24.933 13.892 11.040
Provalne krađe 1.836 775 1.062
Tuča 423 127 295
Transport 1.878 1.493 386
Nezg. i zak. duž. jemstva 4.023 2.361 1.662

Grupa osiguranja „požar i staklo” apsolutno dominira —
kao i u ranijim godinama. Volumen ovoga osiguranja prevazi- 
lazi 75% od ukupnih poslova. Prema premijama dolazi na drugo 
mesto osiguranje nezgoda i zakonske dužnosti jemstva, zatim 
dolazi grana provalne krađe, transporta i osiguranje od grada.

Odnos između neto-premije i neto-šteta (po Odbitku 
udela reosigurača) je kod ukupne produkcije sledeči:

Godina Neto-premije Neto-štete u %
u hiljadama dinara

1928 14.091 5,563 39.4
1929 14.682 5.981 40.7
1930 15.691 5.998 38.2
1931 14.445 5.769 39.9

Premije su nešto manje no u 1930. godini, ali pošto su 
smanjene i isplaćene štete, to je procentualni odnos šteta u 
premijama vrlo malo promenjen. Poslednje četiri godine va
rira između 38% i 40%.

Reosiguranje svih grana imalo je sleđeće dejstvo:

Godina Bruto-premije Neto-premije u %
u hiljadama dinara

1928 36.324 14.091 38.8
1929 36.691 14.682 40.0
1930 35.240 15.691 44.5
1931 29.070 14.445 49.4

Godina Bruto-štete Neto-štete u %

1928 20.848 5.563 26.7
1929 15.481 5.981 38.5
1930 19.746 5.998 30.4
1931 17.362 5.769 33.3

Kod premija vidimo, da je udeo reosigurača u smanjenju, 
od 61.2% u 1928. godini na 50.6% u 1931. godini, što važi ta
kođer i za udeo reosigurača kod njegovog učešća u štetama. 
Od 73.3% u 1928. godini njegov je udeo opao na 66.7% u
1931. godini. Izuzetak čini jedino 1929. godina kada je „Sava ’ 
snosiia 38.5% od ovih isplaćenih šteta. Iz ovog odnosa rezul
tira za „Savu” ušteda na štetama od 16% prema 14.1% u 1930.
i 1.5% u 1929. godini.

Pošto je osiguranje grane požar i staklo najvažniji posao 
„Save” to ćemo ovu. granu detaljno prikazati.

Odnos između premija i šteta je u ovoj godini sleđeći:

Godina Neto-premije Neto-štete u %
u hiljadama dinara

1928 10.900 4.771 43.7
1929 11.408 5.033 44. i
1930 11.837 4,969 42.0
1931 11.040 4.593 41.7

I ako je produkcija u ovoj godini smanjena, ipak je pro
centualni odnos šteta najpovoljniji za sve poslednje godine, 
što potvrđuje, da je „Sava” u doba ove teške depresije uspela 
da pročisti- portfelj osiguravajućih ugovora i da održi samo naj
bolje i najsigurnije. Inače treba konstatovati, da je slika potpuno 
analogna onoj svih ukupnih premija.

Isto važi i za reosiguranje u požaru:

Godina

1928
1929

Bruto-premije Neto-premije u % 
u hiljadama dinara 

27.471 10.900 39.6
26.547 11.408 42.9
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1930 26.748 11.837 44.2
1931 24.933 11.040 40.3

Godina Bm to-štete Neto-štete u %
1928 17.179 4.771 27.7
1929 12.559 5.033 39.9
1930 13.366 4.961 37.0
1931 ' 13.393 5.593 34.2

Kod premija je odnos u 1931. godini ostao nepromenjen, 
i ako je produkcija za skoro 2 miliona manja, a kod šteta je
popravljen u korist „Save”, tako da je sretstvom reosiguranja
na štetama ušteđeno u 1931 godini 10% prema 7.2% u 1930.
godini i 3% u 1929. godini.

Račun izravnanja.,
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Dug akcionara na glavnici 6.000 4.000 2.000 -
Blagajna 719 1.160 406 607
Potraž. kod banaka 9.359 13.813 7.589 7.235
Hipotekarni zajmovi - 5*0 50 40 40
Hartije od vrednosti 11.131 10.902 18.963 14.883
Hipotekarni zajmovi 50 50 40 40
Filijale i zastupstva 3.818 4.223 3.848 4.425
Razni dužnici 1.613 1.567 1.519 1.464
„Sava” za promet nepokret 3.668 — — —
Dug reosigurača 3.090 2.078 2.302 1.889
Nepokretnosti Г -L^'V 4.355 4.355 4.593

, Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rezerve 3.108 1.352 1.694 1.688
Premijske rezerve 5.570 5.654 5.976 .5.553
Rez. za nereš. štete 4.807 4.610 4.744 3.952
Filijale i zastupstva 821 1.920 1.102 78
Razni poverioci 4.269 4.600 5.468 4.797
Potraživanja reosigurača 8.855 10.737 8.808 7.811
Dobit 2.017 3.274 3.228 1.258
Zbir bilansa 39.449 42.148 41.021 35.138

Garantni fondovi iznose 1
Uplaćena glavnica 6.000 8.000 10.000 10.000
Rezerva glavnice 734 1.054 1.363 1.488
Poreska rezerva 3z5 325 325 325
Fond kursne razlike 1.227 293 315 —

Premijske rezerve 5.570 5.654 5.976 5.553
Rezerva za nereš. štete 4.807 4.610 4.744 3.952
Prenos dobiti ostatka 76 138 11 134
Dug akcionara za glavnicu 4.000 2.000 — —
Garanc. polog reosiguraeu /.7/7 7.230 7.150 6.826

Ukupno 30.519 29.304 29.885 28.2/8
Zbir biiansa je u 193 . godini smanjen za 35.1 milion

prema 39.0 miliona u 1930 i 38.15 miliona u 1929. godini.
Reduciran je daide na iznos kojim se bilansiralo između 1928. i
1929. godine. Ovo smanjenje dolazi u prvom redu od pasive
i to od smanjenja čiste dobiti, zbog otpisa kursne razlike na 
hartijama od vrednosti, kao i od smanjenih premijskih rezervi, 
smanjenih rezervi za nerešene štete, smanjenja poverioca, potra
živanja reosigurača kao i manjih obaveza prema filijalama i 
zastupništvima. Sve je to posledica pogoršane privredne de
presije.

jedna od osobenosti „Save” je njezina glavnica. Ona je 
od svoga početka utvrđena sa 10 miliona dinara. Poznato je, da 
akcionarska glavnica osiguravajućih društava ne pretstavlja 
njihov investicioni ni prometni kapital, već nekakvu superga
ranciji! osiguračima. Zato vidimo, naročito u inostranstvu, da 
glavnice osiguravajućih društava nisu potpuno uplaćene. Takav 
je bio slučaj 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 
dinara, 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 bio to 
jedan vanređan posao. Primili su sv'oju 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.

Rezervni fondovi su uprkos novih dotacija manji no u
1930. godini, za 6 hiljada i to zbog toga, što je za otpis kursne 
razlike hartija od vrednosti upotrebljen i fond za kursnu raz
liku u iznosu od 315 hiljada dinara.

Odnos sopstvenih sretstava ka tuđim pokazuje van- 
redno povoljno stanje:

1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara 

Sopstvena sretstva 9.125 10.625 12.922 12.946
Tuđa sretstva 24.323 ,27.520 26.097 22.192

Ukupno 33.448 38.145 39.019 35.138
Iz ovog upoređenja izlazi, da se stanje popravilo u ko

rist pređuzeća, pošto su sopstvena sretstva uglavnome ostala 
nepromenjena, dok su strana smanjena za skoro 4 miliona na
35 miliona. Iz procentualnog upoređenja je ovo poboljšanje još 
očiglednije:

u procentima
1928. 1929. 1930. 1931.

Sopstvena sretsiva 27.29 27.86 33.12 36.86
Tuđa sretstva 72./1 72.14 66.88 63.14

100.00 100.00 100.00 100.00
Iz aktive bilansa vidimo pre svega, da je nestala pozi

cija „dug akcionara” na glavnici, pošto je potpuno uplaćena.
Uotovina u blagajni je prema 1930. godini nešto porasla, 

dok je potraživanje kod novčanih zavoda smanjeno na 7.23 
miliona odnosno za toliko, za koliko je povećana blagajna. 
Portfelj hartija od vrednosti koji je u 1930. godini povećan za 
8 miliona na 18.96 miliona, 1931. godine je bilansiran sa 4 
miliona manje, naime sa 14.88 miliona. Od toga otpisano je 
kao gubitak na kursu 2.97 miliona (315 hiljada upotrebom po
stojećeg fonda koji se posle toga više ne iskazuje i otpisom od 
2.66 miliona preko računa gubitka) dok je ostatak smanjenja 
bio prouzrokovan izvestnim prodajama u toku godine. Hipo
tekarni zajmovi (neznatni) kao i pozicija razni dužnici su osta
le nepromenjeni, a račun nepokretnosti je povećan, za 250 hi
ljada na 4,59 miliona.

Čista dobit od 1.26 miliona podeljena je na sledeči na
čin: 125 hiljada je dotirano opštem rezervnom fondu, 111 hi
ljada pripada posednicima osnivačkih priznanica, 134 hiljada je 
preneto na novi račun, 73 hiljada je dato na ime tantijema 
upravnom i nadzornom odboru a 800 hiljada je podeljeno kao 
8% di vidende na uplaćenu glavnicu oi. 10 miliona. U prošloj 
godini je dividenda iznosila 10% (kod uplaćene glavnice od
8 miliona).

U upravi nalaze se sledeća gospoda: Pretsednik: Dr.
Svetislav Šumanović, pretsednik Srpske banke d. d. u Zagrebu;
I. potpretsednik: Cav. di Gr. Cr. Edgardo Morpurgo, pretsednik 
Asikuracioni Generali u Trstu i t. d. i t. d.; II. potpretsednik: 
(Vakantno); Makso Antić, član uprave i generalni direktor Ju- 
goslovenske udružene banke d. d. u Zagrebu; Milivoj Crnadak, 
potpretsednik Prve hrvatske štedionice u Zagrebu; Stevan Ka- 
ramata, generalni direktor Jadransko-podunavske banke ,u Be
ogradu; Sava V. Savić, potpretsednik Zemaljske banke, pukov
nik u m., u Beogradu; Franjo Latković, pretsednik PrVe hrvat
ske obrtne banke d. d. u Zagrebu; Benzion Buhi, pretsednik Ju- 
goslovenske udružene banke d. d. Zagreb-Beograđ; Emanuele 
Ebrentheil, član uprave Asikuraconi Generali u Trstu; Đorđe 
Velisavljević potpretsednik Srpske banke d. d. u Zagrebu; Ni
kola Berković, pretsednik Zemaljske banke za B. i H. u Sara
jevu; Dr. Mihajlo Kolin, član uprave parobrodarskog društva 
jugoslovenski Lloyd d. d., Zagreb; Dr. Geoden Dunđerski, pret-



sednik, pretsednik Jadransko podunavske banke u Beogradu; 
Stevan Rajćević, generalni pretstavnik za Kralj. Jugoslaviju 
društva Asikuracioni uenerali u Trstu, Beograd; Dr. Walter 
v. Fischei. U nadzornom odboru su gospoda: Hobert Leiben- 
frost, generalni direktor zam. u m. Prve hrvatske štedionice d. d. 
u Zagrebu; Stevan l'ubić, član uprave » direktor Srpske banke 
d. d. u Zagrebu; Dr. G. Cleva, generalni direktor zam. Asiku
racioni Generali u Trstu; Artur Gvozđanović, direktor Jugosla
venske udružene banke d. d. u Zagrebu; Ljubomir ujinovski, 
direktor zam. jadransko-podunavske banke u Beograau; uirek- 
tori: Niko Gamulin i Dr. Hinko Wollak.

ХРАНИЛНИЦА ДРАВСКЕ БАНОВИНЕ — ЉУБЉАНА.

Четири од девет бановина на колико je подељена наша 
држава имају своју бановинску штедиоиицу. Од свих тих 
штедионица наувећа je Хранилница дравске бановине у Љу- 
бљани. A ако имамо у виду да Дравска бановина поред ште- 
дионице у Љубљани има и једну у Марибору које до душе 
кооперирају али нису стопљене у један завод, морамо при- 
знати да je институција банских штедиоиица .најбоље раз- 
вијена у Дравској бановини. A то je и разумљиво. Само- 
управне новчане установе нису код нас нигде тако разви- 
јене као у Словенији. He само што Sie таквих завода у Сло- 
венији највећи број него управо у Словенији наилазимо и на 
највеће јавиоправне новчане установе, у првом реду кому- 
налне штедионице. Концем проште године улошци свих 
наших самоуправних новчаних завода износили су 2 мили- 
јарде 266 милиона. Од тога отпада на Словенију 1 мили- 
јарду 262 милиона или далеко преко половине свих уложака.

Љубљавска и мариборска банска штедионица имале 
су концем прошле године уложака за 258 милио.на динара. 
Штедионица Савске и Приморске бановине као и две штеди- 
онице Дунавске бановине имале су укуггно уложака 130 ми- 
лиоиа динара. Према томе^отпада на Словенију две трећине 
уложака банских штедионица. Кад би и у другим банови- 
нама била иста ситуацијд као што je у Дравској, развитак 
нашег привредног живота, у лрвом реду аграрног и кому- 
налног кредита, стајао би на много чвршћим ногама него 
што je то данас случај.

Улошци самоуправних штедиоиица кондем 1930 го- 
дине износили cy 1 милијарду 182 милиона динара према 
1 милијарди 262 милиона у 1931. години. Ванредна je кон- 
сгатација да и прошле године у којој су улош,ци свих наших 
новчаних завода опали за преко две милијарде динара, по- 
казују словеначке самоуправне штедионице чак и пораст 
уложака.

Водеће самоуправне штедионице Словеније морале су 
прошле године да финансирају национализацију Кредитног 
завода, који je био у интереоној сфери Бечког Кредитан- 
шталта. Изгледа да je та национализација била мало лре- 
брзо проведена. За дионице се чује, да je плаћена двострука 
сума него што je њр:хова номинал-а. Да се je нешто мало 
причекало, могло би их се вероватно набавити уз повољнији 
курс, јер |ј;е Кредитаишталт упадао у све веће тешкоће.

Међутим, не само да je извршена национализација 
прекупом акција које су се налазиле у рукама Кредитан~ 
шталта, него су у врло кратком року враћени и ииострани 
кредити које je Кредит.ни завод имао као Кредитаншталта 
односно њезиних афилијаццјд. Ta национализација и тај по- 
вратак знатних кредита стајао je Народну банку приличан 
износ девиза. A ста;ао je и водеће јавно-правне новчане у-
r~.....r — ■—*"». к о «  су знатан део расположивих срет-
става морале пласирати у Кредитни завод да би се добила 
срететва потребна за .набавку девиза. Тако су кредите које 
je Кредитни завод уживао на страни у главноме преузеле 
јавно-правне новчапе институције Словеније.

Биланса Хранилнице дравске бановине за последње
4 године овако изгледа:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Хипотеке 7.913 12.785 12.207 12.612
Комунални зајмови 14.760 18.583 19.309 27.058
Ефекти 6.837 5.030 9.380 15.887
Заостг(ле тражбине 189 113 547 1.401
Дужници 43.786 41.426 81.004 88.251
Некретиине 8.963 3.323 3.294 3.309
Менице ------ ---- 16.000 16.000
Курс диференција дрлсавних

папира ---- ------ -—— 1.479

Пасива:
Улошци 60.887 69.713 87.952 97.686
Повериоци 24.050 32.290 56.421 73.527
Добитак 168 181 221 35
Укупна биланса 95.367 115.168 159.815 173.096

Укупна биланса порасла je за 13 милиона од 159,8 на
173 милиона. Улошци су порасли за 10 милиона што je с
обзиром na прилике новчаног тржишта У Д Р У Г о ј половини
прошле године знатан износ. Повериоци су порасли за 17
милиона динара што je још значајније. Уколико то нису мо~ 
ментадно расположиви капитали бановине и неких општина. 
У биланси за прошлу годину наилазимо и на ломбард код 
Народне банке, ca 1 милион 650 хиљада динара. He може се 
казати да je банска штедио-ница у знатној мери апелирала 
на нашу новчаничну банку.

У активи видимо да су хилотеке остале на истој ви- 
сини. Међутим комунални зајмови порасли су од 19 на 27 
милиона динара. Управо у подмирењу кредитних потреба 
појединих нарочито мањих општина значење банске ште- 
дионице долази нарочито до изражаја.

Дужници су порасли за 7 милиона. Вал^да су то по- 
слови закључени још у првом семестру. Или je пак ту који 
већи оолог ;Код Кредитног завода иза доба национализације. 
У биланси за 1931 иеказани су међу дужницима посебно и 
новчани заводи са 24.3 милиона. Било би внтересантно зиати 
колико од тога отпада на поједине приватне банке a колико 
на појЈедине јавно-лравне, у првом реду комуналне банке и 
на које.

Ефекти су порасли од 9.4 на 14.9 милиона или за 6.5 
милиона. Највећи део од тога сигурно се односи на преузете 
акције Кредитаог завода. Можда je ангажман још и већи 
кад узл'.емо у обзир да су државни палири билаисирани са 
мањ-ом вредношћу. Kao курс диференција стављен je у ак- 
тиву износ ад  1.5 милиона динара. Губитак je на државним 
папирима 1.7 милиона динара.

Чисти добитак je опао од 221 хиљада. 1930. године на 
35 хиљада 1931. године. Ha курсној разлици ј;е отписано 203 
хиљада динара пак je разумљиво, да чиста добит није већа.

У управи Хранилнице Дравске бановине у Љубљани 
се налазе следећа r. r.: Др. Равнихар Владимир, претседник; 
Радо Хрибар, г.отпретседник; Др. Нико Жулаиић, Пинтер 
Јернеј, Веровшек Јуриј, Др. Јанко Ковачец, Др. Кухељ 
Карол, Иван Ажман, Антон Демшар; у надзорном одбору 
cy г. г.: Инг. Рудеш Антон, Станко Ленарчић И Антон Меден. 
Главни директор je г. Др. Мирко Божић.

LESKOVAČKA CENi RALNA BANKA LESKOVAC

U prošlom broju „Narodnog Blagostanja” imali smo 
priliku da napomenemo, 'da se najveća provincijska banka r.a 
teritoriju predratne Srbije i Crne Gore nalazi u Leskovcu — 
tako zvanom srbijanskom „Menčestru . To je Leskovačka cen
tralna banka, koja je jedan on najvećih prestavnika agilnih i 
dobro upravljanih poslovnih banaka. Već i po samoj glavnici, 
koja iznosi 2u miliona dinara (njezina stvarna vrednost mora 
biti najmanje dva do tri puta veća, zbog velikih tihih rezervi) 
ona :e  u znatnoj meri odvaja od ostalih ncvčanih zavgda iz
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unutrašnjosti, među kojima preovlađuju banke sa glavnicom od 
1 ili 2 miliona, a ne više. Banke sa 6 do 8 miliona sopstvenih 
sretstava veoma su retko zastupljene.

Leskovačka Centralna banka je zapravo jedna posleratna 
kreacija. Osnovana je 1921. godine fuzioniränjem Leskovačke 
prometne banke i Leskovačke akcionarske štedionice. Leskovac 
ima danas zahvaljujući uglavnome neverovatnom poletu indu
strijske delatnosti 8 samostalnih lokalnih novčanih zavoda, 
i jedne filijale beogradskih in zagrebačkih vodećih banaka. 
Također u prošlom broju, mi srno napomenuli, da smo uDeđeni, 
da proces bankarske koncentracije u Leskovcu još nije dovršen.
0  tome nama baš Leskovačka centralna banka pruža nove do
kaze. U leto 1931. godine ona je sprovela fuziju sa Leskovač- 
kom kreditnom bankom, koja je u ostalom već pune tri godine 
pripremana, ali je ostvarena tek krajem prve polovine 1931. 
godine, zbog izvesnih administrativno-formalnih prepreka, i 
ako je međ upravama obeju banaka već pre skoro četiri go
dina došlo do potrebnog sporazuma. Ne smemo pustiti iz vida, 
da je Leskovačka centralna banka već i onako bila sopstvenik 
Leskovačke kreditne banke, pošto je raspolagala sa 47.780 ko
mada akcija od ukupno 50 hiljaua, odnosno sa 95.5% od glav
nice. Fuzija je tehnički izvršena na taj način, da je Leskovačka 
kreditna banka na dan 30. juna 1931. godine prestala aa funk- 
cioniše. w/e njezine aktive i pasive kao i sva njena druga ste
čena prava i obaveze prema akcionarima i trećim licima, a p- 
stanju toga dana, prešla su na Leskovačku centralnu ba 
Glavnica Kreditne banke je iznosila 5 miliona, rezerve oko 1 
milion, ulozi na štednju oko 3 miliona, tekući računi toliko isto, 
a čista dobit je prelazila 1 milion dinara. Akcije će se isplatiti 
po vrednosti procene na dan spajanja — dok je glavnica ma
tice, Leskovačke centralne banke ostala nepromenjena. Kako je 
ona de fakto bila glavni i jedini akcionar, to vidimo u bilansu 
za 1931. godinu, da je njezin portfelj hartija od vrednosti sma
njen za skoro odgovarajući iznos od 5 miliona dinara. Sto je 
razlika manja, dolazi otuda, da je banka u toku godine kupila 
nove hartije i pošto je ovo svoje učešće već ranije u izvesnoj 
meri- otpisala i bilansirala po nižem kursu od nominalne vred
nosti. Mi smo već i u ranijim analizama Leskovačke centralne 
banke nekoliko puta podvukli, da ima ona vrlo velike tihe 
rezerve.

U ostalom ne može se dovoljno istaći, da je 1931. go
dina — deseta od kako banka postoji — puna vrlo važnih i ka
rakterističnih promena. Dok smo u početku analize napomenuli, 
da je ona tipičan pretstavnik poslovne banke, treba saaa pod
vući, da ona nastojava, da postane depozitna banka. Već u idu
ćoj godini, moći ćemo je pozdraviti kao takvu. O tome nalazi 
se u izveštaju bančine uprave sledeći pasus: „Želeći da se
posvetimo isključivo bankarskim poslovima, mi smo u prvoj 
polovini prošle godine prodali naš deo automatskih mlinova u 
Skoplju i Jagodini, i na taj način i poslednje naše učešće u in
dustrijskim preduzećima brisali iz bančine aktive. Cena po kojoj 
je prodaja izvršena, potpuno je zadovoljila interese našega za
voda”. Ako bacimo pogled na sledeću tablicu u kojoj smo upo- 
redili glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine, vidi
mo, da pozicije „konzorcijalna preduzeća” u 1931. godini više 
nema, dok je u 1930. godini iskazana još sa 2.74 miliona. Dalje 
vidimo, da se također nalazi u sistematskom smanjenju pozi
cija „hartije od vrednosti", koja je još 1929. godine iznosila
11.13 miliona, dok je u 1931. godini bilansirana sa 995 hiljada. 
Ove znatne promene svakako iziskuju objašnjenja.

Leskovačka centralna banka imala je ranijih godina vrlo 
velika industriska učešća, u elektrotehničkoj i mlinskoj indus
triji, koju međutim, postepeno otuđuje — uz lepu zaradu. Svoje 
učešće u elektro industriji Južne Srbije — Tetovsko elektro- 
industrijsko a.d. Tetovo, Leskovačko električno a.d., Leskovac
1 Skopljansko električno a.d. bkoplje ustupila je 1929/30. go
dine jednom snažnom interesentu, a u izveštaju za 1929. go
dinu mi smo čitali „da je postignuta cena po prodatim akcijama 
bila takva,, da je ne samo podmirila gubitke pretrpljene ranije

1 na renti, koje je trebalo odbijati u minulim godinama na akcije 
rečenih društava, već je postignuta i zavidna suma dobiti. Na 
ovaj način naš zavod došao je do novih sretstava od preko 20 
miliona, sa kojima će se u toku ove godine otvarati novi kre
diti”... Ostali su još angažmani u mlinskoj industriji. Banka je 
podigla 1923. godine u Skoplju, u ortakluku sa Braćom Л. 
Tasić, industrijalcima iz Skoplja jedan automatski mlin „Bal
kan”, sa najmodernijim mašinama i uređajem, a sa minimalnim 
kapacitetom od 80 hiljada kgr. za 24 sata. Kako je ovaj posao 
u ono doba bio vrlo unosan, te je mlin u relativno kratko vre
me amortizovan, podigao je iz sopstvenih sretstava još jedan 
mlin, također automatski sa najsavršenijim tehničkim instala
cijama, pod imenom „Morava u Jagodini. Uprkos mlinske kri
ze, radila su oba ova preduzeća još u 1930. godini sa punim 
kapacitetom. I ako su ova učešća bilansirana u 1930. godini sa 
svega 274 miliona, uprava napominje, da iznosi njihova stvarna 
vrednost preko 20 miliona — dakle toliko, koliko i angažman u 
elektro-inđustriji. U 1931. godini su i ova poslednja učešća sa 
lepom zaradom realizirana.

Ipak Leskovačka centralna banka nije mogla ostati bez 
specijalnih poslova. Prateći razvoj Vranjske banje, koja je naj
bliža Leskovcu, a pripada među naše najlekovitije banje, uprava 
Leskovačke centralne banke brzo se odluči i uzme u zakup 
„Državni hotel”, koji je pod istim krovom i u neposrednoj vezi 
kupatila, kada i bazena. Sa učešćem uprave Vardarske bano
vine podignut ie još jedan sprat nad celokupnom zgradom, uz 
izvesna proširenja. Radovi su završeni u jesen 1931. godine. 
Renoviran i moderniziran hotel raspolaže saća sa 80 potpuno 
mebliranih soba, prostranim restoranom i t v.. Pored najudobni- 
jeg konfora, hotel raspolaže i parnim grejanjem, dobijenim od 
tople mineralne vode, što pretstavlja retku novinu, skoro io; 
nepoznatu po ostalim banjama. Iz bilansa vidimo, da je banka 
do kraja 1931. godine u taj posao angažirala 1.05 miliona. 
Uprava bančina napominje, da je hotel iz svojih prihoda po
krivao sve režijske troškove —• dok se za prvu godinu sa ka
kovim viškom uopšte nije moglo računati. S obzirom na preu
ređenje banje, očekuju se viškovi tek za naredne godine.

U pogledu svih onih opštih teškoća, koje su naše banke 
imale da savlađuju u prošloj godini, može se reći, da je Lesko
vačka centralna banka relativno, sjajno prošla. Opšta privredna 
depresija i slabi poslovi imali su za posledicu, da je tražnja 
kredita već i u prvoj polovini prošle godine kod Centralne ban
ke bila slaba — ali je uprkos tome priliv novca bivao iz dana 
u dan sve veći. Ovo neprirodno stanje je imalo za posledicu 
obaranje kamatne stope, koja je smanjena na predratni nivo. 
Ipak su znatne količine gotovog novca morale ležati umrtvlje- 
ne i neiskorišćene u blagajni ili žiro računima bančinim. U 
drugoj polovini godine prilike su vrlo brzo promenjene. Banka 
konstatuje, da je zakonska stabilizacija dinara diktirala Narod
noj banci potrebu aa izvrši znatnu restrinkciiu kredita, koja - 
odmah izazvala otkaze i smanjivanje većih zavoda manjim a 
sve ovo zajedno sa pogoršanjem krize, događajima u drugim 
državama i t. d. izazvalo je paniku ulagača. Niti Leskovačka 
centralna banka ovoga puta nije mogla biti pošteđena od na
vale jednog malog broja ulagača, koji su u drugoj polovini 
septembra navalili i na njezine šaltere. Kako je banka raspo
lagala sa velikom gotovinom, to je svakom ulagaču otkazani 
ulog bio isplaćen, bilo odmah bilo u otkaznom roku, tako, da 
već u novembru nije postojao ni jedan otkazani ulog, koji nije 
bio isplaćen. Banka u svome izveštaju kaže: „Ovako naš kulan- 
tan susret prema našim ulagačima dao je povoda mnogima, 
da svoje neopravdane zablude razbiju i da ponovo svoje uloge 
povrate. No prema takvim ulagačima, koje smo i u koliko mo
gli zapaziti, mi smo bili prinuđeni istupiti sa naročitim uelovi г 1 
u pogledu ponovnog prijema njihovih uloga, te smo pojedine 
sasvim odbijali dok smo drugima primali uloge uz znatno nižu 
kamatnu stopu od one, koju su pre povlačenja uživali i sa 
naročitim ugovorenim rokovima isplate. '

Dalje uprava daje priznanje Narodnoj banci, - . "to ;•)}



stavila na raspoloženje potrebne sume u vidu vanrednih kre
dita, zbog čega je banka bila u mogućnosti da pošteai svoje 
komitente — dužnike od poslecuca koje su mogle nastupiti u 
onom dobu neizvesnih privrednih prilika.

Vredi zabeležiti i napomenuti, da se je banka već od pre 
nekoliko goctina, zbog slabe platežne sposobnosti zemljoradnika 
uzdržavala od davanja novih zajmova seljaku. Na taj način 
svedena su seljačka dugovanja na minimalni iznos, koji ne bro
ji, dok se svi ostali plasmani nalaze pretežno kod najzdravijih 
trgovačkih i industrijskih pređuzeća, nesumnjive solventnosti. 
A u Leskovcu, ima još uvek takva pređuzeća, i ako je kriza 
zadobila dosada nepoznate dimenzije.

Glavne bilansne pozicije, koje donosimo u narednoj 
tablici, za četiri poslednje godine, omogućavaju tačan * lep 
pregled bančinog razvoja, koji je veoma interesantan.

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinar;
Blagajna 3.265 3.452 4.277 2.586
Menice 15.196 12.167 16.364 18.772
Dužnici i/.176 30!624 31.055 35.953
Konzorcijalna pređuzeća 2.242 2.242 2.742 —
Državni hotel u Vranj. Banji — — — 1.051
Nepokretna imanja 124 122 675 243
Hartije od vrednosti 9.610 11.130 5.677 995
Nameštaj i pribor 73 66 66 —
Razni računi 50.131 50.666 53.367 76.614

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Fondovi 979 842 941 1.587
Ulozi na štenjii 13.539 16.420 20.232 24,109
Ulozi po tek. rač. 7.959 6.769 16.395 2.234
Poverioci 4.990 6.000 — - —
Reeskont 5.990 5.998 ■— • 9.036
Računi raznih osoba 299 919 1.112 685
Zbir bilansa 105.195 110.483 114.225 136.185

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 3.066 3.924 3.742 3.134
Troškovi 896 /31 2.095 1.425
Otpisi i amortizacije 2.749 51 9
Čista dobit — ■ 2.956 2.233 2.031
Poreska rezerva 433 — — —

Prihodi
Kamata 3.037 3.952 5.095 6.033
Rrovizija 2.639 2.553 1.245 707
Razni prihodi 1.468 1.158 1.739 259
Zbir prihoda ili rashoda 7.144 7.664 8.079 7.000

Zbir bilansa je porastao u 1931 . godini na 136.2 miliona
— za 24 miliona prema 1930. godini i za 31 miliona prema
1928. godini — uglavnom zbog povečanja garantija za date
kredite. Sam obrtni kapital je per saldo krajem 1931. godine 
manji za 1 milion i iznosi 57 miliona dinara.

Glavnica je prvobitno iznosila 4 miliona; za nepune dve 
godine ona se povećala na 6 miliona, a godinu dana docnije 
na 12 miliona, delimičnom upotrebom rezervnih fondova. Time 
je karakteriziran polet bančin u inflatornom dobu. 1927. go
dine odlučeno je ponovno povišenje, sada na 20 miliona, ali je 
u istoj godini emitovano samo 6.000 novih akcija, čime je glav
nica povišena na 15 miliona, a u 1928. godini izvršen je upis 
svih 20 miliona, podeljeno na 40 hiljada akcija ä 500 dinara 
nominalne vrednosti. Ove poslednje godine glavnica iznosi 20 
miliona, a rezervni fondovi su u 1931. godini porasli na 1.6 
miliona. Pošto dostižu tuđa sretstva 36 miliona, ona nisu niti 
dva puta veća od sopstvenih, što je svakako vrlo povoljno — 
baš u doba sadašnje krije.

Ulozi na štednju pokazuju kroz sve poslednje godine r~- 
pidno povećanje, prosečno za 4 miliona godišnje. Odliv u sep
tembru i oktombru nije mogao doći do izražaja, pošto je banka 
u prvoj polovini prošle godine imala znatan priliv i pošto je 
iznos uloga povećan i za one uloge, koje je donela Leskovačka 
kreditna banka prilikom fuzije. Ulozi po tek. rač. i poverioci, 
koji su do 1929. godine zasebno iskazani —  u narednim godi
nama u zbirnoj cifri, su podvrgnuti izvesnim interesantnim 
promenama. Dok su u 1929. godini iznosili 127 miliona, a 193\J. 
godine 16.4 miliona ^reeskont je u toj godini vraćen) oni izno
se krajem 1931 godine svega još 2.23. miliona. Tome iznosu 
treba dodati još i poverioce koje je imala fuzionirana banka i 
koje je preuzela Leskovačka centralna banka. Reeskont je u
i928. i 1929. godini iskazan sa 6 miliona. U 1930. godini je 
likvidiran, verovatno iz sretstava koje je banka primila za pro
daju svojih eiektro-interesa. 1 ako su poverioci u 1931. godini 
smanjeni za 14 miliona, reeskont je povećan samo za 9 miliona, 
tako da je razlika, koja mora u ostalom biti mnogo veća, is
plaćena prihodom od prodaje angažmana u mlinskoj industriji. 
Ovako dobivenim sretstvima banka je uradila ono što je bilo 
jedino pravilno, naime isplatila je sve poverioce. Da su ta sret
stva stvarno morala biti vrlo lepa tekođer vam potvrđuje ban
čin aktivni plasman, naime menični krediti i dužnici, koje su 
pozicije prema 1930. godini povećane na 7.3 miliona, kod isto
vremenog smanjenja poverioea u pasivi za 14 miliona dinara. 
Do tog povećanja je moglo doći zbog toga, što je u aktivi isto
vremeno nestala pozicija konzorcijalnih pređuzeća od 2.7 mi
liona i što je portfelj hartija od vrednosti smanjen od 5.7 miliona 
na 995 hiljada. 1 gotovina je smanjena od 4.3 miliona na 2.6 
miliona dinara. Nova je pozicija Državnog hotela u Vrnjačkoj 
banji, sa 1.05 miliona.

Bruto zarada je za 1 milion manja no u 1930. godini, 
a iznosi 7 miliona. jedino na ovoj se poziciji pokazuje privrednu 
depresija. Prihodi od kam ata su veći, ali su podbacili prihodi 
od provizija i razni prihodi. Kod rashoda vidimo, da su opali 
rashodi po kamatama, zbog isplate poverioea. Mnogo značaj
nije je smanjenje troškova, za 600 hiljada prema prošloj godini, 
i ako je u 1931. godini moralo biti više troškova zbog fuzije 
sa Kreditnom bankom.. Pošto Leskovačka centralna banka nije 
imala većeg stoka državnih hartija od vrednosti, to je pre
trpljena razlika na kursevima zapravo minimalna i iznosi 88 
hiljada; otpis sumnjivih potraživanja iznosi 308 hiljada, amorti
zacije 12.5 hiljada i svi otpisi ukupno 409 hiljada dinara. U 
kolikoj meri je bilans banke rigorozno sastavljen, pokazuje sle
deča činjenica: prilikom zaključenja bilansa na dan 31. de
cembra još nisu kotirale akcije Agrarne banke, od kojih irr,a 
banka 910 komada i koje su bilansirane sa 449.750 dinara. Kra
jem februara o, g., kada je održan zbor akcionara, bio je ber- 
zanski kurs ovih akcija 270 dinara iz čega rezultira kursna raz
lika od 204 hiljade dinara, koji se otpišu polovinom iz rez. fonda 
i polovinom iz dobiti, koju ima podeliti zbor akcionara. Kako 
je na dotaciju rezervnom fondu odvojeno iz dobiti 101 hiljada 
dinara (što je upotrebljeno na delimični otpis kursne razlike) 
to od čiste zarade od 2.03 miliona ostaje neto 1.82 miliona, od 
čega dobiju akcionari 8% dividendu, odnosno 1.6 miliona ili
40 dinara na akciju od 500 dinara, a ostatak od 217 hiljada 
upotrebiće se za tantijemu upravnom i nadzornom odboru kao 
i na ime neisplaćene plate direktoru za prošlu godinu.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Pretsednik: Vasilije
H. Milenkovič, rentijer; potpretsednik: Doka T. Đorđević-Kukar, 
industrijalac; Milorad T. Milenkovič, direktor banke; Košta J. 
Vranjkić, industrijalac; Dušan S. Đorđević, preduzimač; Milan 
Cekić-Vojvodić, trgovac; Aca Hadži Kostić, industrijalac; Doka 
J. Vranjić, industrijalac; Nikola M. StOjiljković, trgovac; Steva 
Živković, trgovac; Mihajlo H. Đorđević, rentijer; Aca G. Ćulj- 
ković, rentijer. U nadzornom odboru su gospoda: Pretsednik: 
Atanasije N. Stojanovič, advokat; Dr. Dušan Radaković, lekar; 
Gavra Stamenković, industrijalac; Milan Stamenković, industri
jalac; Stevan S. Čuljković, rentijer; T odor J. Đorđević, trgovac.
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Садржај:

„Herceg-Bosna” opšte osiguravajuće društvo — Beograd 
„Сплит” аданимно друштво за цемент портланд — Сплит 
Дубровачка паробродарска пловидба a. д. — Дубровник 
Izvozna i prometna banka — Skoplje 
Srpska kreditna banka i štedionica d. d. — Bela Crkva

„HERCEG-BOSNA”, OPŠTE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO, 
BEOGRAD

„Herceg-Bosna” se je u svojoj poslovnoj politici spe
cijalizirala u glavnome na osiguranje našeg poljoprivrednika (u 
koliko kod osiguranja u opšte može biti govora o specijaliza
ciji) i to putem osiguranja požara, grada, transporta, nezgode 
i života. Vidimo, da se ona bavi svim glavnim granama osigu
ranja, života kao i elementara, što je sa tačke gledišta podele 
rizika i potpunog iskorišćenja poslovnog aparata kao i poslov
nih veza veoma pravilno.

Pogoršane privredne prilike nisu mimoišle ni „Herceg- 
Bosnu”. Iz vrlo pregledno sastavljenog godišnjeg izveštaja nje
zine uprave čitamo vrlo interesantne podatke o poslovanju 
u prošloj godinu. Najpre se konstatuje tačnost predviđenog 
pogoršanja privrednih prilika, kome se je pridružila još i kriza 
poverenja i bankarstva — što je i na osiguravajući posao imalo 
loše posledice.

Akviriranje novih osiguranja je u 1931. godini teklo 
vrlo nepovoljno, što je bilo u izdašnoj meri prouzrokovano 
baš sporim unovčenjem žetve i opšte nestašice gotovina. Kon
statuje se da je to došlo do izražaja u smanjenoj novoj produk
ciji i u sniženju prihoda od premija. „Samo našoj naročitoj 
opreznosti u izboru rizika možemo da zahvalimo, da smo ipak 
bili kadri, da u svima granama osiguranja, kojima se bavimo, 
postignemo odgovarajući dobitak.” Podvlači se dalje, da se je 
naročito povoljno razvijao požarni posao (koji traži u današ
njim vremenima optimalnu opreznost) gde je suma isplaćenih 
šteta za sopstven račun „Herceg-Bosne”, dakle neto-šteta, ’ 
prema prošloj godini opala za okruglo 400 hiljada dinara. To 
je za društvo svakako jedna vrlo povoljna okolnost. Uprava 
„Herceg-Bosne je ubeđena i tome svome ubeđenju daje mesta 
u izveštaju, da će akvizicija novih poslova biti verovatno i u 
buduće skopčana sa teškoćama i to iz razloga, što pored svih 
poznatih privrednih nedaća otežavaju i zakonske mere o zaštiti 
zemljoradnika uredno ubiranje premija, naročito kod osiguranja 
malih seoskih ekonomija. Potrebne su mere naročite predo- 
strožnosti kod prikupljanja nove produkcije, kao i u pogledu 
obezbeđivanja potraživanja iz osiguravajućeg posla.

Vrlo veliku muku muče osiguravajuća društva u pogledu 
svojih hartija od vrednosti, u koje plasiraju svoje prihode od 
premija. Po tome pitanju iznosi uprava „Herceg-Bosne” inte
resantna gledišta, koje ovde citiramo:

„Ne možemo, da ne spomenemo, da je opšta slaba ten
denca na efektnim berzama, koja je nastupila u drugoj polo- | 
vini godine o kojoj podnosimo izveštaj, da je ona vrlo n epo -, 
voljno delovala i na naš posed efekata. Dok je u drugim

zemljama osiguravajućim društvima zakonom omogućeno, da 
svoje hartije od vrednosti, koje im služe kao trajna investicija 
biiansiraju po kursu od 31. decembra, odnosno, po kursu po ko
jem su nabavljene, dotle je Zakonom o bilansiranju državnih har
tija od vrednosti našim akcionarskim društvima propisano, da 
imaju gubitak na kursu otpisati kroz 5 godina. Za naše društvo 
to znači za godinu 1931. izdatak od Dinara 1,144.917.70. Za 
ovaj otpis mi smo upotrebili sumu od Dinara 744.917.70, koja 
potiče delomično iz rezultata posla poslovne godine, a delo- 
mično od smanjenja naših superdotiranih elementarnih premij
skih rezervi od 50 na 40%, a daljnjih Dinara 400.000.—  od iska
zanog čistog dobitka.

Mi se nadamo, da će nadležni faktori zakonske odredbe
o otpisivanju razlike na kursu, koje naročito teško pogađaju 
osiguravajuća društva izmeniti i osiguravajućim društvima omo
gućiti, da svoje znatne gubitke na kursu otpišu na način, koji 
je donekle podnošljiv. Osiguravajuća društva očekuju takvo 
rešenje od nadležnih faktora u toliko pre, što se u njihovom 
slučaju ne radi o hartijama od vrednosti radi spekulacije, već 
'se radi o trajnim investicijama za premijske rezerve; o har- 
tijama od vrednosti, koje će se po planu amortizovati. Stoga 
domaća institucija osiguranja računa posigurno na povoljno 
rešenje ovoga pitanja, jer bi inače bilo nemoguće premijske 
rezerve ulagati u državne hartije od vrednosti.”

Uprkos svim tim nevoljama, uspela je „Herceg-Bosna” 
da i u toj teškoj godini depresije, ne samo da održi volumen 
dosadašnjih osiguranja već da ih i znatno poveća, što nam 
potvrđuje kretanje njenih garantnih fondova. Dobijamo sledeću 
sliku :

1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 847 867 897 931
Premijska rez. 20.603 24.806 28.789 31.332
Premijski prenosi 1.686 1.766 1.893 1.973
Rezerva za štete 851 1.027 1.176 1.397

Ukupno: 26.487 30.966 35.256 38.134
Kao i ranijih godina, tako je porast garantnih fondova 

ostao i ove godine konstantan; od 26.49 miliona u 1928. godini 
ovi su fondovi porasli u toku od tri godine na 38.13 miliona, 
odnosno za preko 12 miliona, a to je lep rezultat.

Kao sva osiguravajuća društva, podelila je i „nerceg- 
Bosna” pojedine grane osiguranja u dve grupe, koje prema 
ovoj podeli i zasebno bilansira; to su osiguranje elemertara 
i ono života.
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A. Elementarno odelenje. 
Račun gubitka i obitka

1928. 1929. 1930. 1931.
Rashodi u hiljadama dinara

Stete sa trošk. procene 1.874 1.887 1.946 1.606
Provizije 707 695 637 647
Upravni troškovi 3.435 3.931 3.726 4.102
Porezi 346 172 130 137
Otpisi 82 127 221 794
Rez. za neisplać. štete 757 902 1.007 1.164
Premijske rezerve 2.183 2.765 2.836 2.246
Dobit 24-6 348 355 403

Prihodi
Prenos dobiti 74- 75 63 76
Premijske rezerve 1.323 2.183 2.766 2.836
Rezerve za neisplaćene štete

iz pr. godine 539 757 902 1.007
Prihodi premija 4.885 4.679 4.616 4.311
Kamate 374 583 479 898
Dažbine 2.437 2.550 2.107 1.973
Zbir prihoda ili rashoda 9.634 10.830 10.933 11.102

Zbir prihoda ili rashoda elementarnog odelenja je od
1928. godine u postepenom porastu — i to konstantnom, od 9.6 
miliona u 1928. godini na 11.1 milion u 1931. godini. Prilikom 
naših analiza „Herceg-Bosne” za ranije godine mi smo videli, 
da je zbir računa gubitka i dobitka elementara u 1927. godini 
iznosio 13 miliona i da je već u 1928. godini opao na 9.6 mi
liona. Do ovoga smanjenja je došlo radi izvesne reorganizacije 
poslovanja kao i zbog napuštanja deficitarnih indirektnih po
slova, naročito u pogledu osiguranja transporta i grada. Na
ročito je grana transporta poslednjih godina donela gubitke, 
zbog čega je reorganizovana a kod mnogih društava potpuno 
likvidirana.

Kod rashoda pada u oči smanjenje neto štete, na što smo 
već jednom ukazali. Provizije su poslednje dve godine stacio
narne. također i porezi (minimalno povećanje) dok su rashodi 
na ime upravnih troškova prilično porasli — što je bilo u ovim 
kritičnim prilikama neizbežno. Znatno povećani su također otpi
si, što dolazi otuda, da je na ime kursne razlike hartija od 
vrednosti, koje pripadaju portfelju elementarnog odelenja, 
otpisano 745 hiljada dinara.

Prihodi od premija i dažbina su nešto malo podbacili 
prema 1930. godini, a pošto su prihodi od kam ata prema 1930. 
godini skoro duplirani, a rashodi na ime isplaćenih neto šteta 
smanjeni, to je čista zarada elementarnog odelenja ipak mogla 
biti veća no u pretprošloj godini, i ako imamo u ovoj godini je
dan vanredan otpis od 750 hiljada zbog kursne razlike efekata.

Prema pojedinim granama kretali su se prihodi od pre
mija kako sledi:

Grana Bruto Neto Bruto Neto
osiguranja premije premije premije premije

u hiljadama dinara
1930 1931.

Požar 10.493 4.047 9.789 3.817
Transport* 34 12 22 7
Grad 1.311 170 768 115
Nezgode 975 386 953 371

Ukupno 12.813 4.616 11.532 4.310
U 1931. godini vidimo, da su prihodi od bruto kao i neto 

premija u malom opadanju, kod sviju grana. Dalje nam ova 
tablica pokazuje, da od svih grana najvažniju ulogu igra osi
guranje požara naime 90%. Osiguranje transporta se pribli
žava likvidaciji, a i grana osiguranja grada je znatno smanjena. 
U 1928. godini iznosili su prihodi od ove grane još 2.3 miliona, a 
u 1931. godini svega 768 hiljada (bruto premije).

Kod šteta je participacija pojedinih grana sledeča :

Grana Bruto Neto Bruto Neto
osiguranja štete štete štete štete

u hiljadama dinara
1930 1931 .

Požar 5.677 1.754 4.609 1.349
Transport 2 0,5 6 0.9
Grad 622 91 1.022 155
Nezgode 243 99 241 102

Ukupno 6.544 1.945 5.878 1.607
'1 ek ako uporedimo bruto i neto štete sa bruto i neto 

prihodima onda dolazimo do zaključka, da je 1931. godina, 
uprkos smanjenog poslovnog volumena ipak bila bolja od 1930. 
godine, u prvom redu zbog smanjenih isplata na pretrpljenim 
štetama. Znači je da je portfelj osiguravajućih ugovora u po
slednje vreme dobro triiran i da su nanovo preuzeta samo prvo
klasna osiguranja.

Upoređenje neto premija sa neto štetam a i izračunava
nje procentualnog odnosa šteta -u premijama, pokazuje efekat 
osiguravajućeg posla. Kod elementarnog odelenja situacija je 
sledeča:

Godina Premije šte te u %
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
1931 4.311 1.606 37.3

Pada u oči, da je u 1927. godini, i ako je u toj godini 
volumen poslova bio veći od ma koje naredne godine, konsta- 
tovan najnepovoljniji procentualni odnos: štete su iznosile
62.8% od premija. To je stanje, koje naročito kod elementara, 
imperativno traži revizije. Do toga je u narednoj godini već 
došlo, sa uspehom, da je odnos šteta smanjen za 24.4% i tako 
doveden na normalan i snošljiv nivo, na 38.4%. Reorganizacija 
ne može biti sprovedena preko noći; za to je potrebno više go
dina — ako je odnos šteta u poslednjim dvema godinama nešto 
malo pogoršan, onda je to u vezi sa još neizvršenom reorga
nizacijom, a u velikoj meri i posledica pojačane privredne 
depresije.

Uspesi ove reorganizacije nisu mogli izostati; vidimo, 
da se procentualni odnos između šteta i premija popravio u 
korist ,,Herceg-Bosne” za skoro 5%.

Ništa manje interesantno nije posmatranje učešća i dej
stva reosiguranja. Slika u elementaru je sledeća:

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
1931 11.532 4.310 37.4

Godina Bruto štete Neto štete u %
1928 6.214 1.874 30.0
1929 5.697 1.886 33.1
1930 6.544 1.945 29.7
1931 5.878 1.607 27.2

Poslednje tri godine se učešće „Herceg-Bosne” u pre-
mijama postepeno povećava, godišnje za 1%. Na društvo otpa
da u 1931. godini 37.4% od bruto premije a reosigurač dobiva 
62%, zbog toga ima reosigurač da snosi sve više pretrpljenih 
šteta, u 1931. godini 72.8% prema 66.9% u 1929. godini. Dalje 
izlazi iz gornjeg upoređenja, da je „Herceg-Bosna” imala u šte
tama elementara pomoću reosiguranja ušteda i to u 1928. go
dini od 6.6%, u 1929. godini. 1.9%, u 1930. godini 6.3% a u 
1931. godini 10.2%. A to je svakako lukrativno.
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Osiguranje požara.

Osiguranje požara je, .kao što smo videli, najvažnija gra
na elementara; zbog toga smatramo, da je potrebno, da je iz
dvojimo i zasebno analiziramo, kao što smo to i prošle godine 
uradili.

Godina Premije Štete u %

u hiljadama dinara
1928 3.823 1.457 38.1
1929 3.985 1.638 41.1
1930 4.047 1.754 43.3
1931 3.817 1.349 32.8

Ovde se najbolje pokazuje, da je 1931. godina za „Herceg- 
Bosnu” bila najpovoljnija od svih posleratnih godina, pošto je 
procentualni odnos šteta smanjen na 32.8%; prem a 1930. go
dini to znači poboljšanje za 10.5%. Inače, prihod od neto pre
mije je opao na stanje od 1928. godine, dakle za tri godine 
u natrag.

U pogledu reosiguranja požara slika je još povoljnija:

Reosiguranje požara.

Godina Bruto premije Neto premije u %
u hiljadama dinara

1928 10.018 3.823 38.1
1929 10.484 3.985 38.0
1930 10.493 4.047 38.5
1931 9.789 3.817 38.5

Godina Bruto štete Neto štete и %
1928 4.291 1.457 33.9
1929 4.530 1.638 36.1
1930 5.677 1.754 30.8
1931 4.609 1.349 29.3

„Herceg-Bosna” učestvuje u premijama sa 38.5% (ne-
promenjeno kao i sve poslednje godine što je posledica dugo
ročnih ugovora sa reosiguračem) dok ima da snosi na štetam a 
29.3% prema 36.1% u 1929. godini. Uštede zbog reosiguranja 
na štetam a iznose u 1931. godini 9.2% prema 7.7% u 1930. 
i 1.9% u 1929. godini.

B. Životno odelenje.

Račun gubitka i dobitka.

Rashodi 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Isplate osiguranja 120 305 425 477
Isplate prekupljenih polisa 226 205 328 435
Upravni troškovi 873 869 885 854
Rez. za neispl. tšete 93 124 169 233
Premijska rezerva 6.647 8.196 10.089 11.759
Premijski prenosi 200 200 121 238
Fond osigur. sa udelom dobiti 10 12 14 15
Dobit 21 31 46 53

Prihodi

Prenos fondova 5.469 6.858 8.409 10.224
Rezerva za neispl. štete 69 93 125 169
Prihod premija 2.144 2.181 2.539 2.535
Kamata 408 687 894 1.236
Dažbine 116 127 111 104
Zbir prihoda ili rashoda 8.207 9.947 12.079 14.269

Ranijih godina imali smo prilike podvući, da je u vezi sa
reorganizacijom elementarnog odelenjsi „Herce g-Bosna’’ isto-
vremeno intenzificirala i posao u životnom odelenju. I ovde vi
dimo snažan porast zbira prihoda odnosno rashoda, zbog po
većanja fondova prenosnih računskih pozicija. Prihodi od pre
mija (neto) su ostali nepromenjeni kao i lane, dažbine ta- 
kođe, dok su prihodi od kam ata i nepokretnosti znatno porasli.

U rashodima je interesantno smanjenje upravnih troškova, zbog 
čega je i čista dobit u 1931. godini dosada najveća sa 53 hiljade, 
prema 46 hiljada u 1930. i 21 hiljada u 1928. godini.

Efekat rada u osiguranju života vidimo iz sledećeg upo-
ređenja:
Godina Premije stete u %

u hiljadama dinara
1927 2.080 332 16.0
1928 2.145 357 16.6
1929 2.181 511 23.4
1930 2.539 753 29.6
1931 2.535 687 27.4

I ovde je međusobni odnos povoljniji od 1930, godine 
pošto su isplate za slučaj smrti i doživljaja manje nego u 1930. 
godini.

Interesantnu sliku pruža upoređenje bruto i neto premija, 
odnosno bruto i neto šteta, koje pokazuju učešće reosigurača u 
životnoj grani, kao i razloge reosiguranja:

Godina Bruto premije Neto premije a  %

u hiljadama dinara
1928 4.941 2.141 43.7
1929 5.248 2.181 4Г.5
1930 5.926 2.539 42.S
1931 5.935 2.535 42.9

Godina Brato štete Neto tšete u %
1928 758 357 43.3
1929 1.206 511 42.3
1930 1.778 753 42.3
1931 1.671 687 40.4

Promene su minimalne. Ušteda na štetam a rezultira zbog
reosiguranja sa 2.5% prema 0.5% u 1930. godini. I ovde se 
pokazuju povoljnije prilike, koje ukazuju na normalizaciju port
felja i dugoročne ugovore sa reosiguračem.

C. Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
a) Likvidni plasmani

Gotovina 671 759 476 1.860
Kod banaka 21.057 20.744 13.032 5.467
Hartije od vrednosti 208 268 5.567 7.427

Ukupno 21.936 21.771 19.057 14.754
b) Nelikvidni plasmani

Nepokretnosti — —• 4.175 4.175
Hipotekarni zajmovi — 4.878 5.841 6.559
Zajmovi na- vlastite polise 1.157 2.193 2.910 4.177

Ukupno 1.157 7.071 12.926 14.911

c) Ostala aktiva

Potraž. od reosig. 1.451 1.598 1.752 1.525
Potraž. od glav. zastup. 4.031 3.506 3.956 5.315
Razni dužnici 94 78 108 597
Inventar 194 170 143 116
Razlika na kursu efekata — — — 4.979

Ukupno 5.770 5.352 5.959 12.532

Pasiva

a) Čista imovina
Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 847 866 897 931
Pensioni fond 1.094 1.378 1.793 2.259
Dobit 268 379 401 456

Ukupno 4.709 5.123 5.591 б .к

b) Tuđa sretstva
Premijska rezerva 8.831 10.962 12.925 13.998
Premijski prenosi 200 200 121 238
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Rezerva za neispl. štete Š51 1.026 1.177 i.397
Fond osig. za ud. na dob. 9 12 14 15
Dugov. reosigur. 13.616 15.409 17.073 1.003
Prem. rez. za reosig. — 835 767 19.053
uazni poverioci 648 627 292 347

Ukupno 24.155 20.070 32.369 36.051
c) Zbir akt. ili pas. 44.327 34.496 38.196 42.199
Zbir bilansa je porastao za 4 miliona ina 42.2 miliona,

od čega otpada nešto preko 500 hiljada na povećanje sopstve-
nih sretstava (dotacijama fondovima]i a 3.65 miliona. na po-
većanje tuđih sretstava, naime premijske rezerve i t. d.

Struktureine promene, učinjene u pasivi kao i aktivi su
vrlo interesantne. U pasivi vidimo, da imovina društva iznosi
6.1 milion (zajedno sa čistom zaradom) prema 5.6 miliona 
u 1930. godini, a tako zvana „tuđa sretstva” 36 miliona, pre
ma 32 u 1930. i 20. miliona u 1929. godini. Ali ne možemo osta
viti nenapomenuto i to, da je u 1928. godini zbir bilansa izno
sio 44 miliona 1—■ ove relativno velike promene su posledica 
poslovne reorganizacije, o kojoj smo već ranije govorili.

Promene u aktivi još su interesantnije. Pridržali smo 
prošlogodišnju podelu, i ako se danas više ne bi moglo govo
riti o strogo likvidnim i nelikvidnim plasmanima. Zbog toga i 
vidimo, da su učinjena izvesna izjednačenja. Takozvani likvidni 
plasmani su prema 1929. godini smanjeni od 21.7 miliona na
14.7 miliona a nelikvidni povećani od 7 miliona na 15 miliona.. 
Gotovina u blagajni je prema 1930. godini povećana za skoro 
Četri puta, od 476 hiljada na 1.86 miliona, a potraživanja kod 
novčanih zavoda su smanjena od 13 miliona (u 1929. i 1928. 
godini su iznosila preko 20 miliona) na 5.5 miliona. Portfelj 
hartija od vrednosti pak je povećan, uprkos pada kurseva akcija 
na 7.4 miliona. Pored toga imamo novu poziciju u aktivi, na
ime kursnu razliku državnih papira, u iznosu od 4.97 miliona, 
dok je preko 1 milion otpisano od ovogodišnje zarade. Kod ne
likvidnih plasmana odnosno dugoročnih, ostala je pozicija ne
pokretnosti nepromenjena kao i lane, na 4.17 miliona, dok su 
hipotekarni zajmovi porasli od 5.8 miliona u '1930. na 6.6 mi
liona u 1931. godini a zajmovi na sopstvene polise su porasli 
od 2.9 miliona na 4.2 miliona.

Pozicije nabrojene pod „ostala aktiva” su povećane od 6 
miliona na 12.5 miliona, zbog nove kursne razlike drž. papira 
(prema zakonskim ovlašćenjem petogodišnjeg otpisa) i poveća
nja raznih drugih aktivnih računa.

Čista dobit u elementarnom odelenju iznosi 403 hiljade, 
a u životnom 53 hiljade, ukupno dakle 456.5 hiljada dinara, 
prema 401 hiljada u 1930. i 268 hiljada u 1928. godini Od toga 

(je podeljeno 38 hiljada rezervnom fondu, 7.6 hiljada pensionom 
fondu, 3.8 hiljada za dobrotvorne ciljeve, 400 hiljada za otpis 
kursne razlike a ostatak od 7.1 hiljada je prenet na novi račun.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Dr. Božidar Čerović, 
pretsednik; Teodor Gergelj, potpretsednik; Emerih Balaban, Še
rif Arnautović i Vilhem Mandelo. U nadzornom odboru su 
gospoda: Manojlo Čelović, Ninko Graf i Geza Stuks-Ribar.
Poslovna direkcija je sastavljena od gospode: Vilhelm Mandelo, 
generalni direktor i direktora Dr. Milana Božića i Armina Hor
vata.

„СПЛИТ“, АНОНИМНО ДРУШТВО ЗА ЦЕМЕНТ ПОРТ- 
ЛАНД — СПЛИТ.

Било би збиља интересантно знати колико смо прошле 
године извезли цемента. По службевој статистици Мини- 
старства финансија — оделење царина, ми смо прошле го- 
дине извезли цемента портланд — романо не долази у обзир 
•— за 417.621 тона. Међутим из Поморске статистике коју 
издаје сплитска Трговачка и обртничка комора, a на темељу 
података која joj даје Дирекција поморског саобраћаја, наш 
извоз цемента морским путем износио je прошле године

423.679 тона. fio томе морским путем било би прошле године 
извезено више него што уопште износи сав наш извоз це- 
мента. Ma да главни контин-гент извоза цемента дају далма- 
тинске творнице, ипак извесне количине извози и Беочин. A 
извоз Беочина сигурно није урачунат у статистику Трго- 
вачке KOiMope у Сплиту. Било би пожељно да се израђивању 
статистике нашег увоза и извова посвети мало ш ш е лажње.

Извоз цемента за прошлих 5 година узимајући за про- 
шлу годину лодатке статистике дирекције царина, изноеио je:
Година тона за динара
1927 317.427 116.580.000
1928 374.451 132.591.000
1929 459.725 164.114.000
1930 411.730 152.240.000
1931 417.621 139.193.000

По овим подацима извоз демента прошле годвне био би 
већи него 1930 године. Међутим ипак знатво мањи не-го ре- 
кордне године 1929. Битно погоршање прилика код извоза 
цемента a потоме и код наше цементне индустрије на При- 
морју дошло je тек под крај године и траје још и данас. Ме- 
ђутим je интересантно, ма да су прилике такве, да индус- 
трија цемента са пуним оптимизмом гледа на развитак дога- 
ђаја. Тако се у Омишу код Сплита довршава једна нова твор- 
ница цемент-а код које су интересирани домаћи капиталисте. 
A друга омишка творница код које су интересовани Фран- 
цузи врши знатно проширење својих постројења.

Ma да je према статистици извоз цемента 1931 године 
no количини већи од извоза из 1930 године, ипак je добивена 
односно израчуната протувредност много маша. Опала je од 
152 на 139 милиона динара. Опадање протувредности извоза 
цемента код истог или чак и повећаног извоза значи да су 
полућене цене биле много ниже него раније. A то попуштање 
цена код извоза уколико у истом обиму нису проведене 
уштеђевине, лоше делују на пословни резултат подузећа у 
питању.

Биланси ,?Сплита“ за портланд-цемент! за 4 последње 
године овако изгледају:

Актива: 1928. 1929. 1930. 
у хиљадама динара

1931.

Благајна 715 111 194 482
Дужници 58.906 37.132 29.736 25.171
Сировине, полу — и

фабрикати 12.285 14.649 12.431 10.723
Материјал 9.680 12.844 11.650 12.685
Bpehe 5.895 6.870 4.564 4.331
Зграде и стројеви 76.615 78.171 77.433 75.638
Ефекти 24.174 25.020 25.471 22.635
Разно 10.545 10.598 9.807 6.292

Пасива:
Г лавница 40.000 40.000 40.000 38.000
Резерве 62.497 62.498 • 62.450 42.407
Резерва валоризације 5.215 5.215 5.215 5.215
Фонд аморг. дионица ---- ---- 16.111
Повериоци 82.821 69.805 56.955 53.682
Акцепти 2.400 ---- ----
Чиста добит 6.157 7.147 7.184 3.146
Збир биланса 199.279 184.944 172.006 158.721

Збир биланое «онцем 1931 године мањи je за неких 14 
милиона динара од збира билансе за 1930. годину. Међутим 
у структури саме билансе настале су битне промене. У првом 
реду главница исказана je ca 38 милиона према 40 милиона 
ранијих година. A за тим у пасиви наилазимо на посебан фонд 
,,Фонд амортизације дионица“ са износом од 16.1 милиона ди- 
нара који Фонд ранијих година није постојао. Изгледа да по- 
дузеће иде за редукцијом главнице. Из Фонда за амортиза- 
цију акција куповати he се акције и поништавати, чиме би се 
постепено извршила редукција главнице.
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Сретства за тај фонд изгледа да су узета из резерве. 

Код овог рачуна видимо да je  стање од 62 милиона концем
1931 године редуцирано на 42 милиона концем 1931 године. 
Смањено ј:е за  20 милиона. Ако узмемо, да су акције купљене 
no курсу који je двоструки од номинале, имамо 4 милиона за 
купњу дионица и 16 милиона остаје још у фонду. Под прет- 
посгавком, да ce буду акције и даље трговале no курсу који 
je двоструки од номинале, могло би ce ca преоеталим 16 ми- 
лиона набавити и поништити још 8 лшлиона главнице. По томе 
би главница износила само 30 милиона динара. A то je врло 
интсресантно и у погледу исплате дивиденде.

Инвестиције су сваке године исказане ca 1 до 2 ми- 
лиона динара мањим износом. Нових већих инвестиција нема 
јер je подузеће пре неколико година било тако реновирано и 
технички модернизирано, да ce не указују потребе нових 
радова.

Оировине, полу — и готови фабрикати су у опадању 
a исто тако и дужници. To je с обзиром на кошунктуру веома 
повољна чињеница,

Услед смањења разних позиција активе емаљени су за 
преко 3 милиона динара и повериоци. И после редуциране 
главнице односно после формирања нарочитог фонда за амор- 
тизацију акција исказана главница и резерве су и без фонда 
за амортизацију дионица већи од инвесшција. Повериоци од 
50 милиона динара код дужника за 25 милиона, робе, мате- 
ријала и врећа за 30 лшлиона те ефеката за преко 20 милиона 
нису претешки. Поготово кад ce ради о експортној индустрији.

Чисти je добитак за преко половину мањи од износа 
исказаног 1930 године.

Рачуни губитка-добитка овако изгледају:

Приходи: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Укупни приход 23.656 21.969 23.141 17.706

Расходи:

Општи трошкови 5.280 3 848 3.638 3.550
Порези 4.851 3.592 4.350 3.8‘.'3
Камате 3.983 3.701 3.412 3 596
Амортизација 3.491 3.717 4 582 3.551
Чисти добитак 6.157 7.147 7.184 3.146

Укулни приход je опао за преко 5 милиона, што je
природна последица мањих цена. Код раехода није било мо- 
ryhe получити одговарајуће уштеде. Далаче je на каматама 
млаћено већи износ него 1930 године. Ha амортизацију je от- 
писано милион динара мање. Међутим та мера није мог п  па- 
рирати смањење код укупних прихода и ради тога je иск-,. н 
чисти добитак са 4 милиона динара мање.

У управи анони.мног друштва „Сплит“ за Портланд 
цемент налазе ce следећа г. r .: Емил Ш ток; претседник и rc~ 
нерални директор, Трст; Др. Едвардо Гргић, потпретсед(1и;{; 
Сплит; С. Д. Александар, Ззгреб; Инж. Умберто Коен, Трст; 
Др. Урош Десница, Загреб; Др. Првислав Гризогоно, Сплит; 
Др. Миша Колин, Загреб; Јаков Русо, Београд; Др. Јосил 
Смодлака, Сллит; Божо БанацЈ Лондон; Армино Брунер, 
Трст; Алфред Коен, Трст, Алберто д’ Агостино, Милано; 
Фрањо Петриновић, Лондон; Др. Марио Шток, Сплит; Инж. 
Еугеније Розенберг-Колорни и Рихард Нагелншит, Сплит.

ДУБРОВАЧКА ПАРОБРОДАРСКА ПЛОВИДБА A. Д. —  

ДУБРОВНИК.

Сад ce тек види како je о а в н а  скупштила Дубровачке 
паробродарске пловидбе прошле године добро урадила, што 
je закључила да ce за 1930 годину нема поделити аикаква ди- 
виденда и д а  ce чисти добитак у износу од 7 милиона 920 
хиљада динара има пренети ,на нови рачун. Код главнид > од

32 Ашлиона 250 хиљада динара расположвви добитах од 7.9 
милиоиа динара омогућавао je исплату издашне дввиденд*-. 
Двадесетпостотна дивиденда изискивала би износ од 6.5 ми- 
лиона динара.

У време кад je одржана главна окупштина v ,  1930 го- 
дину било je јасно да he 1930 година знатио подбацити. Прама 
томе, да ce за  1930 годину платила одговарајућа дивидендаЈ 
биланса за 1931 годину била би свршила са знатним губи-ко.м. 
A како ни перспективе за  ову годину нису најбоље, што аам 
најочигледније демонстрира број распремљених лађз, губитак 
би био ухватио веће димензиј;е.

Дубровачка паропловидба имала je у нрошлој години 
губитак од 3 милиона 719 хиљада динара. Од преноса из
1930 године у износу од 7 милиоиа 926 хиљада дичара ,а\ je 
губитак потпуно отписан тако да биланса за 193! годину по- 
казује добитак од 4 милиона 206 хил>ада динара. To би још 
увек омогучило исплату дивиденде од 10%. Међутим главна 
скупштина Дубровачке пловидбе, која ce je држалл npe iifKo- 
лико дана закључила je, да ce тај износ од 4 милиона 206 л- 
л>ада динара пренесе на нови рачун. Према томе ако и сза 
родина сврши као и 1931 година наиме са губитком од 3—4 
милиона динара у биланси неће бити потребно д* ce п:жаже 
губитак јер he пренос од 4 милиона 206 хиљада биги довил»ан 
да ce тај губитак покрије. Тек ако и пословање у 19.32 rOAiWi 
и идућих година буде свршило са губитком, мораћ; ce исКа- 
зати и у билансу стваран губитак. Али he онда доћи до изра- 
жаја и то, да je од добитка повољних година преко 7 милиона 
уместо да je подељено међу акционаре задржано за зтпис 
губитака. Све и да лоша коњунктура потраје још 2 jso 3 ro- 
дине, позиција Дубровачке неће бити ни најмање yi рожена 
јер ce на време видело, како ce прилике развијају и подузете 
су радикалне мере да губитак буде што мањи. Акционцри су 
допринели знатну жртву јер су одустали од дивиденде макар 
je чисти добитак био још толики да ce je мот-лл ичтлапити и 
издашнија дивиденда. Али су они очували подузеће.

Прошле године je Дубровачка саградила путнички па- 
роброд „Шипан“ и ставила га у службу за околину Дубров- 
ника. Ове je године саграђен и пуштен у промет „Краљ Алек- 
сандар“ . To je највећи и најлепши пароброд чаше обалне рло- 
видбе. Подржава брзе линије Трст—Венеиија —Дубровник— 
Котор. Коштао je скоро 40 милиона динара. Израђен je ca 
профињеним луксузом. Прекоокеански пароброди су взћи али 
тешко да су лепши. Ту je техншса дала своју последњу реч.

Међутим je несрећа да je тај пароброд етупио у службу 
у периоду највеће депреоије туристичког про-мета. Пред 2 до 
3 године, кад су сви наши пароброди били преоптерећени, био 
би нам колосално добро дошао. Овако сада кад обично пре- 
вози тек неколико десетака путника од класе, он не може по- 
кривати ии режију. A с обзиром на високу цену коштања, а- 
мортизација оваквог пароброда мора.даде зиатна. Према томе 
пуштање у промет овакова пароброда данас у периоду стагна- 
ције туристичког промета Значи за друштво сносити једну 
знатау жртву_ Наш туристички промет na Јадрану има о-ве 
године ванредни пловни парк који удовољава свим захтевима 
данашњег конфора. Само да je нешто више путника. За до- 
маћу публику ти су пароброди ирескупи, a странаца je услед 
штштих привредних прилика a нарочито девизних прописа 
увек све то мање.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
Актива: 1928. 1929. 1930. 193L

у хиљадама динара
Пароброди 39.706 39.906 48.998 50.194
Некретнине 1 452 1.307 1.141 1.027
Благајна 278 387 225 218
Материјал 2.050 2.878 2.681 1.443
Дужници — — 29.890 13.486 2.760
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Пасива: - {'ТТГ

т ш
Главница 21.500 21.500 32.250 32.250
Резерва —— 1.651 11.126 10.266
Емисија 1929 25.800 _ — -----
Фонд амортизације 2.000 5.000 8.000 3.000
Фонд осигурања 4.859 4.883 5.437 6.006
Повериоци (салдо) ---- 8.055 ----

Добитак 7.018 15.515 9.686 4.206
Укупна биланса 43.504 74.468 66.622 55.742

Имовина у паробродима исказана je концем 1930 са 
Дин. 48.998.343. Овоме се додај.е вредност новог пароброда 
в-ођена no књигама и то „Шипан“ и купљенога у Дурмитор” 
то j ест' разлика између набавне и књижене вредности (не 
покривене резервама) Дин. 1.196,155
na »je билансна вредност пароброда сада „ 50.194.499

Сви резервни фондови из-носили су 
концем 1930 „ 24.663.681
Закључком главне скупштине додељено je „ 1.500.000
застареле дивиденде ,, 4.110

Укупно Дин. 26.167.791
Од овога je одобрено:
а) на нове набавке:

1) Амортизациони фонд Дин. 8.000.000
2) Из резервног фонда „ 2.464.324

б) за премију
осигурања из 
фонда осигурања „ 4.230.795 Дин. 14.695.119

те je остало Дин, 11.472.671
Дода ли се ового- 

дишња статутарна до- 
тација од „ 7.800.000

Резервни фондови из- 
нашају 31. XII. 1931 Дин. 19.272.67!

Како видимо начин билансирања je доста комплициран. 
Нарочито манипулација са амортизационим и осигуравајућим 
фондом.

Интересантно je образложење расхода и прихода:
1) Раеходи обухватају:

Губ. на обалној пловидби Дин. 7.150.456.44 
осигурање пловног парка 4.230.795.16
управни и остали трошкови „ 1.418.997.23 Дин. 12.800.248

Приходи се састоје из: 
добит паробр. слобод. плов „ 6.344.431.—
држ. допр. за обалну плов. „ 6.429.941.— Дин. 12.774.372

Салдо Дин. 25.876
За покриће ове разлике, дотације статутарних фондова 

и за отпис од некретнина и намештаја употребило се 
Пренос из године 1930 Дин. 7.926.198
Из фонда за осигурање „ 4.230.795 Дин. 12.156.993
Од OB'ora одобрено:
Фонду за амортизацију Дин. 3.000.000
Фонду за осигурање 4.800.000
За ‘Отлис некрет. и намешт. „ 124.713
Горњи салдо прих. и расх. „ 25.876 Дин. 7.950.589
Према томе остаје за пренос 
на ново Дин. 4.206.404

Интересантно je да je слободна пловидба и прошле го- 
дине одбацила чисти добитак од 6 милиона 344 хиљада динара. 
Међутим субвенционирана обална пловидба завршила je ca 
губитком од 7 милиона 150 хиљада динара. Ако и узмемо у 
обзир исплаћену субвенцију у износу од 6 милиона 429 хи- 
љада динара,' онда видимо да je обална пловидба пасивна. T о 
вреди нарочито зими, кад се морају подржавати путничке ли- 
није великим паробродима на којима се в-ози само пар 
путника.

Нормалне прилике иастађе тек онда ако слободна пло- 
ввдба буде давала резултате које je давала раније или пако 
ако се туризам тако развије да нови велики a и скупи паро- 
броди буду имали довољно путника.

Цео пловни парк Дубровачке ларобродарске лловидбе 
састоји се од 25 јединица од укугшо 52.825 бр. per. тона. Од 
тога je намењено дугој слободној пловидби 11, a обалној пло- 
видби 14 јединица — пароброда.

Пароброди дуге пловидбе извршили су свега 61 путо- 
вање. Употребили су за то 3.541 дан a превалили 409.781 м.м. 
Превезли су терета 363.383 тона и 2.114 Стдс. Чиста прихода 
су имали, не рачунајући осигурање и отпадајуће на њих 
управне трошкове^ Динара 6,344.431,50.

Левантска редовна пруга не само да je као обично па- 
с и Е н а , већ je и подбацила у сравњењу са резултатом прошле 
пословне године. Ha овој прузи je превезено у току године и 
то у извозу: цемента 13.178 тона, дрва 1.087 тона и 3.436 
куб. мег. Осим тога било je и нешто превоаа између страних 
лука. Премда je ова ripyra од особите важности за нашу 
спољну трговину, друштво je силом лрилика било принуђено 
да je обустави.

Ha пругама обалне пловидбе кретао се je промет овако: 
Путника je било 155.195, према 178.561 у 1930 години. Од тога 
отпада 48.458 на лонгитудиналне a остало 106.737 путника на 
локалне пруге. Извезло се je различите робе 570 тона, 1.092 
куб. метра дрва и 46 коња, према 902 тоне, одно-сно 2.050 
куб. метра и 184 коња и друге стоке у години 1930. Увоз je 
износио 1.638 тона према 2.160 тона у години 1930. Резултат 
пруга обалне пловидбе je губитак од Дин. 7,150.456:44 чему 
треба додати још трошак осигурања и управне трошкове.

У управи Дубровачке паробродарске пловидбе, Ду- 
бровник налазе се следећа г. r.: Фредерико Главић? лрет- 

седник; Томa Главић, Др. Степо Кнежевић, Лазар Лађевић, 
Иво Пали, Др. Стефан Рачић. У надзорном одбору налазе се
г. r.: Др. Паво Матијевић, Петар Перић, Антон Покоић, a за- 
меници су Гашо Далеоре, Перо Косовић. У равнатељству се 
налазе: Тома Главић, Др. Стјепо Кнежевић и Др. Стефан 
Рачић.

I Z V O Z N A  1 P R O M E T N A  B A N K A ,  SKOPLJE

Bilans Izvozne i prometne banke u Skoplju za 1931. go
dinu prestavlja jedno neobično prijatno iznenađenje. Nama 
svima su katastrofalne privredne prilike, naročito iz druge po
lovine prošle godine u vrlo dobroj uspomeni. One su imale impe
rativnu posledicu, da se je poslovni volumen skoro kod svili 
privrednih ustanova osetljivo smanjio, pa sledstveno i kod nov
čanih zavoda. Vrlo mali broj banaka je od toga bilo pošteđeno. 
To je danas već notorna stvar. Među te novčane zavode treba 
ubrojiti i Izvoznu i prometnu banku u Skoplju, i ako depresija 
i na jugu naše države nije poštedila banke. U tome pogledu 
između Skoplja, Zagreba, Ljubljane, Cetinja ili Subotice nije 
bilo velike razlike. A ipak je Izvozna i prometna banka uspela, 
da u 1931. godini pokaže jedan polet, koji premaša sva očeki
vanja i koji je znatno veći od ekspanzije ranijih godina, kada 
kriza još nije postojala bar ne u ovom obimu.

Ovakvo neobično stanje ima banka da zahvali dejstvu 
raznih vrlo povoljnih okolnosti. Tu je u prvom redu vrlo ve
lika sposobnost i okretnost njezine uprave, pravilna poslovna 
politika koja je banci osigurala neokrnjeno poverenje među 
svojim komitentima i krajem krajeva mogućnost, da raspolaže 
sa vrlo velikim novčanim sretstvima. Imali smo već priliku da 
napomenemo, ranijih godina, da je Izvozna i prometna banka 
vrlo otmenog porekla. Njezini osnivači su Izvozna banka u Be
ogradu i Prometna banka u Beogradu, dakle najbolje renomi
rane i najmoćnije banke iz predratne Srbije. Sem toga Skop- 
ljanska izvozna i prometna banka stoji vrlo blizo i Državnoj
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hipotekamoj banci kao i Narodnoj banci Kraljevine jugosiavije 
—• i svi ti zavodi su u ovoj godini Skopljansku banku u izda
šnoj meri potpomogli.

Poslovna ekspanzija Izvozne i prometne banke u 1931. 
godini se odrazuje pre svega u dvema činjenicama. Prvo u po
većanju poslovnog volumena, koji je prema 1930. godini pove
ćan za skoro 20 miliona na 86 miliona dinara a drugo u tome, 
da je u toku prošle godine pala odluka, da banka otvori četiri 
filijala i to u Štipu, Tetovu, Strumici i Prilepu. I u tome po
gledu možemo podvući, da je banka u 1931. god. ostala jedin
stvena. Bilo je u našoj zemlji prošle godine doduše više bana
ka, koje su saobrazno svome programu poslovne ekspanzije 
htele osnivati nove filijale, ali koliko je nama poznato, sve su 
od realizacije ovih namera privremeno odustale. Tome na su
prot pak osniva Izvozna i prometna banka u Skoplju nove 
filijale, i to odmah četiri.

Kao što je to uobičajeno kod banaka, publikuje i Izvozna 
i prometna banka u Skoplju svoj godišnji izveštaj sa bilansom. 
Za 1931. godinu veoma je interesantan. Pre svega zbog svoje 
lapidarnosti kojom se ukazuje na krizu i njezine posledice (što 
je veoma pohvalno); a drugo zbog tipičnih objašnjenja, od 
kojih citiramo sledeći pasus: „Ра ipak i u tako teškoj situaciji, 
naša ustanova je svojim sretstvima i onim, koja su joj stavili 
na raspoloženje: Narodna banka, kao i njeni osnivači Izvozna 
banka u Beogradu i Prometna banka u Beogradu, bila u moguć
nosti, da odgovori svojim obavezama. S toga smatramo za 
dužnost, da svima ovim ustanovama izjavimo našu blagodar- 
nost. Zahvalni smo takođe Državnoj hipotekarnoj banci, koja 
je pored redovnog stavila na raspoloženje i opijumske kredite”.

A baš ovo poslednje je jedan vrlo važan faktor rada Iz
vozne i prometne banke. Ona naime pored svih regularnih ban
karskih poslova, koje obavlja, popunjava u privrednom životu 
južne Srbije još i jednu prazninu, životne važnosti po ove kra
jeve, čije su se posledice teško osećale: ona finansira pomoću 
naročitih kredita i našu trgovinu i proizvodnju opijuma. U tome 
poslu, banka zauzima dominantnu poziciju, i ako ima u Skop
lju još i drugih novčanih zavoda, sa većim glavnicama. Šteta 
je, sto nam uprava bančina u svome izveštaju ne iznosi neko
liko podataka i napomena o stanju naše trgovine opijuma, kao 
što je to u ranijim izveštajima uradila i o prilikama koje vladaju 
među proizvođačima — što bi na osnovu iskustva koie je ban
ka stekla, moralo biti vrlo interesantno — i ako je poznato, 
da se ova grana privredne delatnosti nalazi sada u očajnim 
prilikama. Ovi specijalni opijumski krediti Izvozne i prometne 
banke su u tome pogledu morali imati spasavajuće dejstvo a 
kreditna akcija Državne hip. banke i Narodne banke, koja se 
indirektno sprovodi preko Skopljanske izvozne i prometne ban
ke, ne može se dovoljno pohvaliti.

Naredna tablica nam pokazuje kako su se razvijali ban
čini poslovi u toku poslednjih četiri godina, od kojih je razvoj
i polet u 1931. godini nesumnjivo najinteresantniji, uobijamo 
sledeću sliku :

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Gotovina 1.735 1.535 1.346 804
Eskont 34.386 27.719 31.416 36.305
Hartije od vrednosti — 60 120 165
Tekući i ostali računi 5.073 1.995 5.977 17.159
Nepokretnosti 1.646 3.329 3.329 3.334
Nameštaj i pribor 1 dinar . 1 dinar
Kaucije, ostave i t. d. •24.387 24.421 24.872 28.293

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fond 920 1.056 1.056 1.056
Amortizaeioni fond 1.107 1.241 1.346 1.500

Fond za povećanje glavnice 400 600 600 600
Fond za razliku hart, od vred. — —• — 100
Ulozi na štednju 9.345 9.937 9.401 7.210
Tekući računi 11.457 8.621 14.667 25.877
Keeskont 13.216 6.977 9.586 15.856
Tantijeme 295 216 99 110
Dividenda 700 700 400 400
Prenos dobiti — — . — 26
Zbir bilansa 67.229 

Račun gubitka i
Rashodi

59.061

dobitka

67.058 86.060

Kamata 1.716 1.969 1.729 2.091
Plate, kirije, porezi 1.030 1.294 1.400 1.403
Dotacije fondovima 865 469 — 254
Tantijema 295 216 99 110
Dividenda 700 700 400 400
Otpisi

Prihodi

215 386

Kamata 2.978 3.070 2.930 3.193
Provizije 1.488 1.423 886 1.313
Prihodi od nepokretnosti 140 35 169 164
Naplaćena sumnjiva potr. — • 122 — ■ —
Prihodi efekata — .—■ 4 —

Zbir prihoda ili rashoda 4.607 4.650 3.989 4.671
Polet, o kome je ranije već bilo govora više je no oči

gledan. Zbir bilansa iznosi krajem 1931. godine 86 miliona, 
prema 67 miliona u 1930. godini i 59 miliona u 1929. godini. To 
znači, da je poslovni volumen u toku od dve godine povećan 
za 37 miliona, a u poslednjoj, 1931. godini za 19 miliona. To je 
u našem bankarstvu za prošlu godinu jedan vrlo redak slučaj. 
Kriza kako se vidi, za Izvoznu . prometnu banku uopšte nije 
postojala. Interesantno je, da primečujemo u 1929. godini, pre
ma 1928. godini izvesno smanjenje poslovne ekspanzije, u ono 
doba su se osećali prvi elementi poljoprivredne krize, zbog 
čega je banka postala vrlo oprezna. Docnije, ona se je poslovno 
preorijentirala, i od toga vremena nastupa za banku period 
novog razmaha, koji je jači od dejstva privredne depresije.

Struktureine promene aktive kao i pasive su u toku po
slednje godine naročito interesantne.

Prvo da pogledamo pasivu, pošto je njezino kretanje 
merodavno za razvoj aktivnih poslova. Glavnica bančina iz
nosi 5 miliona dinara, sve od njezinog osnivanja u 1921. go
dini, a podeljena je na 10 hiljada akcija od po 500 dmara 
nominalne vrednosti. Napomenuti vredi i to, da notiraju akcije 
Izvozne i prometne banke u Skoplju i na Beogradskoj berzi — 
ali su obrti veoma slab^, pošto se skoro sve akcije nalaze u 
čvrstim rukama, u glavnome u posedu beogradskih osnivača. 
Pored glavnice banka ima i tri rezervna fonda, a krajem 1931. 
godine osnovan je još i četvrti, za kursnu razliku; svi ovi fon
dovi zajedno iznose krajem godine 3.26 miliona — 65% od 
glavnice —• a ukupna sopstvena sretstva 8.26 miliona dinara. 
Tuđa sretstva iznose krajem 1931. godine okruglo 50 miliona, 
odnosno za 15.3 miliona više no u 1930. godini i za skoro 100% 
više nego u 1929. godini. Od toga iznose ulozi na štednju 7.2 
miliona. Ranije tri godine vidimo, da su ostali gotovo stacio
narni, sa nešto preko 9 miliona; jedino u 1929. godini oni do
stižu skoro 10 miliona. Svakako je tipično, da većih promena 
nema. U 1931. godini, ovi su ulozi smanjeni za nešto preko
2 miliona, što može imati dva razloga: ili je to posledica pro
lazne panike ulagača, kojoj po svoj prilici n.i Izvozna i pro
metna banka nije mogla izbeći, ili pak je to posledica prome- 
njenog načina knjiženja, da su ulozi po knjižicama pretvoreni 
,д uloge po tekućim računima. Svakako treba podvući, da je 
ovo smanjenje uloga na štednju jedini indikator, koji bi mogao 
da ukazuje na privrednu depresiju i prošlogodišnju krizu ban
karstva. Ogroman porast pokazuje pozicija pasivni tekući ra
čuni — za preko 11 miliona na 25.9 miliona u toku prošle
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godine, a prema 1929. godini iznosi porast 17 miliona. Uprava 
bančina na žalost ne objašnjava ovo povećanje, i ako bi to 
bilo vrlo informativno. Mi pretpostavljamo, da su to iznosi, 
koje su ulagači-štediše podigli za vreme panike u septembru i 
oktobru kod drugih Skopljanskih banaka i plasirali u Izvoznu 
i prometnu banku. Ali je banka imala puno zaposlenje za sva 
ta sretstva, pa još i za više — zbog čega vidimo, da se je ona 
i u većoj rneri poslužila reeskontnog kredita, pre svega radi 
finansiranja opijumskih proizvođača. Povećanje ove pozicije 
iznosi preko 6 miliona na 15,86 miliona a dolazi skoro isklju
čivo od specijalnih kredita za opijum, koje je odobrila Državna 
hipotekam a banka i koji su plasirani posredstvom Izvozne i 
prometne banke.

Kod ovakvog stanja stvari, razumljivo je, da je moralo 
doći i do značajnih strukturelnih promena kod bilansne aktive. 
Najviše su povećani tekući računi, od 6 miliona u 1930. godini 
na 17 miliona krajem 1931. godine (u 1929. godini su iskazani 
sa svega 2 miliona), dok su menični krediti povečani za 5 mi
liona na 36.3 miliona. Banka je dakle bila prošle godine u tom 
srećnom položaju da ne mora restringirati aktivne lukrativne 
plasmane da bi isplatila svoje poverioce, a to je u 1931. godini 
vrlo mnogo značilo. Dalje vidimo, da Izvozna i prometna ban
ka nema gubitaka na efektima, posto nije nikada podržavala 
veći portfelj. Vrednost papira je u 1931. godini za 45 hiljada 
dinara veća no lane a iznosi 165 hiljada. Da bi se banka oču
vala eventualnih gubitaka, ona je iz ovogodišnje zarade izdvo
jila 100 niljada dinara i osnovala nov rezervni fond za kursnu 
razliku efekata — što je također jedan gest koji se u prošloj 
godini kod drugih naših banaka ne može zabeležiti. Za banku 
samu vrlo je važno da nema gubitaka na hartijama od vred
nosti, zbog čega je i njezina čista zarada ostala jednaka prošlo
godišnjoj, odnosno veća.

Bruto dobit iznosi 4.67 miliona — za 700 hiljada je veća 
no u 1930. godini, što je prirodna posledica povećanog po
slovnog obima. Svi prihodi bančini su u porastu; kod rashoda 
vidimo, da je veći iznos plaćene kamate, dok su rashodi naime 
plata, kirija, troškovi i poreza ostali jednaki prošlogodišnjim, 
sa 1.4 miliona. Čista zarada iznosi 1.17 miliona (skoro 25% od 
glavnice) a podeljena je na sledeći način: 386 hiljada je otpi
sano od propalih potraživanja, 154 hiljada iznosi amortizacija 
bančinih nepokretnosti, 110 hiljada tantijema članovima uprav
nog i nadzornog odbora, 100 hiljada iznosi novoosnovani fond 
kursne razlike efekata, 26 hiljada je preneto na novi račun a 
400 hiljada je podeljeno kao 8% dividenda akcionarima — kao 
i 1930. godine, dok je u 1929. i 1928. godini plaćala banka 
14% dividendu.

U upravi Izvozne i prometne ban'ke se nalaze g.g.: Mi
loš Savčić, pretsednik; Vojislav Pavlovič, potpretsednik; Dr. 
Vlada T. Markovič, Dragomir Leko, Toma Popovič, Vlada D. 
Puzderlijević, Nikola J. Panić, Nikola P. Sidić i Šani Idriz. 
U Nadzornom odboru su g.g.: Todor K. Vasojević, pretsednik; 
Aleksandar Acović, potpretsednik; Teodosije Kistić, Franko 
Petrovič. Direktor banke je gosp. Nikola J. Panić.

SRPSKA KREDITNA BANKA I ŠTEDIONICA D. D. — 
BELA CRKVA

Srpska kreditna banka i štedionica d. d. u Beloj Crkvi 
publikuje svake godine zajedno sa završnim računima vrlo in
formativne podatke, naročito u pogledu na privredno stanje 
u njenom poslovnom području. Pre svega treba imati na umu, 
da se oko 90% stanovništva tlele Crkve i okoline, koja potpada 
u poslovni rejon Srpske kreditne banke, bavi vinogradarstvom, 
proizvodnjom pšenice, kukuruza i stočarstvom. Industrije nema. 
Stanje tih zemljoradnika, koje se je već u toku poslednjih go
dina znatno pogoršalo, u 1931. godini je zauzelo još mnogo 
teže dimenzije. Napominje se u izveštaju, da je zavođenjem mo
nopola o unovčenju pšenice zastao svaki promet sa pšenicom.

! Preuzimala se je, od strane ovlašćenih trgovaca, bez novaca, 
! na bonove, koji su se vrlo sporo isplaćivali a koji u celosti još 

i danas nisu isplaćeni. Pri tome pak su ostale i velike količine 
pšenice, koje nisu preuzete, niti plaćene. Dalje čitamo u tome 
izveštaju: „ovogodišnja berba grožđa nije se mogla unovčiti, 
već je kljuk davan po 30 do 35 para po litru i to opet na bono
ve, koji su se kasnije postepeno isplaćivali. Proizvođač je napla
ćivao bonove u obrocima, a dobivenim novcem pokrivao je 
svakodnevne potrebe, tako da za veće otplate dugova i za nove 
investicije u poslu nije ništa ostalo” ....

Da kod ovakvih prilika nije moglo doći do znatnije nove 
produkcije uloga na štednju, apsolutno je razumljivo. A pored 
svih tih nevolja pojavljuje se još i finansijska kriza, naročito u 
drugoj polovini prošle godine. Panika ulagača, podizanje uloga 
i neplaćanje obaveza sa druge strane pojavile su se neočekiva
nom brzinom i iziskivale od naših novčanih zavoda optimalne 
napore, da bi mogli održati situaciju u svojim rukama. U Be
loj Crkvi sve su se ove teškoće ispoljile u još jačoj meri, zbog 
očajnog stanja seljaka i relativne blizine granice, odakle su 
dolazile vesti o još težim prilikama susedne zemlje.

Srpska kreditna banka kod ovakvih prilika nije mogla 
uraditi drugo, nego ograničiti svoj rad na najmanje mogući 
obim. Nove kredite je odobravala samo u izuzetnim slučajevi
ma. Uprava dalje podvlači, da je kroz čitavu godinu nastojala, 
da u što većoj meri smanji svoje obaveze i da udovolji svim 
zahtevima ulagača bez i najmanjeg odlaganja. Pri tome je 
ipak strogo vodila računa o platežnoj sposobnosti svojih duž
nika te se kanila povrede njihovih interesa. Zbog ovakve svoje 
poslovne politike uprava konstatuje, da nije bila izložena navali 
ulagača. „Sve isplate uloga podizane su za tekuće potrebe i 
nijedna isplata nije došla kao izraz nepoverenja prema zavodu” .

Kao što smo to već i prošle godine izložili, osnovana je 
Srpska kreditna banka i štedionica d. d. u Beloj Crkvi 1903. 
godine, a kako već iz samog imena vidimo, bila je zamišljena 
kao ekonomski i finansijski oslon našega življa iz Bele Crkve 
i okoline, zbog čega je njezina sudbina usko povezana sa po
litikom naših ljudi pod mađarskom upravom. Osnovna je glav
nica bila 200.000 kruna, a do 1920. godine povišena je na 1 mi- 
lion kruna odnosno 250 hiljada dinara. Banka je u to doba 
pravila lepe poslove; zbog toga je 1923. godine glavnica povi
šena na 550 hiljada dinara pomoću nove emisije od 12 hiljada 
akcija a 25 dinara. Iz rezervnih fondova uzeto je daljih 550 hi
ljada i time je glavnica povećana na 1,1 milion dinara, koliko 
i danas iznosi. Nominala akcija je torn 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 poslednej četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja.

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 499 453 350 4-36
Žiro Nar. banke i Pošt. šted. 9 112 131 118
Hartije od vrednosti 461 127 166 66

D>\žnic> ’
Hipotekarni zajmovi 167 140 106 133
Menice 6.560 9.205 8.725 7.184
Zajmovi na zaloge 13 22 71 56
Zajmovi po obligacijama 1 44 — —
Zajmovi po tek. rač. 3.963 2.169 2.009 2.259
Potraž. kod banaka 34 103 120 103

Ukupno 10.738 11.683 10.931 9.735
Nepokretnosti 170 170 168 263
Nameštaj i pribor 1 dinar
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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 tek .računima . 825 510 587
reeskont 799 2.241 1.926
poverioci 16 19 22

1.100
572

6.540
522

1.339
78

Ukupno 9.874 10.520 9.739 8.479
Čista dobit 251 272 281 166
Zbir bilansa 11,879 12.568 11.865 10.757

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 805 859 788 746
Troškovi 253 242 285 274
Porezi 338 247 234 261
Čista dobit 251 272 281 166
Otpisi — 42 14 61

Prihodi
Prenos dobiti 1 1 1 2
Kamata 916 1.053 1.085 1.263
Razni prihodi 729 599 507 226
Prihod od nepokretnosti — 10 10 17
Zbir prihoda ili rashoda 1.646 1.663 1.604 1.508

a od akcija Privilegovane agrarne banke 30 hiljada. Vrlo je ma
len broj banaka, koje su krajem 1931. godine otpisali već i 
kursnu razliku akcija Agrarne banke — pošto one u to doba 
još nisu notirale na našim berzama.

U toku 1931. godine kupljene su neke nove nepokret
nosti, zbog čega je ova pozicija povećana i bilansirana sa 263 
hiljade dinara. Nameštaj i pribor je u celosti otpisan.
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Zbir bilansa je identičan sa obrtnim kapitalom. Poslednje | 
tri godine on se postepeno smanjuje — paralelno sa pogorša- j 
njem privrednih prilika zemljoradnika. Od 1929. godine, obrtni 
kapital je smanjen za 1.8 miliona, od 12.56 miliona na 10.76' 
miliona do kraja 1931. godine. Pri posmatranju kretanja tuđih 
sretstava, u pasivi, naročito uloga na štednju, vidi se, da u 1931.; 
godini navala ulagača stvarno nije bilo. Ulozi na štednju su u 
opadanju već pune četiri godine, od 8.2 miliona u 1928. godini 
na 6.5 miliona u 1931. godini. U poslednjoj godini odliv iznosi 
660 hiljada ili jedva 10% dok kod večine zavoda ^reovlađuje 
odliv od najmanje 20%. Ulozi po tekućim računima su ostali 
stacionirani na 522 hiljada, a reeskontni kredit iznosi 1.3 miliona, ! 
prema 1.93 miliona u 1930. godini. Smanjenje je došlo od 
strane bančine, koja je zbog redukcije aktivnih poslova, sma-  ̂
njila i svoje obaveze.

To nam potvrđuje aktiva bilansa. Smanjenje poslovnog ' 
volumena je izazvano dvema pojavama: otkazom uloga i spon- j 
tanim vraćanjem povučenih kredita. Banka je to mogla ura
diti, pošto je smanjila svoje lukrativne angažmane po menič-j 
nim kreditima — koji su uostalom svi hipotekarno obezbeđeni
— za 1.54 miliona; vidimo, da iznose u 1931. godini 7.2 miliona 
prema 8.7 miliona u 1930. i 9.2 miliona u 1929. godini. Zbog 
toga je smanjenj'e pasive izvršeno bez većih teškoća po banku. 
Pri tome vidimo, da je gotovina znatno povećana i da su zaj
movi po tekućim računima kao i hipotekarni zajmovi čak i ne
što malo povećani. Potraživanja -kod novčanih zavoda su ostala 
tako reći nepromenjena.

Portfelj hartija od vrednosti je u 1930. godini bio iskazan 
sa 166 hiljada dinara. Iz toga moralo je doći do izvesnog gu
bitka na kursnoj razlici — usled čega je banka tu kursnu raz
liku rigorozno otpisala i sada iskazuje . hartije od vrednosti sa 
66 hiljada dinara. Pošto je portfelj krajem 1931. godine iznosio 
127 hiljada, otpisano je 61 hiljada kroz račun gubitka i to od 
državnih hartija 16 hiljada, od  akcija Narodne banke 15 hiljada
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Račun gubitka i dobitka pokazuje, da su bruto prihodi, 
za skoro 100 hiljada dinara manji no lane, i da iznose 1.5 mi
liona dinara. To je, imajući u vidu smanjenje poslovnog volu
mena, bilo neizbežno. Prihodi od kam ata su zbog povišenja 
stope nešto povećani, ali su smanjeni razni prihodi, pre svega 
od provizija. U rashodima vidimo smanjenje kamata, troškova 
i poreza; otpisi su povećani a čista zarada je iskazana sa 160 
hiljada dinara, prem a 281 hiljada u 1930. i 1929. godini. Od 
toga je podeljeno 36 hiljada rezervnom fondu, 15 hiljada fondu 
za amortizaciju nepokretnosti 26 hiljada kao tantijema upravi, 
88 hiljada kao 8% dividende na 11 hiljada akcija a 724 dinara 
je preneto na novi račun.

U upravi se nalaze sledeča g.g.: pretsednik: Dr. Bogdan 
Radosavljevič, lekar; Članovi: Nika Banić, trgovac; Mita Đor- 
đević-Nančić, trgovac; Joca Putnik, trgovac; Dušan Pokorni, 
apotekar; Sava Trpkov, trgovac; Svetislav Ristič, trgovac; Dr. 
Sretko Šinžar, kralj, javni beležnik; Milan Godomirov, ekonom; 
a u Nadzornom odboru g.g.: pretsednik Milan Stefanovič, umi
rovljeni školski nadzornik; članovi: Petar i^adenković, trgovac; 
Dr. Jovan Stojkov; direktor banke je g. Živa Jankulov, već 
od 1904. godine.

Ширите »Народно Благостање«



Народна банка Краљевине Југославмје
Биланс на дан 30 јуна  1932 године 

ИМ ОВИНА ДУГ

Дин. Дин.

Подлога Главница 180,000.000

злато у касама и на страни 1.762,594.005,93 Новчанице у  оптицају 4,933.366.320.—

новчанице у  стракој монети 3,453.425,15 Обавезе no виђењу

девизе 213,518.052,24 потраживање Државе 11,386.123,68

Девизе каје не улазе у подлогу 84,687.391,99 жиро-рачуни 452,990.059,80

Кован новац Т  ј~; разни рачуни 78,432.165,66

у никлу 50,468.368,50 Обавезе са роком 1.350,667.471,31

Зајмови резервни фонд , 60,610.769,35

на менице 1,936.129.160,46 Фонд за амор^гизацију непокр. 1,185.460,65

иа хартије од вредностц 355,972.504,47 Фондови банчини

Хар^гије сд вредности 12,872,520 за зидање антрпота 2,229.841,61

Ранијм аванси Држави 1806,328.435,03 за потпомагање пољопривреде 261.565,92

Привремени аванси Гл. држ. бл, 600,000.000.— за потгшмагање пољопр. књ иж. 189.508,99

Вредности резервног фонда 52,862.637,99 за попуну дивиденде 64.070,79

Вредности банчиних фондпва Пенсиони фонд банчиног особља 17,905.173,27

за зидање антрпота 1,023.100 Разни рачуни 99,725.046,21

за потпомагање пољопривреде 258.106,82 Остављачи остава на чување 30,493.496,—

за потпомагање пољопр. књ иж . 183.935.94 Остављачи остава no разним

Вредности пенсионог фснда 17,808.179,77 рачунима и кауци ја 3.150,030.088,63

Непокретностц 99,628.714,75

Завод за израду новчаница 46,468.394,45

Намештај и прибор 3,108.949,15

Разни рачуни 141,647.634,60

Оставе на чувању 30,493.496,—

Оставе no разним рач. и кауци је 3.150,030.088,63

Укугш о 10.369,537.161,87 У купно 10.369,537.161,87

Оптицај и обавезе no виђењу Дин. 5.476,174.669,14 
У куп но  покриће 36,14%
Покриће у  злату 32,18%

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР
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"Ж-

„ V A R D A R” A K C I O N A R S K O  O S I G U R A V A J U Ć E  D R U Š T V O ,  

B E O G R A D' i v 1
Na dan 29. juna ove godine održana je u Beogradu glav

na skupština akđonara osiguravajućeg društva „Vardar”, na 
kojoj je uprava podnela završne račune kao i referat o prilikama 
u 1931. godini, koja je deseta, jubilarna za „Vardar”.

Za rad ovog osiguravajućeg društva najtipičniji su sle- 
deći pasusi iz njezinog izveštaja, koje ovde reproduciramo: 
„Prošla poslovna godina, deseta od kako postoji naš zavod, 
stavila je naše društvo pred nove i teške zadaće, jer su se 
privredne prilike u našoj zemlji u 1931. godini i dalje pogor
šale. Smanjena eksportna mogućnost, pad cena za zemaljske 
produkte i sve ostale proizvode naše zemlje dovele su do osi
romašenja seljaštva, što je u veliko otežalo funkcionisanje po
slovnog života.

„Uprkos razloženih teških okolnosti bilo nam je moguće, 
povećanim nastojanjem i svrsishodnom daljnom izgradnjom na
še organizacije naš posao i u ovoj godini uspešno povećati, 
polučiti porast na premijama i dažbinama od Din 16,829.234.— 
u godini 1930. na Din. 17,223.050.— u godini1 1931., te, kako iz 
računa Dobitka i gubitka razabirete, po otpisu iznosa od Din. 
438.762.85 za tečajne gubitke, zaključiti dobitkom od Din. 
68.655.92, tako da poslovna godina 1931. sa prenosom dobitka 
iz prošle godine per Din. 23.947.26 završava ukupnim dobitkom 
od Din. 92.603.18, koji u celosti prenašamo na novi račun.”

Uprava osiguravajućeg društva „Vardar” je dakle odu
stala od isplate dividende — te ukupnu dobit prenela na novi 
račun iduće godine, i ako bi joj postignuta dobit i pored svih 
otpisa omogućila isplatu od 3% dividende. Mi smo ovu činje
nicu napomenuli zbog toga, što je za 1930. godinu isplatila ta- 
kođe vrlo malu dividendu, naime od 4% i ako je dobit omogu
ćavala podelu od 10% dividende. Treba imati na umu, i mi 
smo to u našoj prošlogodišnjoj analizi podvukli, da je „Var
dar” u pogledu isplate dividende veoma suzdržljiva. Tako je 
poznato, da se je prva dividenda isplatila tek u osmoj godini 
postojanja, naime u 1929. godini, a druga u 1930. godini. U 
1931. godini, kao što vidimo, opet nema dividende; to je dokaz 
vrlo mudrog postupanja uprave, koja prenosom čiste zarade 
akumulira sopstvena sretstva, što je mnogo korisnije od isplate 
dividenda. Ta politika snaženja sopstvenih sretstava je uprava 
„Vardara” u toliko lakše mogla sprovoditi, što se njezine akcije 
nalaze u savršeno čvrstim rukama — u posedu akđonara, ko
jima dividenda nije glavni cilj. Imali smo već i priliku da na- 
pomenemo, da se „Vardar” nalazi u interesnoj sferi Kredit
nog zavoda za trgovinu i industriju u Ljubljani, koji je ranije 
pripadao konscrnu bečkog Kreditanštalta i koji je у prošloj

godini nacionaliziran- Industrijski angažmani Kreditnog zavoda 
u Ljubljani i njegove široko razgranate veze preko čitave naše 
države pretstavljaju dragocenu aktivizitersku organizaciju za 
jedno osiguravajuće društvo. Time j#j je osigurana prvoklasna 
klijentela a istovremeno su joj u izvesnoj meri oduzete brige 
oko plasiranja svojih raspoloživih viškova, premija i rezervi, što 
je u današnjim prilikama od neprecenljive važnosti.

Pored centralnog sedišta u Beogradu, podržava „Vardar” 
i četiri filijala, naime u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu i Novom 
Sadu a bavi se osiguranjem elementara, naime požara, proval
ne krađe, loma stakla, šomaža, nezgode, jemstva, autokaska i 
loma mašina, transporta, grada, i što je vrlo važno, svim obli
cima životnog osiguranja. U analizi rada pojedinih grana osi
guranja primetićemo, da je 1931. godina bila vanredno teška, 
mnogo teža od svih dosadašnjih — na šta smo uostalom uka
zivali već i prilikom analiza drugih osiguravajućih društava. 
Nepovoljne okolnosti iz prošle godine mogli bismo rezimirati 
ovako: teškoće oko naplate premija, porast troškova akvizi
cije, redukcija postojećih osiguranja, opadanje vrednosti i pri
hoda premija zbog smanjenja cena, pogoršan kvalitet poslova, 
i specijalno u osiguranju elementara, prekomerne štete u osi
guranju požara. Pored svih ovih nepovoljnih momenata dolazi 
još i ogroman pad hartija od vrednosti, koji je svim našim osi
guravajućim društvima naneo vrlo velike štete i gubitke.

Pre no što prelazimo na detaljnu analizu osiguravajućeg 
posla u 1931. godini i nekoliko ranijih godina, donosimo tablicu 
upoređenja glavnih bilanSnih pozicija za poslednje četiri .go
dine, koja nam pruža vrlo interesantne podatke. Slika je sledeća:

A. Račun gubitka i dobitka

' Ч!%-: i 1928. 1929. 1930. 1931.

Rashodi '• %■ u hiljadama dinara

Štete elementara*) 793 842 640 1.026
[ Štete života*) 404 565 395 753
. Opšti troškovi*) 1.154 1.404 1.459 1.620
i Provizije*) 688 477 681 733
Premije reosig. elem. 7.704 7.552 8.137 7.933
Premije reosigur. života 1.674 2.296 2.735 3.008
Otpis nam eštaja 26 51 51 15
Otpis hartija od vrednosti — — — 439
Prem. rezerve elemen.*) 413 489 543 534
Prem ije rezerve života*) 4.132 4.985 6.422 7.434
Rezerva fielikvid. šteta*) 243 444 578 3/1
Dobit ; %  75 192 316 93
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Prihodi

Prenos dobiti 19 ; : 25 19 24
Prem. rez.*) iz pr. god. elem. 390 413 488 ’ б13
Prem. rez. iz pr. god. života*) 2.752 4.132 4.985 6.422
Rez. nelikv. šteta iz pr. god.*) 179 243 444 57.7
Prihodi od premija elem. 8.899 8.960 9.634 9.407
Prihodi od premija života 3.974 4.228 4.990 5.539
Prihodi od dažbina*) 562 703 758 766
Razni prihodi 31 124 9 12

Kamata 496 469 600 649
Zbir prihoda ili rashoda 17.305 19.298 21.929 23.690

Pada u oči, da se zbir prihoda odnosno rashoda svake
godine povečava i to srazmerno, za 2 miliona godišnje, nepre
kidno već četiri godine. Tu ni kriza iz 1931. godine nije mogla 
osporiti tempo i ritam razvoja. Najvažnije pozicije u prihodima 
su premije elementara i života kao i dažbine, pošto su to pri
hodi koji potiču direktno od osiguravaćeg posla — a u rasho
dima su isplaćene štete. Vidimo, da su naročito prihodi od pre
mija životnog osiguranja u znatnom porastu, što ukazuje na 
to, da se društvo u intenzivnijoj meri počelo da bavi:- sa život
nom granom, što je u sadašnjim prilikama jedino pravilno. Pri
hodi od premija i dažbina su iznosili ü 1929. godini 15.7 mili
ona a rashodi (štete i udeli reosigurača) 12.7 miliona, tako da 
je bruto zarada na tekućem osiguravajućem poslu dala vrlo lep 
prihod od oko 3 miliona dinara. Ali su tu još i troškovi ovoga, 
ogromnog aparata, troškovi uprave, akvizicije, provizije agen
tima, otpisi, porezi i t. d. i t. d. i ako sve ove rashode odbijemo 
od bruto zarade, ostaje čista dobit od 93 hiljade dinara.

Treba napomenuti, da su gornje pozicije iskazane neto, 
to jest po odbitku udela odnosno učešća reosigurača. Jedino su 
prihodi od premija i dažbina iskazani bruto, zajedno sa udelom 
reosigurača, zbog čega se u rashodima pojavljuje pozicija ude
la, isplaćenih na ime premija reosigurača; ako obe pozicije 
suptrahiramo, dobijamo neto premije. Ovakav način bilansiranja 
premija kod ostalih naših osiguravajućih društava nije uobičajen, 
i ako je potpuno pravilan.

Prema pojedinim granama osiguranja prihodi su u 1931.
godini kretali se ovako:

Godina Prihod od Udeo Neto premije
premija reosigurača

u hiljadama dinara 
Požar 4.208 3.590 618
Provalna krađa 333 265 68
S.taklo 76 45 31
Nezgode auto kaski 2.334 1.893 441
Transport 2.245 1.949 296
Grad 211 190 21

Elem. ukupno 9.407 7.934 1.473
Osig. života 5.539 3.008 2.531
Dažbine 2.276 1.510 766

Ukupno 17.222 12.452 4.770

Pored životnog osiguranja u elementaru je najvažnija 
grana požara, nezgode i auto kaska, i transportnog osiguranja. 
U pogledu osiguranja grada, uprava „Vardara” napominje, da 
je zbog nepovoljnih rezultata u toj grani (ko će kod današnjih 
cena žitarica misliti na osiguranje) kojoj društvo poslednjih 
godina nije posvećivalo naročite pažnje, prisilili upravo da je 
u celosti likvidira, pošto je uplata premija, koje se običajno 
kreditiraju do svršetka žetve, postala otežana i nesigurna obzi
rom na novi zakon o zaštiti zemljoradnika.

*) po odbitku reosigurača.

I. Analiza elementara.
Po odbitku iznosa, koji pripadaju reosiguraču odnosno nje

govog ušečća u štetam a daje odnos između neto premija i neto 
šteta u toku poslednjih godina sledeću sliku:

Godina ' / Premije štete U %
u hiljadama dinara

1928 1.196 791 66.13
1929 1.408 841 59.73
1930 1.496 638 42.64

1931 1.473 1.026 68.40
Ogromne teškoće osiguravajućeg posla u 1931. ispoljavaju 

se' u gornjoj tablici. Vidimo, da je procentualni odnos šteta u 
1931. godini prema 1930. povećan za 26% i da sa 68.40% pre
mašuje čak i 1928. godinu. Dok su prihodi premija ostali go
tovo nepromenjeni, dotle su štete porasle za preko 40%, što je 
u vezi kako sa delimičnom likvidacijom izvesnih ugovora o osi
guranju kao i zbog porasta šteta u gotovo svim granama ele- 

.mentara. Od toga otpada 50% na granu požara. Ipak treba na
pomenuti, da u gornje podatke nisu ušli prihodi od dažbina, koji 
iznose neto 766 hiljada i koji bi, razume se, gornju sliku znatno 
..popravili — procenat šteta bi opao na oko 45%, a to bi bila 
povoljnija silka od normalnog odnosa.

Da je to samo prolazno pogoršanje, potvrđuje i kretanje 
u ranijim' godinama, koje opravdava mišljenje, da se vrše 
razne ^organizacije elementarnog portfelja, revizije starih ugo
vora i t. d.

Prema pojedinim granama, razvoj je sledeći:

a) Požar.
U 1928. godini je grana požara — najvažnija u elemen

taru, bila skoro da ne deficitarna, kao što nam to pokazuje 
sledeće upoređenje:

Godina Premije štete u %
u hiljadama dinara

1928 522 504 98.46
1929 617 449 72.77
1930 605 306 50.57
1931 618 523 84.62

Neto premije su u 1928. godini jedva bile dovoljne da 
pokriju štete. Međutim već u narednim dvema godinama stanje 
se normalizira, na 50.57% ali se u 1931. godini ponovno po
goršava, za 34%. Dok je razvoj u 1929. i 1930. godini davao 
dokaze o velikoj okretnosti društva, je 1931. godina posledica 
naročito loših prilika kao i znatnog opadanja morala. Broj na
mernih paljevina, koje se međutim ne može odmah dokazati, 
uzeo je katastrofalan obim.

Reosiguranje ima ovde spasavajuću ulogu. Efekat rada 
se za osiguravajuće društvo pri tome, doduše, smanjuje, ali je 
pri tome i rizik mnogo manji. Tako vidimo da je štete 
u toj grani zapravo imao da snosi reosigurač a ne „Vardar”, kod 
koga je samo zarada bila smanjena. Kod ove grane požara je 
dejstvo reosiguranja izgledalo ovako:

Godina Bruto premije Neto premije
u hiljadama dinara

u %

1928 4.175 522 12.50
1929 4.285 617 14.39
1930 4.542 605 13.32
1931 4.208 618 14.71
Godina Bruto štete Neto štete u %
1928 3.286 504 15.34
1929 3.535 449 12.70
1930 1.795 306 17.06
1931 6.044 523 8.71
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Dok su bruto i neto premije ostale tako reći neprome
njene nailazimo kod' šteta na vrlo velike promene. Ukupno 
je u 1931. godini isplaćeno na ime šteta u ovoj grani za 4.2 
miliona više no lane. Od toga imao je reosigurač da snosi pu
nih 91.3%, dok je na „Vardar” otpalo svega za 217 hiljada di
nara više no lane, odnosno 8.7%. Pomoću reosiguranja „Var
dar” je dakle imao u 1931. godini ušteda na štetama od 6%, 
dok je u 1930 godini taj odnos bio relativno nepovoljniji.

b) Nezgode.

Godina Premije Štete u %
u hiljadama dinara

1928 294 110 37.41

1929 362 180 49.72

1930 381 150 39.37
1931 440 247 56.13

i
Kod nezgoda imamo doduše povećanje premija, ali po

što su istovremeno porasle i štete, procentualno mnogo više, 
ostao je odnos šteta prema premijama nepovoljniji no u jed
noj od poslednjih godina.

Reosiguranje grane nezgoda dalo je sledeće rezultate:

Godina Bruto premije Neto premije u %
u hiljadama dinara

1928 1.554 294 18.91
1929 1.908 362 18.97
1930 2.045 381 18.63
1931 2.333 440 19.13

Godina Bruto štete Neto štete u  %
1928 505 110 21.78
1929 1.018 180 17.68
1930 756 150 19.81
1931 1.163 247 20.57

I u toj grani vidimo važnost reosiguranja. Reosigurač 
je sve poslednje godine snosio oko 80% od šteta, ali je isto
vremeno preuzeo i 80% od prihoda od premija. Ove skoro ne
promenjene relacije potvuđuju nam, da postoje u ovoj grani 
dugoročni ugovori, koji u toku godine nisu menjani. U koliko 
iz ovih kvotnih ugovora rezultiraju za „Vardar” gubitci na 
štetama, to se u praksi ove razlike nadoknađuju sa dažbinama 
i povećanim provizijama, koje se naplaćuju od reosigurača. Od 
ukupne produkcije prima reosigurač jedan unapred određen 
deo, bez obzira na osigurane iznose; kao naknada za to ima re
osigurač da učestvuje u svim rizicima.

c) Transport.

Odnos između premija i šteta bio je poslednjih godina 
sledeći:

Godina Premije šte te  u %
u hiljadama dinara

1928 287 116 40.41
1929 311 177 56.91
1930 406 117 28.81
1931 296 170 57.50

Analognu nam sliku daje grana osiguranja transporta. I 
ovde su neto štete u odnosu ka naplaćenim premijama po
rasle, dok su prihodi od premija, posmatrani u apsolutnim ci
frama, podbacili za preko 100 hiljada. Transportno osiguranje 
se već nekoliko godina nalazi u vrlo teškoj krizi, zbog čega ga 
je veliki deo osiguravajućih društava napustio. Pogoršanje pri
lika u toj grani dolazi kod „Vardara” verovatno još i od toga, 
što je definitivno likvidirana šteta, koju je društvo imalo u 
ranijoj godini: u osiguranju plovnih objekata imao je „Vardar”

jedan vrlo težak slučaj, koji je näm ä svima još u sećanju, na
ime sudar brodova „M orosinÄ  „Karađorđe” , koji je bio osigu
ran u ovome preduzeću. Zahvaljujući opreznoj politici društva, 
nije došlo do većih gubitaka.

Reosiguranje ove grane pokazuje sledeću sliku:
Godina Bruto premije Neto premije u %

u hiljadama dinara

1928 2.575 287 11.14

1929 2.173 311 14.31

1930 2.544 406 15.96

1931 2.245 296 13.45

Godina Bruto štete Neto štete u %

1928 1.410 116 8.22

1929 1.805 177 9.88

1930 1.792 117 6.53

1931 1.076 170 15.81

Dejstvom reosiguranja su poslednjih godina postignute 
izvesne uštete na štetam a; u 1931. godini je situacija donekle 
izmenjena i „Vardar” je morao da podnosi veće štete, od 6.5% 
u 1930. godini na 15.8%, iz .čega rezultira u mesto uštede nov 
manjak od 2.4% — što je nadoknađeno većim prihodima od 
dažbina. Gubitaka nema, ali su prihodi društva nešto sma
njeni.

II. Osiguranje života.
Sada, da pređemo 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
1931 3.466 120.537

Povćanje produkcije je dakle neverovatno jako. Pri tome 
pak treba imati u vidu, da je bilo svake godine i storna, isteka, 
otkupa i slučajeva smrti.

Rezultate, koji su postignuti u ovoj grani osiguranja, treba 
naročito podvlačiti. Uprava sama napominje, da je u toku 1931. 
godine nova produkcija obuhvatala 2128 polisa sa osiguranim 
kapitalom od 61.2 miliona dinara, čime je postignuta rekordna 
godišnja produkcija, od kako postoji društvo. (U 1930. godini 
iznosila je nova produkcija samo 957 polisa sa kapitalom od
40.3 miliona). Da nije dakle bilo isplaćenih šteta kao posle
dica smrtnih slučajeva, otkupa i isteka, osiguran kapital izno
sio bi 165.8 miliona. Zbog baš napomenutih okolnosti pak iznosi 
stanje portfelja krajem 1931. godine 3466 polisa sa 120.5 mi
liona. Saldo nove produkcije iznosi dakle 793 polisa (prema 287 
polisa u 1930. godini) odnosno 16 miliona dinara. Ovako obi
lan porast jasan je dokaz uspešnog poslovanja „Vardara” i da 
nije bilo vanrednih gubitaka na kursnoj razlici hartija od vred
nosti, čista bi zarada društva i ove godine — uprkos svih 
teškoća — ipak bila veća no u jednoj od ranijih godina. Mor
talitet je u pretekloj godini ostao kao ranijih godina jednako 
povoljan — i ako je procentualni odnos isplaćenih šteta u 1931. 
godini za 10% veći no u 1930. godini, kao što nam to poka
zuje sledeće upoređenje:

Godina Premije šte te и %
u hiljadama dinara

1928 .2.302 403 17.50
1929. . 1.932 565 29.24
1930 2.255 441 19.55
1931 2.531. 753 29.74
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Poznata je činjenica, đa je visina šteta jedan ođ f& fora, 
koji leži van domašaja čovečjeg predviđanja; sve je to bazi
rano na matematski račun verovatnoee, koji važi kao osnov 
kalkulacije za veliki broj ljudi i godina —■ što duži rok i što 
više ljudi u toliko će taj račun biti tačniji. Ali će ipak ostati samo 
račun — pošto se pitanja žvota 1 smrti ne mogu vezati u nor
mative niti tačno predvideti. Prema gornjoj tablici mogli bismo 
konstatovati da postoji jedan izvesan ciklus u ritmu ovog osi
guravajućeg posla: 1929. i 1931. godine iznosio je odnos šteta 
u premijama 29%, a 1928. i 1930. za 10% manje. Znači, da su 
tšete svake druge godine veće.

Godina Bruto premije Neto premije м %

1928

u hiljadama dinara 

3.975 2.302 57.91
1929 4.228 1.932 75.69
1930 4.990 2.255 45.19.
1931 5.539 2.531 46.01

Godina Brato štete Neto premije u %
1928 818 403 49.26’
1929 1.267 565 44.59
1930 837 441 52.68
.1931 1.646 753 47.00

Kod reosiguranja primećujemo da je u ovoj grani pre
uzelo društvo „Vardar” mnogo veći procenat od prihoda, pa 
i šteta, kao kod elementara — što leži u prirodi posla. Elemen
tarna osiguranja se obnavljaju svake godine kao što je poznato, 
dok se sklapaju životna na rokove od više desetina godina.

Sve ostale grane manje su važne, jer njihova produkcija 
ne zauzima veći obim, što se lepo može da vidi iz jedne od 
prvih tablica.

B. Račan «ravnanja.
Aktiva- 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 595 465 479 676
Gotovina kod novč. zav. 4.681 3.321 3.864 2.419
Hartije od vrednosti 5.947 5.911 8.378 7.150
Hipotekarni zajmovi • — 168 158 149
Zajmovi na životne polise 861 1,206 1.942 2.105
Tekući računi 916 1.183 321 465
Tekući računi kod filijala 2.739 2.599 3.701 4.609
Razni računi kod reosig. 234 117 — 1.094
Inventar 235 183 130 140
Nepokretnosti — 1.450 1.685 2.545

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Rezervni fond 100 155 215 400
Tekući računi 3.229 1.285 1.440 460
Rezervna premija života 9.149 11.038 14.17! 16.408
Rezervna premija elementara 413 488 513 534
Rezervna šteta 242 444 587 411
Dobitak 75 192 316 93
Razni računi — — 418 37
Zbir bilansa 16.210 16.604 20.660 21.353

Zbir bilansa je u 1928. i 1929. godini ostao stacionaran 
na 16 miliona; zatim je u 1930. god. imao jedan nagao skok za 
četiri miliona na 20.6 miliona. 1 u 1931. godini, protivno svim 
očekivanjima, imamo porast. Tempo je doduše -nešto usporen, 
ali je zbir bilansa usprkos teških prilika povećan za 700 hi
ljada na 21.4 miliona dinara.

Glavnica je ostala nepromenjena — ona je relativno vrlo 
malena — ali nesmetn pustiti iz vida, da kod osiguravajućih 
društava glavnica ne igra naročitu ulogu i kako ne pretstavlja 
naročiti obrtni kapital, ona je zapravo samo nekakva super- 
garantije. Poznata je stvar, da u inostranstvu osiguravajuća 
društva uplaćuju samo jedan mali deo glavnice, koji se samo u 
slučajevima naročito nepovoljnih prilika ubira odnosno povi
šuje. Pri tome je „Vardar” svoje fondove znatno dotirao — od 
100 hiljada u 1928. godini porasli su na 400 hiljada do kraja 
1931. godine. Najvažnija pozicija u pasivi je svakako rezervna 
premija života, koja je u poslednjoj godini porasla za 2.24 mi
liona na 16.4 miliona dinara. Isto tako je porasla rezervna pre
mija elementara. Rezervisana šteta, to je šteta, koja je nastala 
u 1931. godini a iz bilo kojih razloga nije isplaćena, iznosi 411 
hiljada ,prema 513 u 1930. godini. Pasivni tekući računi su u 
1931. godini smanjeni za 1 milion na 460 hiljada, što je povolj
na pojava, naročito u pogledu plaćanja kamate.

Pošto se sve pozicije pasive mogu smatrati kao neka
kav obrtni kapital društva, postaje interesantna podela ovog 
kapitala i u aktivi. Vidimo, da je gotovina u blagajni prema 
prošloj godini povećana za 200 hiljada na 676 hiljada, ali je 
istovremeno potraživanje kod novčanih zavoda smanjeno od 3.86 
miliona na 2.4 miliona. U 1930. godini iskazan je portfelj hartija 
od vrednosti kao najveća pozicija u aktivi, sa 8.38 miliona 
dinara. Tu su gubitci bili neizbežni. Krajem 1931. godine ova je 
pozicija bilansirana sa 7.15 miliona, a dobivena je na sle
deči način: vrednost efekata za pokriće premijske rezerve života 
iskazana je sa 5.13 miliona; ona rezervnog fonda sa 263 hi- 
hiljade ili ukupno 5.39 miliona dinara. Pored toga izdvojeno je 
u aktivi kao fond kursne razlike, saobrazno propisu zakona o 
bilansiranju državnih hartija od vrednosti od 30. decembra 1931. 
godine, 2.19 miliona. Prema tome su hartije od vrednosti bi
lansirane sa 7.59 miliona, od čega je otpisano 439 hiljada — kao 
četiri petine od kursne razlike — tako da iznose hartije od 
vrednosti per saldo 7.15 miliona dinara. Druga najveća 'pozi
cija aktive su zaduženja filijala sa 4.6 miliona — što pretstav
lja još neobračunate međusobne pozicije. Zatim dolaze nepokret
nosti sa 2.55 miliona, koje su prema 1930. godini povećane za 
skoro 870 hiljada dinara. Zbog nesigurnih prilika na našem 
tržištu efekata odlučila je uprava „Vardara” da plasira izvesne 
svoje viškove u nepokretnosti. Dok u 1928. godini nije imala 
još nijedne kuće, ona ima sada u Zagrebu jednu novopodignutu 
četvorospratnu kuću i jednu četvorospratnu palatu u Novom 
Sadu, koja će uskoro biti dovršena. Razume, se da obe ove zgra
de pretstavljaju Iepe tihe rezerve, koje se u bilansu ne pojavljuju.

U zajmove na sopstvene polise životnog osiguranja je 
plasirano 2.1 milion prema 1.94 miliona u 1930. godini i 861 
hiljada u 1928. godini. U toj poziciji odrazuju se teškoće pri
vredne depresije i povećane kreditne potrebe komitenata — 
osiguranika, koji u sve većoj meri uzimaju kredite na osnovu 
ugovora o osiguranju života.

Hipotekarni zajmovi nisu na novo odobravani i u koliko 
su oni u 1931. godini smanjeni, to dolazi od dospelih otplata 
starih zajmova, koji iznose 150 hiljada dinara.

Odnos sopstvenih prema tuđim sredstvima je sledeći: 
1028. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Sopstvena sretstva 
Tuđa sretstva

3.175
13.035

3.347
13.253

3.531
17.129

3.513
17.850

Ukupno 16.210 16.600 20.660 21.353

U procentima

1928. 1929. 1930. 1931.
Sopstvena sretstva 19.6 20.1 17.1 16.4
Tuđa sretstva 80.4 79.9 82.9 83.9

Ukupno 100,0 100.0 100,0 100.0
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Promene prema 1930. godini nisu velike; tuđa sretstva 

su jače porasla od sopstvenih pošto u njih ubrajamo i rezervne 
premije, koje zapravo ne pretstavljaju tuđa sretstva'U  pravom 
smislu reći.

Napomenuli smo, da, iznosi čista zarada 93 hiljada di
nara prema 316 hiljada u 1930. godini. Ako pak uzmemo u 
obzir, da je zbog pada vrednosti državnih hartija otpisano 438 
hiljada, onda bi dobit iznosila 530 hiljada dinara, a to bi bilo 
rekordno. Međutim, ova je zarada od 93 hiljade u celosti pre- 
neta na novi račun.

U upravi „Vardara” akcionarskog osiguravajućeg druš
tva nalaze se sledeća gospoda :

Pretsednik: Doka Nestorović, ban Moravske banovine 
n. r., profesor Univerziteta i advokat u Beogradu. Potpredsed- 
nik: Josip Lukman, član upravnog odbora Kreditnog zavoda za 
trgovinu i industriju, Ljubljana; Potpretsednik: Franjo Braum, 
ministar Narodnog Veća za finansije u m. predsednik „Tanina” 
d. d., Zagreb; Ernest Hope, direktor u m. Opšteg osigurava
jućeg društva „Providencija” u Beču, reprezentant „Union” 
osig. društva Prag, za Austriju; Mih. Lukarević, veletrgovac u 
Beogradu; M. Bek, direktor „Alijanc i Gizelaferajna” u Beču; 
Viktor Kajn, direktor u Ljubljani; Josip Gutman, bankovni di
rektor u Beogradu. Nadzorni odbor: g.g. Marko Bauer, gen. 
sekretar Saveza industrijalaca u Zagrebu; Dr. Janko Kersnik, 
direktor banke u Ljubljani; Đorđe Jovanovič, direktor u Beo
gradu; Vitomir Konstantinović, gen. direktor. Direkcije državnih; 
dugova u Beogradu i Rista Ognjanovič, član uprave Državne 
hipotekarne banke u Beogradu.

ЈАДРАНСКА ПЛОВИДБА Д. Д. — СУШАК.

Прошлу годину завршила je Јадранска Пловидба лоше. 
Управо може се рећи врло лоше. Док je 1930. година завр- 
шена са добитком од 326 хиљада златних динара, прошла 
година показује губитак од 685 хиљада златних динара. 
Разлика je између једне и друге године преко милиона 
златних динара. Како Јадранс-ка Пловидба joiu увек билан- 
сира у предратним златним динарима то je пословни ycriex 
у прошлој години био за преко 10 милиона данаипњих ди- 
нара слабији него 1930 године.

Већ из билансе Дубровачке пловидбе видели смо да je 
обална пловидба пасивна. И то у толикој мери да се та па- 
сивност у лошим годинама тешко може елиминирати чак и 
издашним субвенцијама, Јадранска Пловидба посветила се: 
готово искључиво обалној пловидби. Слободној пловидби 
она не поклања никакве пажње и осим обалне пловидбе n o ’ 
Јадрану подржава једино редовиту линију између наших 
лука и лука Албаније и Грчке све тамо до Солуна и Смирне. 
Било je покушаја да се та редовна линија продужи до Ца- 
риграда и ушћа Дунава. Међутим рентабилитет није до- 
зволио да се остане при том пројекту. Поготово што те- 
ретне линије према Г.рчкој не уживају никакве субвенције.;

Ha погоршање пословања деловало je у првом реду 
погоршање општих привредних прилика што се je одразило 
и на нашој обалној пловидби. У обалном промету убрало 
се je прошле године за пренос робе за пуна 2 милиона 666 
хиљада динара мање него године 1930. A од путничког npo- 
мета ушло je прошле године за 3 милиона 524 хиљада ди- 
нара мање него 1930 године. Укупно од обалног промета; 
ушло je прошле године за преко 6 милиона динара мање 
него 1930 године.

Погоршање економских прилика у првом реду на При- 
морју и Далмацији имало je за последицу знатно смањење. 
промета робом. Далматинско-атриморски продутсти имали су 
прошле године слабу продају a  довоз робе из других кра-, 
јева био je опет слабији jep je потрошачка снага етанов- 
ништва битно ослабила. Поред тога и управо ради погор-

шања ОпштИх привредних прилика, конкурегшија једрењача, 
нарочито оних са помоћним моторима, осећа се у робном 
промету много јаче него иначе.

Опадање путничког промета поред погоршања еко- 
номских прилика на самом нашем Лримо.рју има се у npBOÄi 
реду приписати опадању туристичког промета. Нарочито у 
другој половини лет.а и у јесени. У доба најинтензивнијег 
промета странаца, Немачка je била приморана да заведе де- 
визна ограничења и увела такве таксе за издавање пасоша, 
да je прилив немачких туриста био онемогућен. A за наше 
Приморје немачки je туриста најбољи гост: прво што je био 
многобројан a друго што je просечно ипак боље ситуиран 
од лросечног госта других држава које у већој мери учес- 
твују у нашем туристичком промету пак no томе и више из- 
даје за лутовања и хотеле. A и из других држава промет 
странаца био je у другој половини године много слабији. Па 
и из саме н ат е  земље било je прошле године на Јадрану 
мање путника него ранијих година. Све je то наравно мо- 
рало деловати и на путничку фреквенцију наше обалне пло- 
видбе. Док су пре 3 до 4 године пароброди на брзим, 
главним и споредним линијама преносили стотине путника, 
прошле године били су ту само десетци путника и то пре- 
тежно у јефтинијим класама.

Стицањем прилика десило се да су управо прошле го- 
дине, кад je промет туриста био много мањи него ранијих 
година ушла у службу три нова пароб.рода: „Престоло- 
наследник. Петар“, до онда наш најбољи путнички брод 
обалне пловидбе, те пароброди „Бакар” и „Раб” путнички 
пароброди за важније локалне линије као Сушак—Раб и 
Оплит—Метковић. Стављањем у промет ова три пароброда 
режијски издатци знатно су порасли док су приходи, као 
што видимо подбацили због слабе фреквенције.

Услед тога што су ушли у састав пловног парка 3 нова 
пароброда, чија се вредност цени на скоро 40 милиона ди- 
нара, појавила се и много већа потреба за амортизацијом 
него што je била кад су службу вршили старији бродови, 
a знатним делом већ и отписани. Амортизација прошле го- 
дине износи 1 милион 691 хиљаду динара.

Да ситуација буде још неповољнија са плаћањем уго- 
ворене субвенције ишло je веома лоше. Заостатци су у неко 
време толико износили колико износи еубвенција за читаву 
годину na и преко тога. Услед тога подузеће je било при- 
морано да оперира са знатним кредитима. Услед тога на ка- 
матима je издано 1 милион 840 хиљада динара више него 
раније. Потешкоће у државним финансијама oceha и наша 
привреда на сваком кораку. Један од првих предуслова сре- 
ђивања прилика у нашем привредном и финансијском жи- 
воту мора бити потпуна сређеност државних фина^сија.

Биланси за последње 4 године овако изгледају: 
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљ'адама злат. динара
Бродови 11.777 11.667 11.650 15.291
Некретнине 238 238 238 238
Мобилар 105 5 ----
Роба 216 225 239 200
Ефекти 142 205 213 216
Дужници 4.483 5.340 4.913 3.726
Г убитак ---- 685

Пасива:
Г лавница 12.000 12.000 12.000 12.000
Фонд амортизације 2.888 3.137 3.577 4.114
Фонд осигурања 992 1.088 1.235 1.416
Повериоци 66 2.711
Резерва ---- 36 37
Добитак 333 326 ----
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Биланса je још увек састављена у предратним златним 
динарвма. После законске стабилизације могло би ce при- 
ступити билансирању у данашњим динарима. Биланса у да- 
нашњим динарима дала би много лрегледнију слику пре- 
дузећа него кад ce билансира у јединицама ко.је претстављају 
за 11 пута већу вредност него што je данашњи динар.

Вредност бродова порасла je од 11 милиона 650 хи- 
љада на 15 милиона 291 хиљада или за 3 милиона 640 хи- 
љада предратних или око 40 милиона данашњих динара. To 
je ради градње и преузимања пароброда „Престолонаследник 
Петар“, „Бакар” и „Раб”. Позиција дужници смањена je од
4. милиона 900 хиљада на 3 милиона 726 хиљада. Међу ду- 
жницима 1930 године било je и потраживања код банака и пре- 
дујмови бродоградилишту ради градње нових пароброда. Ме- 
ђутим међу дужницима у билансу за 1931 годину у првом je 
реду држава за доспелу a неплаћену субвенцију.

У пасиви вкдимо знатно промену код повериоца. По- 
расли су од 66 хиљада концем 1930. године на 2 милиона 711 
хиљада злагних старих динара концем 1931, године. To je 
делом ради још неплаћених рата бродоградилишту a делом 
ради- узетих кредита, јер субвенцвја није плаћена. Кад би 
субвенција била на време исплаћена подузеће не би имало 
никаквих дуговања a то би много значило и за пословни 
успех.

Губитак je како рекосмо приличан и има ce приписати 
слабијој коњунктури и потешкоћама око плаћања субвен- 
ције.

Друштво je 1929 године склопило са државом уговор 
иа 10 година ради субвенције и ради изградње 18 нових па- 
роброда. У пролећу ове године дошло je до ревизије уго- 
вора. Субвенција je нешто снижена a редуциране и ограни- 
чене су неке линије које су биле скроз пасивне. A промењена 
je и обавеза гледе градње нових пароброда, водећи наравно 
рачуна о данашљим прилика-ма. Сада ce још довршава ла- 
роброд „Југославија“ близанац „Карађорђа” који he ce упо- 
требити за туристичке линије уздуж наше обале. Тиме би 
план за изградњу и обнову флоте за неко време био готов.

За будући развитак поред туризма и његова стања 
претежну he улогу играти како држава плаћа уговорену 
субвенцију јер инаће терети камата биће све неповољ- 
нији што he коначно деловати и на просперитет подузећа.

У управи Јадранске пловидбе налазе ce следећа г. г.: 
Др. Едо Гргић, претседник; Др. Александер Горуп, потпрет- 
седник; Божо Банац, потпретседник( Максо Антић, Др. Нико 
Бонетић, Богдан Дурбешић, Др. Миша Колин, Фрањо Петри- 
новић, Адте Рис-мондо, Др. Виктор Ружић, Др. Јосип Смо- 
длака, Др. Светислав Шумановић, Анте Шврљуга, Серафин 
Топић и Стеван Карамата.

У надзорном одбору су г. г.: Антон Хубер, Мр. Иван 
Девчић, Анте Дујмовић, Мате Кларић, Дујам Михачић, ТБурп 
Милош, Казимир Полић, Звонимир Рихтман.

T R G O V A Č K O - I N D U S T R I J S K A  B A N K A  „ V A R D A R” A. D.

SKOPLJE

U prošlom broju, a prilikom analize jedne skopljanske 
banke mi smo konstatovali, da privredna depresija nije pošte- 
dela Južnu Srbiju, niti Skoplje. Naprotiv, ona je baš u tim kra
jevima imala neočekivano težak odjek, a to radi potpuno spe
cijalnih privrednih prilika. Poznato je, da naši južni krajevi u 
pogledu privredne aktivnosti ne gravitiraju ka severu, već jugu. 
Čitav izvoz, a on je u Južnoj Srbiji od životnog pitanja, upućen 
je ka jugu, Grčkoj i moru. A očajne prilike u Grčkoj imale su 
porazno dejstvo na privredu naših južnih krajeva. Uprava Trgo- 
vačko-industrijske banke „Vardar” u Skoplju u svome godiš
njem izveštaju napominje, da su „tegobe postajale u toliko

jače što je gotovo sav izvoz upućen prema jugu, gde je svetski 
poremećaj izazvao daleko mučnije posledice nego kod n a s ,. i' 
zastoj u izvozu stvorio je zastoj i u drugim poslovanjima, koja 
su i ranije pokazivala jasne znake opadanja i nerentabilnosti,

Ističe se, da je poljoprivreda po kakvoći i po količinama 
dala dobre rezultate, ali opšti pad cena na svetskim tržištima 
nije dopustio da se ti rezultati realizuju. To isto važi i za vo
ćarstvo kao i za vinogradarstvo, za svilene čaure kao i za mak, 
stočarstvo, industriju i eksploataciju rudnog blaga. Interesantna 
je također konstatacija, da je žitni režim naneo Južnoj Srbiji 
osetne štete ne samo trgovini i industriji, nego i samim proiz
vođačima. Stočni proizvodi su pored vrlo velikih gubitaka unov
čeni, a opijum je bio u toku cele godine u potpunoj učmalosti, 
lste prilike su imali u prošloj godini i trgovci-izvoznici koža, 
čije su cene tako katastrofalno pale da su pretrpljeni gubitci 
bili ogromni. Njihova posledica je smanjenje kupovne moći tr
govaca i snižavanje trgovačko poslovnog volumena na najma
nje mogući obim.

Pored svih nepovoljnih prilika imale su skopske banke 
da izdrže i navalu ulagača, koja nije bila manja no u drugim 
delovima naše države. Izuzevši jedne banke, sve su ostale skop-' 
ljanske novčane ustanove bile prinuđene, da u znatnoj meri 
reduciraju svoje aktivne poslove, da bi na taj način mogli udo
voljiti zahtevima ulagača. Za banke to u 1931. godini nije bila 
laka stvar; odlučujuće je bilo pitanje likviditeta odnosno kratko- 
ročnosti aktivnih operacija. Donja tablica će nam potvrditi, da 
je Trgovačko-industrijska banka „Vardar” ovu tešku krizu sjaj
no prebrodila, i da je bila u stanju, da u toku godine smanji 
svoje aktivne lukrativne plasmane (eskont i tekuće račune) za
14.5 miliona, što dokazuje, da je aktiva stvarno morala biti 
prvoklasna — u pogledu solventnosti kao i u pogledu likvid
nosti. Banka sama napominje, da je zahvaljujući opreznosti 
s kojom se u banci radi, pored svih nepovoljnih činjenica, ipak 
uspela da se sačuva od velikih potresa. „Likvidnost naših po
traživanja nam je pomogla, da lakše izdržimo oštrine, naročit«, 
u drugom pol godu ove godine a d a  u isto vreme ne uzdrmamo 

isvoje komitente. Poslovi su sami po sebi opali.”
U narednoj tablici smo sastavili glavne bilansne pozicije 

za poslednje četiri godine. Kako međutim ne raspolažemo sa 
podatcima računa izravnanja za 1930. godinu, koji je morao 
pokazivati upravo rekordne cifre, morali smo se zadovoljiti sa 
nekoliko glavnih podataka, koje navodi bančina uprava u svo
me izveštaju za 1931. godinu radi upoređivanja. Slika, koju 
dobijamo, je sledeća :

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 5.446 5.606 5.109 1.259
Valute 54 63 — 2
Dužnici 31.018 42.092 45.905 33.709
Menice 31.603 30.449 30.274 27.973
Nepokretnosti 448 448 361 1.784
Inventar 1 din. 1 din. 1 din.
Hartije od vrednosti 1.218 1.832 ■ — 1.440
Naplate, depoziti i t. d. 58.150 68.154 — 61.688

Pasiva

Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Fondovi 1.453 1.716 — 1.956
Poverioci 33.413 34.183 35.499 25.476
Ulošci na štednju 10.757 14.655 21.142 12.647
Keeskont 7.222 12.998 — 9.822
Prenos dobiti 2 7 — 3
Dobit za podelu akcion. 1.800 1.800 — 900
Zbir aktive ili pasive 127.940 148.647 — 127.855
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Raeun gubitka i dobitke.

Rashodi

Kamata 1.256 2.043 — 2,064
Plate, porezi i troškovi 1.5'// 1.666 — 2.169
Čista dobit 2.080 2.086 —- 904
Otpisi — —- — 1.822
Gubitak na efektima -— — — 790

Prihodi

Kamate 1.818 3.265 — 4.378
Provizije 2.724 2.316 — 2.795
Ažija 323 171 — 442
Kirije 31 39 — ,130
Zbir prihoda i rashoda 4.913 5.796 — 7.749

Pretpostavljamo, da je krajem 1930. godine iznosio zbir 
bilansa 160 miliona, prema 148.6 miliona u 1929. godini. Kra
jem 1931. godine ova je cifra reducirana na 127.8 miliona, od
nosno toliko, koliko je iznosila pre četiri godine, krajem 1928. 
godine. To je rezultat privredne depresije i smanjenja poslovnog 
volumena.

Glavnica je ostala nepromenjena sa 15 miliona, što je za 
srpske provincijske zavode relativno vrlo mnogo. Istorijat ove 
vrlo je interesantan.

Firma je protokolisana na dan 15. aprila 1920. godine, 
početna glavnica je iznosila 3 miliona dinara, koja se uplaći
vala u ratam a — pri samom osnivanju 40% od predviđene 
glavnice. 30% je uplaćeno 30. juna 1920. godine, a treća i po
slednja rata iste godine 30. novembra. U 1921. godini je pove
ćana na 6 miliona, upisom drugog kola od 30.000 komada novih 
akcija a 100 dinara, ali pošto su i ta sredstva bila nedovoljna, 
naročito radi otvaranja bančinog Tehničkog odelenja, koje je 
obuhvatalo mehaničku radionicu i livnicu (u 1922. god), glav
nica je u toku 1924. godine povišena na 10 miliona dinara. U 
to vreme stvorene su vrlo tesne prijateljske veze sa Bosanskom 
bankom a. d. u Beogradu, sadašnjom Jugoslovenskom udru
ženom bankom a. d. sa sedištem u Zagrebu i Beogradu. Godina 
1925. je i inače veoma značajna po razvoj bančin, jer je u toj 
godini uvedena i grana primanja uloga na štednju, što u rani
jim godinama u tome obliku nije postojalo. U 1926. godini 
ponovno je povišena glavnica od 10 na 15 miliona dinara; ovo 
novo kolo od 50.000 akcija u celosti je preuzela Bosanska banka 
u Beogradu, koja je time svoje dosadašnje poslovno-prijateljske 
veze sa bankom „Vardar” samo još pojačala.

U 1921. godini otvorila je banka i svoj filijal u Beogradu, 
radi velikih deviznih poslova, ali je docnije, zbog veza sa Bo
sanskom bankom isti opet ukinula.

Važno je i to, da je 1923. godine pretvoreno bančino 
tehničko odelenje u industrijsko akcionarsko društvo „Orao” sa 
glavnicom od 4 miliona, sa zasebnom upravom i potpuno ne
zavisnim krugom delovanja.

Sopstvena sretstva iznose krajem 1931. godine 17 mili
ona, a tuđa 48 miliona. Podeljena su na sledeće iznose: ulozi na 
štednju su iskazani sa 12.65 miliona, dok su pre godinu dana 
iznosili 21.1 milion, odnosno 14.6 miliona u 1929. godini. Po
dignuto je dakle preko 9 miliona. Još jače je smanjenje kod 
poverioca, koji su smanjeni za 10 miliona na 25.5 miliona di
nara. Keeskont je iskazan sa 9.8 miliona — njegova visina u
1930. godini nije poznata, ali je prema 1929. godini ipak sma
njena za 3 miliona. Pod pretpostavkom, da je reeskontni kre
dit iskorišćen u istom iznosu kao i u 1930. godini iznosio je 
odliv stranih sretstava punih 19 miltona.

Malo ranije mi smo napomenuli, da su bančini aktivni 
poslovi smanjeni za 15 miliona, a ostatak od četiri miliona je 
likvidiran gotovinom, koja je krajem 1930. iskazana sa 5.1 mi- 
lion, a godinu dana docnije sa 1.26 miliona. Pretna ovome sma
njeni su eskontni krediti od 30.3 miliona na 27,9 miliona, a oni

po tekućim računima od 46 miliona na 33.7 miliona. Bančine 
nepokretnosti su bilansirane sa povećanom vrednošćti, od 361 
hiljade na 1.78 miliona, zbog preuzimanja nepokretnosti kao na
plata za potraživanja. Ni gubitci na efektima nisu mogli biti 
izbegnuti. Dok je portfelj hartija od vrednosti iskazan 1929. 
godine sa 1.83 miliona, iznosi krajem 1931 godine 1.44 miliona, 
a banka napominje, da iznosi gubitak na kursnoj razlici 790 
hiljada dinara, koji je u ostalom u celosti otpisan iz ovogo
dišnje zarade.

Uprkos tome treba podvući, da je zarada, postignuta pod 
tako silno nepovoljnim okolnostima, ipak bila veća no u 1928 i
1929. godini. U obe ove godine je iznosila 2.08 miliona. Ove 
godine iznosi 900 hiljada, ali ne smemo pustiti iz vida, da je 
od zarade otpisano 790 hiljada kao kursna razlika a 1.82 miltona 
na dubioznim potraživanima; prema tome iznosi postignuta za
rada 3.52 miliona odnosno za 75% više no ranijih godina.

Imajući pred očima teške prilike i smanjenu čistu zaradu
— posledica otpisa — odrekli su se upravni i nadzorni odbor 
pripadajućih tantijema; ako uvažimo dalje činjenice, da je iz 
redovnih prihoda utrošeno i otpisano 2.73 miliona nedirajući u 
rezervne fondove otpala je time već i potreba redovnih dota
cija. Od ostatka od 904 hiljada dinara je 4 hiljade preneto na 
novi račun a 900 hiljada je podeljeno akcionarima kao 6%, 
dividende. Kako su akcionari Trgovačko-industrijske banke 
„Vardar” u Skoplju poznati kao vrlo imućnFi' solventni možda 
ne bi bilo pogrešno, da je uprava čitavu zaradu prenela na novi 
račun.

U Upravnom odboru se nalaze g.g..: pretsednik, Trajko
H. Bošković, senator i industrijalac; potpretsednik i glavni! di
rektor, Josif H. Arijo, bankar; članovi: Aleksandar Božičković, 
direktor Jugoslovenske udružene banke a. d. u Beogradu; Ste
van 0 .  Nastić, trg; Rista S. Bunuševac, trg; Anđelko M. Popo
vič, trg. U Nadzornom odboru su g.g.: pretsednik Ćira Lozan- 
Čević; članovi: Lazar J. Cubalević; Benvenisti Kamhi. Direktor 
banke je g. Milan Čemerikić.

„СЛАВЕКС“ ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА ШУМСКУ 

ИНДУСТРИЈУ —  ЗАГРЕБ.

У својој најновијој биланси „Славекс“ исказује за по- 
слоану годину 1930,31 губитак од 297.3 хиљада динара. За- 
једно са преносом губитка из 1929^30 године у износу од
119.3 хиљада динара, губитак износи динара 416.6 хиљада 
динара.

Међутим губитак je у ствари далеко већи. Читави ре- 
довни резервни фондови који су концем 1929 31 исказани са
9.3 милиона динара искоришћени су за отпис губитка. По 
томе губитак у прошлој лословној години износио je око
9 и no милиона динара. Од тога отпада 4.7 милиона ha отпис 
дубиозних потраживања.

Биланса „Славекса“ даје до.јам да je састављена са 
свом потребном ригорозношћу. Јер колико je наших индус- 
тријских подузећа, у првом реду дрвне струке, која су ра- 
дила под истим предуслО|Вима као и Славекс a која можда 
имају и још веће губитке, na ипак не могу своје стање при- 
казати са потребном отвореношћу. И Славекс je мирне душе 
могао отпис дубиознИх потраживања одгодити за каснија 
времена односно изказати губитак мањим него што je био у 
ствари. Ha тај начии било би могуће резервни фонд оста- 
вити интактним. Међутим се то није урадило него се je ку- 
ражно призпало колико заправо износи губитак. Али су 
се одмах и подузеле мере да се тај губитак елиминира из 
билансе. Отписом од резервног фонда губитак je елими- 
нираи. A на концу конца резервни фонд за то je и ту, да се 
у случају лотребе може ангажирати a да се не дира у 
основни капитал или да се кроз читави низ гадина повлачи 
губитак у очекивању, да се тек постепено отписује»
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Нашој индустрији дрвета иде лоше. Ове године још 

горе него прошле тако да ce морају очекивати нови гу- 
битци. И тешко да he ce тако лако наћи излаз. Одржавају 
ce конференције између заинтересираних држава. Али прак- 
тични резултати су веома мршави. Осим можда за личноети, 
које на тим састанцима учествују јер ce овако мало про- 
веду. Да није тога, конференција и конгреса било би много 
мање. Општа привредна криза толико je смањила консум да 
ce на оваком кораку осећа хиперпродукција која онда има 
ванредно неповољно дејство на цене. Ситуација би ce битно 
поправила кад би индустрија дрвета за девизе које она до- 
бива од износа могла продати noi приватном a не no зва- 
ничном курсу. У том случају ушло би око 2.0% више a да 
издатци не би били ни за динар већи. A ca ценом која je за 
20% већа од данашње дало би ce много тога получити. И 
освојити многа тржишта која су нам била изгубљена. Кад 
би за девизе добивали око 20%. више извозници би могли 
да својим комитентима понуде повољније цене него што су 
данас и тако би могли елиминирати многе конкуренте. Ни 
једна грана наше привреде није толико погођена политиком 
снажења динара колико индустрија дрвета. Сад би од про-
мењене политике no свој прилици улраво индустрија дрвета
имала највећи профит.

. Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 137 • 152 17 288
Ефекти и девизе 4.245 4.370 4.890 5.084
Дужници 38.773 25.598 31.403 30.219
Дфилирана подузећа 34.547 12.886 7.642
Шуме и залихе 52.205 35.547 51.942 56.597
Инвестиције 11.814 14.071 15.023 13.517
Г убитак ---- ---- 119 416

Пасива:
Главница 15.000 15.000 15.000 15.000
Резерве 17.322 17.429 9.300
Амортизација шума 22.841 •—— —
Амортизација инвен. 6.284 7.171 7.843 7.318
Повериоци 45.099 73.020 83.960 80.789
Добитак 1.998 1.349 —,—
Укупна биланса 109.176 114.524 116.696 115.433

Укупна je биланса у главноме на истој висини на којој 
je била пре годину дана. Инвестиције су редуциране за 1.5 
милиона. Међутим шуме и залихе показују један пораст од 
готово 5 милиона динара. To je с обзиром на прилике тр- 
жишта једна неповољна констатација. У-колико ce можда не 
ради о преузетим шумама или залихама афилираних поду- 
зећа. To даје наслучивати и смањење обавеза афилираних 
подузећа за 5 милиона динара.

„Афилирана подузећа“ била су билансирана 1929. год. 
са 34.5 милиона a „шуме и залихе” са 35.5 милиона. Годину 
дана касније „афилирана подузећа“ су билансирана са 
само 12.8 милиона a  „шуме и залихе” са 52 милиона. Готово 
за исти износ опала ;је позиција „афилирана ш дузећа” за 
ксији je порасла позиција „шуме и залихе“. Слична je појава 
и прошле године. Изгледа да ce иде за концентрацијом по- 
дузећа. окупивши око. матице — подузећа све афилијације. 
Тиме ce евентуално даду постигнути и уштедње у режији.

Дужници су опали за само милион динара. С обзиром 
на слабу коњункту.ру a нарочито на смањени извоз, било je 
за очеки.вати већу редукцију код позиције дужници. Ако ce 
мање продуцира и ако ce мање извози морала би и потра- 
живања бити мања. Међутим су ce кондиције плаћања битно 
погоршале.

Повериоци су опали за 3 милиона динара и још увек 
износе преко 80.0 милиона. С обзиром на кошунктуру то je 
један знатан износ. Терети камата мора да су доста знатни 
и морају у битној мери утицати на пословни успех.

Резервни фонд je  износио пре две године 17.4 ми- 
лиона динара. Пре годину дана 8 милиона динара било je- 
употребљено за отпис губитака 1930. године. Прошле године 
од резерве je отписано 9.3 милиона у име губитка за 1931. 
годину. Тиме je резервни фонд који je чак био већи него и 
сама главница подузећа, у две неповољне године потпуно 
отписан.

Регенерација наше дрвне индустрије данас je делом 
саобраћајно a највећим делом валутно питање.

У управи „Славекса“ д. д. за  шумску индустрију, 
Загреб налазе ce следећа г. г.: Претседник Алфред Хајнс- 
хајмер, потпретседник Хуго Вајнбергер, Никола Берковић, 
Фрањо Браум, Рихард Фанта, д-р Василије И. Јовановић, д-р 
Милан Ш варц и Алфред Шпиц. У надзорном одбору ce на- 
лазе г. г.: Марко Вауер, Мавро Кандел, Јурај Пајановић и 
јозеф Вајл.

„УЉАНИК” ПЕТРОЛЕУМСКО Д. Д. — ЗАГРЕБ.

У питању електрификације Савске бановине дошло je 
до извесног застоја. Пројеката je било неколико: Са једне 
стране. Сједињене централе Загреб—Карловац имале су евој 
пројекат који ce je за прво време базирао на калоричној ден- 
трали у Загребу и хидро-централи у Карловцу и који je пред- 
виђао изградњу велике калоричне централе на изворима 
земног плина код Бујавице. Удружени рудници и талионице
д. д. у Загребу, имају свој пројекат који базира на изградњи 
једне велике калоричне централе на једном од њихових угље- 
нокопа у Загорју. Ha концу био ј€ ту  и пројекат централе у 
Фали која већ располаже са потребном енергијом и која 
би једино им ала,да изгради потребне водове, и трансфор- 
маторе.

Спорно je било како да ce подели териториј Савске 
бановине на поједине интересенте. Било je чак и захтева 
који су ишли за монополним положајем. Сједињене централе 
Загреб—Карловац, које за  сада имају довол>но енергије већ 
су. биле добиле концесију за продужење вода до Каприв- 
нице проширивши тако своју интересну сферу све до По- 
дравине са намером да ју продуже све до Осијека. У том 
случају било би потребно повећати продукцију. Kao нај- 
згоднији начин повећања продукције сматрало ce искориш- 
ћење великих извора земног плина код Бујавице. Наиме 
градска електрична централа у Загребу имала би или у Бу- 
јавици израдити нову централу, док би данашња у Загребу 
служила као резерва, или пак посебним водовима прена- 
шати плин из Бујавице до Загреба на дужини од 100 кило- 
метара и онда тај плин употребити за погон данашње цен- 
трале у Загребу као и за њено проширење. A плин би ce у 
овом последњем случају употребљавао и за осветлење од- 
носно. за-потребе кућанства и индустрије.

Преговори између општине града Загреба и ;,Уља- 
ника“ као власника налазишта плина у Бујавиди трајали су 
предуго. Мишљења су била различита, интереси у још већој 
мери, тако да ce je то питање тешко приводило крају. Ме- 
ђутим je изашао закон који Удруженим рудницима и та- 
лионицама осиг.урава монопол на знатном делу Савске ба- 
новине. И то у првом реду на оном подручју Савске бано- 
вине који je први имао бити електрифициран no Сједи- 
њеним централама Загреб—Карловац. Интересантно je да je 
закон о монополу Удружених рудника и талионица био об- 
јављен управо онога дана кад ce на терену водио постулак 
за изградњу електричиог вода — између Загреба и Ко- 
привнице.
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Давање монопола Удруженим рудницима и талиони- 

цама. за најважнији део Савске бановине имало je за после- 
дицу да су већи радови око електрификације са стране Сје- 
дињених централа Загреб—Карловац потпуно обустављени. 
Али ни Удружени рудници и талиоиице нису ништа урадиле 
да би овој монопол искористиле. Нова централа у Загорју 
још се не диже a нити he се скоро подигнути. За то фале 
потребна сретства. Страни капитал који се je хтео ангажи- 
рати у тај посао потпуно се повукао. A о домаћем капи- 
талу нема ни говора. Копривници и неким другим кестима, 
који су чекали како да се реши питање електрификације и 
који no томе нису ништа иодузимали да обнове и дотерају 
своје централе, прети опаеност' да једног дана остану без 
светла.

Сједињене централе Загреб—Карловац можда he на 
концу конца ипак бити носиоци електрификације Савске ба- 
новине. У том моменту пројекат централе у Бујавици био би 
поновно актуелан. Уколико се пре тога не догоде битне моо- 
мене код еамог друштва „Уљаник“.

За „Уљаник” се озбиљно интересира једна амери- 
канска група. Она je већ била спремна да га и прекупи. Али 
je прво хтела да себи осигура пласман добивеног плина. A 
ту je у првом реду Загреб. Међутим понуда која je била 
учињена граду Загребу од американских интересената Бу- 
јавице била je  означена као неприхватљива и преговори за- 
право нису ни започели. По томе изгледа да je читава ствар 
одгођена. Међутим с обзиром на велико богатство у земном 
плину који избија код Бујавице и околних бушетина, вдн 
сваке je сумње да he Уљаник и његови извори плина једног 
дана играти видну улогу у нашем привредном животу, у
првом реду упоглед добивања потребите енергије. Садашие
тешке финансијске и привредне прилике извођење тог илана
само су још одгодиле.

Биланси за 4 последње године изгледају овако:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Благајна 43 32 54 70
Ефекти 1.250 1.250 1.999 1.999
Инвестиције и бушења 16.506 18.771 23.072 29.594
Дужници 252 170 353 483
Инвентар 49 49 50 50
Губитак 776 811 820 823

Пасива:

Г лавница 7.500 7.500 7.500 7.500
Повериоци 10.977 13.584 18.842 17.51!
Акцепти j . 400 ---- 8.000
Укупна биланса 18.877 21.084 26.324 33.021

Укупна биланса показује пораст од скоро 7 милиона 
динара. To долази од пораста инвестиција и бушења. У 
те je сврхе и прошле године инвестирано још 6.5 милиона 
динара. Изведени су нови радови и отворене нове сонде. 
Неке и у знатној удаљености од Бујавице што показује да 
je подручје са издашним налазиштима плина врло опсежно.

У пасиви су повериоци опали за преко милион ди- 
нара. Међутим акцепти износе 8 милиона динара. To je 
ради тога да се заводу који финансира подузећа омогући 
да један део свог потраживања мобилизира реесконтним 
кредитом код Народне банке.

Прошла година закључена je ca губитком од 3 хи- 
љаде динара. Заједно са губитком ранијих година, који je 
био много ,већи, губитак износи 823 хиљада динара. Me- 
ђутим главница износи 7.5 милиона динара што значи да je 
највећи део властитих сретстава још интактан.

У управи се налазе следећа г. г.: Мирослав Кулмер, 
претседник; Миливој Црнадак, потпретседник; Др. Бранко 
Пливерић, потпретседник; Иван Ковачевић, Драган Трнски, 
Мартин Пилар, Сократ Петровић, инж. Иво Турина и 
Фрањо Сабо.

БАЈИНО-БАШТАНСКА ИНДУСТРИЈСКА БАНКА, БАЈИНА

БАШТА.

Међ интересантне новчане заводе наше унутрашњости 
треба убројати и Бајино-Баштанску индустријску банку у 
Бајиној Башти. Она je заправо још врло млада, повдто je 
основана тек 1926. године, али je  у своме досадашњем раду 
показала врло лепе успехе, и што je главно, велику агилност 
и темиераменат у улажењу у нове ангажмане. Пошто нема 
великих и моћних протектора, ради са скромним сретствима. 
Основна главница je износила 2 милиона a 1928.. године 
повишена je на 3 милиона, колико и данас износи. Поде- 
љена je -на 12.000 комада акција од no 250 динара номинале.

Ова се банка у, многоме одваја од уобичајених про- 
винцијских новчаних завода, које сматрају, да je есконто- 
ваше сељачких меница њихов главни посао. T ora je свесна 
и управа Бајино-Баштанске индустријске банке, пошто на- 
помиње, да би у случају, да je и она лошла тим истим пу- 
тем, наишла на исту клијентелу на коју су упуИен« и посто- 
јећи заводи, чиме би сигурност пласираних капитала била 
умањена, презадуженост сељака повећана, на штету других 
привредних грана.

За то je банка, као што се то уосталом види и из ње- 
зине фирме већ од свога почетка «ренула путем индустриј- 
ских ангажмана, у коме нам много личи иа једа-н трест, 
и ако мањих димензиуа. Она je банка, са свим банкарскил! 
операцијама — има чак и филијал у Љубовији. Затим има 
у Смедереву сопствену парну стругару, аутоматски млин, 
такођер у Смедереву, електричну хидро-централу у Перућцу, 
шумску екоплоатацију, те се при томе бави и трговином др- 
вета, за сопствен или туђи рачун.

Главни индустријски послови се обављају у шумској 
индустрији и у електрификацији. Али je шумска индустрија 
у прошлој години претрпела незапамћен пад цена и страхо- 
вито слабу прођу. Ипак банка напомиње, да није претрпела 
оних тешких удара, којима су биле изложене друге стру- 
гаре, делимично због смањене произеодње, као и због доброг 
положаја стругаре у Смедереву. Њезина стругара има то 
колосално преимућство, да je  модерно опремљена, са савр- 
шеном техничком организацијом —  a за будућност она je 
обезбеђена довољним сировинама. За ову годину банка je 
затражила и добила законско одлагање једног дела сече, и 
са лагерима из прошле године и смањеним сечама за ову го- 
дину подмириће се потребе стру.гаре. Парни млин у Сме- 
дереву радио je to k o m  године на ушур, и управа напомиње,, 
да je задовољна постигнутим успехом.

Електрификациони планови и експанзија у тој грани 
je сило*м лоших садашњих прилика морала бити привремено 
обустављена. Несул1њиво претставља модерно изграђена хи- 
дро-централа на водопаду у Перућцу, са далеководом ви- 
соког напона једну од најважнијих привредних и опште ко- 
рионих тековина онога краја. Али je све ово један врло ду- 
горочни посао, који захтева много времена., издржљивости 
и добре воље. Досадашњим својим радом Бајино-Баштанска 
индустријска банка je доказала, да испуњава све ове пред- 
услове.

Банчина управа напомиње у своме исвештају за 1931. 
гоДину, да данас потрошња струје још не покрива аморти- 
зационе трошкове великих уложених капитала у ову елек- 
тричну централу. Досадашњи отписи долазе највећим делом 
из банчиних зарада, постигнутих на другим пословима —  што



ce могло урадити, . по.што су банчини режијски трошкови 
минимални.

У погледу рада банчиног филијала. у Љубовији читамо 
у извештају, да je обављала редовно своје послове и .д а  je 
дала задовољавајуће резултате. Она je, радећи солидно, и у 
границама сретстава којима располаже, учинила тамошњој 
привреди знатне услуге,

Међутим, сам рад банчин у току прошле године, на 
крају крајева није дао баш најповољније резултате — по- 
стигнута чиста зарада износи свега 9 хиљада — који су до- 
тирни резервном фонду, према 287 хиљада у 1930. и 365 хи- 
љада у 1929. години. Али мора овакво стање бити само про- 
лазно — a другчије уопште није било могућно, ако имамо 
у обзиру прилике под којима су наше новчане институц-ије 
у прошлој години морале радити. A нарочито тешке су биле 
прилике код индустријске делатности, и тиме разуме ce нису 
могле бити поштеђене ни оне банке, које су у индустријама 
директно ангажоване.

У рачуну губитка и добитка видимо, да je у 1931. го- 
дини отписано 104 хиљаде као губитак стругаре, a 10 хи- 
љада на сумњивим отписима. Пошто амортизације. нису за- 
себно исказане, ми претлостављамо, да су са истим износом 
ушле у збирну позицију режија, које су према 1930. години 
повећане за 200 хиљада динара.

У наредној таблици упоредили смо главније биланске 
ггозиције за последње четири године, које нам омогућавају 
врло интересантне рефлексије на развој и рад банчин. Према 
овим податцима банчино стање мора бити првокласно. Ево, 
добијамо следећу слику:
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Рачун изравнања.
А к т и в а . 1928. г. 1929. г. 

у хиљадама
1930. г. 

динара
1931. г.

Благајна и жиро 347 263 311 118
Менице 239 240 691 959
Текући рачуни 538 294 62 183
Пилана 799 1.996 3.252 3.079
Шумска експлоатација 833 802 941 1.030
Хидро-централа 1.647 1.612 1.602 1.588
Инвентар 19 55 ----
Канцел. материјал 5 ---- ----
Вредности. рез. фонда 
Разно

0.6 ----
199

Оставе, гарантије, кауције 600 

П а с ц в а

600 975 1.053

Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резерве 151 449 700 710
Улози на штедњу 574 1.542 2.980 3.059
Текући рачуни 560 5 ----- -----
Реесконт ---- ---- 300 370
Тантијеме 15 61 49 ----
Добит за поделу 122 193 210
Збир биланса 5.028 5.864 8.180 8.210

Збир биланса je прошле три године порастао за 3 ми- 
лиона, али je повечање у 1931. години успорено, због тешких 
прилика, које су изискивале највећу суздржљивост од ин- 
дустријских a и банкарских послова.

Банчин обртни капитал износи нешто преко 7 милиоиа, 
од чега je преко половине, 3.71 милион сопствених сретстава 
a 3.43 милиона су туђа сретства, Главница износи три ми- 
лиона, a фондови су због снажних дотација порасли последње 
три године за 550 хиљада na 710 милиона a износе мало дане 
25% од главнице, Код туђих сретстава највећи део отпада

на улоге, наиме 3.06 милиона a свега 370 хиљада су реес- 
кон.тни кредити. Улози показују невероватно интересантно 
кретање. Док су у 1929. години исказани са свега 574 хиљада 
динара, они у наредним годинама непрекидно расту, a крајем 
1931. године достижу 3.06 милиоиа динара. Значи дакле, да 
банка није познала нити навале нити панике улагача — и то 
доказује, колико гговерењг ужива у своме крају, и ако баш 
индустријски ангажмани у оно доба нису давали најловољ- 
није резултате. Сваки уложени динар тшкривен je ca више од 
једаи динар оопствених сретстава, a то код наших новчаних 
завода врло много знаћи.

Пласман ових сретстава врло je интересантан, a пока- 
зује га актива биланеа. Највише je пласирано у пилану, наиме 
3.08 милиона — према прошлој години ова je цифра смањена, 
због амортизација; повечање свих ових ангажмана иде па- 
ралелно приливу сретстава. Код стругаре и млмна je инвес- 
тирано у непокретности (зграде и машине) 1.08 милнона, у 
грађу на лагеру 1.3 милиона (врло ригорозно процењено) a 
дужници за робу износе 683 хиљада — дакле укупно 3.08 
.милиоиа. Инвестиције у електричну централу износе 1.59 ми- 
лиона (посдедње четири године непрекидно ce отписују) a у 
шумску експлоатацију, наиме у грађу у шуми и на лагерима
1.03 милиона. Укупни банчин индустријски ангажман нзноси
5.7 милиоиа.

У чисто банкарске трансакције je уложен остатак. 
Како je у индустријским пословима последње две године иа- 
ступио застој, форсира ce — у границама сретстава — бан- 
карски посао: есконтни кредити су пораели на 960 хиљада (у
1929. години износе још 240 хиљада) .преко текућих рачуна je 
пласирано 183 хиљаде (за 100% више но у 1930) a зајмови 
на залоге су исказани са 200 хиљада — први пут у 1931. 
години.

Рачун губитка и добитка:
у хиљадама динара

Расходш
Режија 208 347 474 677
Амортизација .135 189 222 —— •
Отписи 25 19 27 10
Добит 152 365 287 9
Губитак стругаре ---- ---- • 104

Приходи:
од пилане 387 761 792 494
од хидроцентрале 100 118 131 147

Камата 17 ------------- 74 116
Провизија 16 38 — ^ 53
Пренос ------------- 2 14 ■-------------

Збир биланса 520 919 1.011 801
Рачун губитка и добитка показује опадање бруто за- 

раде, што je уосталом било неизбежно, због мањих послова 
и губитака на грани дрвне иидустрије. Банкарски посао као 
и електрана одбацили су томе на супрот већу зараду но у 
рамијим годинама.

Приходи од пилане су смањени према 1931. години за 
300 хиљада динара, док у погледу прихода електричне цен- 
трале видимо да ce сваке године повећавају — последње три 
године су порасле за 40% и ако je вредност инвестиција 
сва-ке године мања. Али ипак повећање ових прихода није 
могло надокнадити губитак на грађи.

Бајино-Баштанска индустријска банка има још једно 
преимучство, које ју je спасло од губитака — a то je чиње- 
ница, да нема хартија од вредности.

У управи банчиној ce налазе следећа г. г. Милорад М. 
Рајаковић, претседник; Јов. Рад. Митровић, Велимир Љ. 
Бешлић, Живојин Јокић, Рашо Шкрњић, Милоје М. Раја- 
ковић, Раде Караџић. У надзорном одбору су г. г. Љубо Ак- 
сентијевић, Јовиша Анђић, Велимир Дун.ић и Миљутин Ива- 
новић.
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БРОДАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ОЦЕАНИЈА“ 
БЕОГРАД— СУШАК.

Прошла година значи и за „Оцеанију“ битно погор- 
шање ситуације иако je овде слика много пријазнија него 
код осталих наших паробродарскмх друштава. После гу- 
битка од скоро 5 милиона динара у годинама 1928 и 1929, 
година 1930 била je закључена са добитком од 2 милиона 
334 хиљада динара. Међутим како je губитак ранијих го- 
дина био пренет на нови рачун, коначна биланса за 1930 
годину исказује још увек губитак од 2 милиона 633 хиљћда 
динара. С обзиром на повољно пословање у 1930 години 
могло се je очекивати да he остатак -губитка бити елими- 
ниран за годину-две и да he подузеће коначно бити у поло- 
жају да исплаћује и дивиденду што je крајем крајева циљ 
сваког акционарског друштва.

Прошле године међутим. чисти добитак износи само 
330 хиљада динара, који je употребљен за отпис губитка 
ранијих година, na je тај сведен на 2 милиона 303 хиљаде 
динара. Према садашњој ситуацији, нема изгледа да he 
преостали губитак бити тако брзо отписан и да he ситуа- 
ција бити чиста.

Ипак за разлику од осталих паробродарских дру- 
штава пословање прошле године завршено je добитком док 
код многих друштава имамо осетљиве губитке.

„Оцеанија“ се налази у једвом специјалном положају. 
Њен пловни парк употребљен je делом у слободној a делом 
у редовној линијској пловидби. У слободној пловидби посло- 
вање je . неповољно. Нарочито ако имамо у виду да су па- 
роброди „Оцеаније“ старије конструкције и да no томе 
имају сувише високе режијске трошкове који са код да- 
нашњих ниских подвозних ставова не могу у пуној мери 
покрити. Међутим „Оцеанија“ подржава и редовне линије. 
Te су линије данас субвенциониране.

Међутим од субвенције до субвенције има битних 
разлика. И „Оцеанија“ пати од тога што се уговорена суб- 
венција не плаћа на време и што су заостатци све то већи. 
Kao разлог да се није приступило обнови пловног парка као 
што je подузеће обвезано уго-вором о субвенцији, иаводи се 
нередовно плаћање као и велики заостатак у исплати др- 
жавне субвенције. С обзиром на садашње кредитне прилике, 
постала je брза и редовна и-сллата државне субвенције ви- 
тално питање за свако паробродарско подузеће.

Биланси за 4 последње године ова»о изгледају:
Актива: 1928. 1929,

у хиљадама
1930.
динара

1931.

Пароброди 36.206 36.206 36.206 36.206
Ефекти 3.187 4.271 4.265 3,915

Дужници 9.116 9.925 8.210 10:74*
Материјал 678 395 396 332
Г убитак 2.680 4.967 2.633 2.303

Пасива;
Главница 20.000 20.000 20.000 20.0Ш
Резерва 80 1.000 i.000 1.00C
Амортицазија 12.052 13.962 15.673 17.48s
Повериоци 18.324 20.570 14.729 14.686

Пароброди су исказани са истом вредношћу већ пе-
колико година. Водећи рачуна . о амортизационом фонду
који износи 17.5 милиона динара, они претстављају вредност
од 19 милиона динара. Међутим с обзиром на катастро- 
фални пад вредности пароброда, нарочито теретних-старијих 
конструкција, питање je, дали би се уновчењем читавог 
пловног парка добио тај износ. Амортизација износи 5% 
вредности или 1.8 милиона динара. Амортизациона квота од 
5% може вредити у нор-мално доба кад се рачуна да бро- 
дови за ту квоту из године у годину мање вреде. Међутим 
je опште познато да je вредност пароброда у последњој го- 
дини пала најмање на половину. Ту више квота од 5% нема 
никакво право' значење a нормално и тачно амортизовање 
je код садашњих прилика заправо немогуће.

Код других позиција билансе нема значајних промена. 
Пораст дужника за 2.5 милиона динара има се приписати 
нередовном-приливу субвенција. Обавезе износе око 15 ми- 
лиона динара што претставља знатан терет за подузеће. 
Кад не би било издатака на камати ситуација би била 
много повољнија.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:

Добитак: 1928. 1929. 1930. 1931.
у милионима динара

Бруто приход 39.882 39.937 42.428 35.881

Губнтак:
Издатци пловидбе 40.966 38.947 36.994 32.683
Амортизација 1.600 1.810 1.810 1.810
Камати 1.034 1.601 1.289 1.057

Бруто приход je био прошле године за скоро 7 ми-
лиона динара мањи него 1930 године. Издатци пловидбе 
били су у 1931 години само за нешто преко 3 милиона ди- 
нара мањи него 1930 године. У тој разлици између опадања 
бруто прихода и најважнијих издатака, лежи објашњење, 
зашто да je прошла година за 2 милиона динлрл била no 
успеху неповољнија него 1930 године,
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Редовита пловидба била je добро запослена. Прушле 

године превезено je на тим линијама 131.496 тона разне 
робе и 77.400 м дрвене градње. Капацитет бродова у сло- 
бодној пловидби био je no томе у целости искоришћен. Ме- 
ђутим увоз je био нешто слабији. У првом реду ради сла- 
бијег повлачења фосфата као последица кризе наше пољо- 
привреде и индустрије вештачког гнојива. Поред потешкоћа 
око наплате субвенција на успех пословања деловали су и 
нижи подвозни ставови. При њиховом одређивању морало 
се je водити рачуна и о општем ттоложају као и о подвозним 
ставовима конкуренције.

У управи „Оцеаније“ бродарског акционарског дру- 
штва, са седиштем у Београду и Сушаку, налазе се следећа 
господа:

Ђорђе Велисављевић, лретседник; Марјан Мажуранић, 
потпретседник; Богумил А н т и ћ , Антон Хубер, Шпиро Јан- 
ковић, Стево Карамата, Марко Лучић-Рока, главни дирехтлр, 
Mape Маврић, Др. Јосип Мартинац, Др. Бранко Пливерић, 
Казимир Полић, Драгутин Прица, Јован М. Ранковић, Антон 
Саблић, Милорад Смоквина и Др. Милан Стојадиновић. У 
Надзорном одбору су г. г .:  Љубомир "Eh h o bc k h , претседник: 
Др. Егон Старац, потпретседник: Иван С. Бијелић, Cnacoie 
Пвозденовић и Винко Микуличић.

ОПШТА ПРИВРЕДНА БАНКА, СУБОТИЦА.

Приликом анализирања биланса Опште привредне 
банке у Суботици за 1929 годину, (у „Народном Благо- 
стању“ од 3. маја 1930. године, број 18, страна 77) ми смо 
напоменули, да Morv биланси ове банке ла. послуже у неку 
руку. «ао индекс кретања благостања у Бачкој. Да то није 
важило само за 1929. годину, потврђује нам доња таблица, 
у којој омо упоредили главне билансне позиције Огппте при- 
вредне банке за последње четири године. Ова управо ка- 
тастрофална слика, коју добијамо, у пуној нам мери инди- 
цира погоршање привредних прилика и димензије садаие, е 
кризе.

Рачун изравнања.

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Благајна 26.263 34.208 35.572 13.755
Менице 58.284 60.413 87.383 92.948
Зајмови на обвезнице 3.566 1.853 1.874 1.413
Дужници 201.339 177.080 110.664 30.391
Хартије од вредности 5.324 2.958 2.853 1.842
Непокретности 5.822 6.744 6.944 4.951
Земљишта 1.878 1.878 ___ ___

Пасива:

Г лавница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фондови 3.403 3.588 3.900 4.241
Улози на књижице 178.773 185.585 151.701 103.827
Улози no тек. рач. ---- '27.525 16.737
Рееоконт 4.097 5.353 4.710 3.504
Повериоци у динарима 29.254 20.310 12.456 983
Повериоци у стран. вал. 50.258 37.965 28.870 1.981
Цедирани зајмови 1.708 1.526 1.266 1.223
Разна пасива, гарантије 19.942 13.262 6.104 3.915
Прелазна позиција 2.112 1.821 2.487 1.587
Добит 2.112 2.245 2.292 1.198
Збир биланса 305.803 297.842 249.779 150.369

Рачун губитка и добитка. i

Расходи:

Камата 12.081 11.363 ------ ----
Порези 907 1.406 1.917 1.368
Плате и трошкови 4.225 4.686 4.705 3.836
Губитак на вред. пап. 46 23 — 957
Чиста добит 2.112 2.245 2.292 1.198

Приходи:

Пренос ран. год. 92 99 119 132
Камата 15.430 14.834 4.418 3.400
Непокретности 505 669 610 362
Провизије и т. д. 3.246 4.123 3.767 3.464
Збир прихода 19.374 19.727 8.914 7.359

Док je обртни капитал Опште привредне банке у Су- 
ботици крајем 1928 године износио још 306 милиона, иска- 
зан je крајем 1931. године са свега 150 милиона, односно 
за 156 милиона динара мање. To je смањење од преко поло- 
вине. У 1929. години још нема кризе, али се, нарочито пред 
крај године, ггојављују први знаци; код банке они се одра- 
зују у извесној пословној сатурираности, која je »мала sa 
последицу, да се обртни капитал смањује за 8 милиона. 
Затим, последње две године долази криза. У 1930. години 
смањује се обртни капитал за 50 милиона, на 250 милиона a 
у 1931. години, код потенциране кризе, још један пут за 
пуних 100 милиона, на 150.37 милиона динара. Каква ли he 
бити слика крајем 1932. године? Ово je гтитање у толико 
интересантније пошто je познато, да има завода, чији по- 
слови у 1932. години више личе на постепену ликвидацију 
него на банкарски рад.

Овакво стање оправдава песимистичко гледање у бу- 
дућност. И сама управа Опште привредне баике у Суби- 
тици не крије своје песимистичко расположење, коме даје 
израза и у своме извештају за 1931. годину следећим речима: 
„док продуктиван рад не добије могућност за делање и док 
не буду враћени предуслови за повратак благостања, при- 
вредне јединице, међу њима и наш завод, не могу имати 
другог задатка, него да će прилагоде постојећим приликама 
увек онако, како моментано стање изискује, у виду од- 
бране, са сврхом самоодржања“ . A треба признати, да се 
je Општа привредна банка у Суботици жестоко борила про- 
тиву кризе и свих тешкоћа, које су наше бамке имале у току 
1931. године да издрже. Jep иије то лака етвар ликвиди- 
рати преко половине својих ангажмана у доба отппте депре- 
сије и у времену, као што je било оно у другој половини
1931. године.

Феномен неповерења улагача у наше новчане заводе je 
наступио прво у Суботици, као последица и одјек привредно 
политичких догађаја у иноетранству, у првом реду у Ма- 
ђарској. Још у јуну и јулу прошле године, када се у другим 
крајевима наше државе није ни помишљало на подизање 
улога код новчаних завода, морали су суботички новчани 
заводи да крваве и било je гласова, који су још у оно доба 
захтевали један специјалан мораториум за суботичке банке. 
Каво je у оно доба појав подизања улога остао локализиран 
на Суботицу и Бачку то je хитним кредитима Поштанске 
штедионице и Народне банке, као и других новчаних завода, 
који имају своје централе у Загребу и Београду криза могла 
бити уклоњена. Тек када je крајем септембра подизање 
улога и навала улагача постао један општи проблем, уве- 
дене су 24. септембра нарочите мере ограничења исплата 
улога код наших банака. За суботичке новчане заводе јг 
ова мера дошла и сувише доцкан, пошто су они већ скоро 
четири месеца вмали да издржавају навалу улагача. Пошто 
се je одлив улога стално морао доводити у склад са пла-с- 
манима, банке су морале отказати дате кредите, и разуме
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će, да су fy  у првом {Зеду Морали бити жртвовани баш нај- 
бољи дужници, пошто су они и најликвиднији.

Смањење обртног капитала Опште привредне банке у 
Суботици долази у првом реду због одлива пасиве, дакле 
туђих сретстава, и то великим делом због подизања улога 
улагача a ca друге стране, иницијативом саме банке, која je 
исплаћивала своје повериоце, пошто су они у многим слу- 
чајевима били краткорочни, и као такви претстављали стално 
опасност изненадног, неочекиваног отказа. Туђа сретства 
банчина износила су крајем 1928. године 264 милиона; крајем
1929. године она су исказана са 250 милиона; ово смањење 
долази од отказа и исплата ловериоцима, пошто видимо, да 
су домаћи улози на штедњу и no текућим рачунима у то 
доба још у порасту. У 1930. години укупна туђа сретства из- 
носе 226.5 милиона. Забележен je већ и одлив улога на књи- 
жице, и ако минималан, док претстављају главни контин- 
гент исплаћених туђих сретстава повериоци, у претежној 
већини страни у страним валутама. Криза je констатована 
и банка се je на њу припремала на тај начин, што je огра- 
ничавала свој пословни волумен. У 1931. години долази до 
катастрофе, за време које je банка имала да исплати преко 
100 милиона туђих сретстава, која су на тај начин опала на 
свега 128 милиона према 264 милиона у 1928. години. Апс- 
трахирајући све остало, већ je само ова чињеница један од 
Аајтачнијих доказа велике ликвидвости и солвентноети бан- 
чиних пласмана однооно дужника.

Анализирајући кретање појединих група страних срет- 
става, треба подвући, да су улози на штедњу и no текућим 
рачунима највећи. Крајем 1929. године били су рекордни са
185.6 милиона. У 1930. години спали су на ниво од 1928. 
године, на 179 .милиона a у 1931. години укупан одлив из- 
носи 60 милиона a стање 120.5 милиона динара. Од тога, 
опали су улози на књижице од 152 милиона у 1930. на 104 
милиона, a они no текућим рачунима од 27.5 милиона на
16.7 милиона. To je била последица панике улагача. Управа 
банчина напомиње: „изузев оно врло кратко време у пе- 
•четку, када се није могла још прегледати слика будуВности 
у погледу на држање улагача, показали смо велику широко- 
грудост према захтевима иаших улагача, те смо мале ула- 
гаче без ограничења, са потпуном свотом њихових улога 
подмиривали и подмирујемо данас, a већим улагачима смо 
давали и дајемо знатно веће износе, него како то ограни- 
чења прописују. Дејство овог нашег држања није изостало, 
јер се je повратило спокојство наших улагача, и шта више, 
добили смо, иМајући у виду данашње прилике, зеатне нове 
улоге“.

Толико о кретању улога на штедњу. Поред ових 
страних сретстава, банка je располагала и врло великим по- 
вериоцима, који су подељени у две групе: У динарске и у 
кредите у страним валутама. Ови су повериоци били ре- 
кордни у 1928. години са 80 милиона, од чега je отладало
50.3 милиона на нединарске кредите. У наредним годинама 
постепено опадају, због редукције пословног волумена бан- 
чиног, на 41.3 милиона у 1930. години. Од ове суме износили 
су кредити у страним валутама 29 милиона. Управа напо- 
миње, да je благовремено упознала све оне опасности, са ко- 
јима су снопчани краткорочни кредити и чије je судбоно^но 
дејство приметила у појединим западно-европским државама. 
Зато je банка настојала, да све ове кредите исплати, и тиме 
предупредила евентуалне тешке неприлике, које би могле на- 
стати услед неочекиваног отказа. У билансу за 1931. годину 
исказани су ови кредити са 1.98 милиона, и управа подвлачи, 
да отпада од овога 1,5 милиона на кредите у страним ва- 
лутама, која je свота одавно покривена у динарској вред- 
ности. Ликвидација ове позиције није могла бити извршена 
због техничких препрека „јер смо према постојећим де- 
визним прописима још пре дужег времена молили за до~ 
зволу ове исплате у иностранству, но ова наша мо^ба још

није Јјешена'1. Остали гЈоверибцИ, у Износу од 983 хиљаде ди- 
нара претстављају још необрачунате уплате и аконтације 
банчиних меничних дужника. Тако je и ова позиција, која je 
још пре три године, крајем 1928. године изноеила 80 ми- 
лиона, до краја 1931. године ло-тпуно ликвидирана. Од тога 
je 41 милион исплаћен у току 1931. године и то, као што 
смо већ подвукли, иницијативом саме банке.

Имали смо прилике, код других банака, да видимо, да 
je одлив улога и повериоца био великим делом парализован 
повећањем реееконтног кредита, што je учињено због тога 
што je пласман био замрзнут или да банкама mije било л >  
требно ликвидирати своје ликвидно пласиране кредите. Ви- 
димо, да код Опште привредне банке то- није био случај. 
Код ње je реесконтни кредит последње две године такођер 
смањен, за скоро 2 милиона динара, наиме од 5.35 милиона 
на 3.5 милиона крајем 1931. године — што поновно дока- 
зује, да je банка сав одлив повериоца и улога удовољила 
једино и искључиво помоћу смањења својих активних опе- 
рација.

Промењена структура билансне активе нама то дока- 
зује. Највеће смањење налазимо код позиција дужници и 
благајна. Готовина у благајни и на жиро-рачуну код Народне 
банке смањена je до краја 1931. године за 22 милиона на
13.7 милио.на динара, a дужници no текућим рачунима који 
су још крајем 1928. године изноеили 201 милион, на 30.4 
милиона динара. И ова се позиција налази у постепеном опа- 
дању већ две последње године: у 1929. години je смањена 
за 24 милиона, у 1930. години за 67 милиона a у 1931. години 
за 80 милиона. Од тога je у 1930. години било 62 милиона 
хипотекарно обезбеђено, a 1931. године 11 милиона. Томе на 
супрот показује нам пласман у есконт меница Једну необичну 
слику, наиме повећање, и то за 5.5 милиона у 1931. години на 
92.95 милиона. Управа банчина напомиње, да je наетојала, да 
дате кредите no текућим рачунима претвори у меничне кре- 
дите. To je у.чињено и због тога, да би дужници ове кате- 
горије били принуђени да потенцирано плаћају камате у ro- 
товом новцу и да би на тај наћин ллатежна снага банчина 
била повећана. Сем тога сматрамо, да се у овој позицији 
налази и известан сток једно и тромесечних благајничких 
записа Народне банке. Ранијих година je банка гаовучене 
кредите у страним валутама у оригиналним валутама и даље 
пласирала. У билансу за 1931. годину она их не показује више 
одвојено — пошто je ову пасивну позицију ликеидирала — a 
у своме извештају каже, да je своја потраживања no текућим 
рачунима у страним вредностима преиначила у динарске 
зајмове, који су у билансу за 1930. годину били иоказани са 
28 адилиона динара.

У погледу бонитета дужника има у банчином изве* 
штају један врло интересантан пасус који овде доноси-мо: 
„Стекли смо изненађујући повољна искуства у погледу 
наших дужника: малих поседника. Њихово ije држање до- 
стојно сваког признања, јер, изузев неколико спорадичних 
случајева, они су из властите побуде отплаћивали без упо- 
требе било каквих принудних мера, не -само камате, него и 
главнице, и то или делимично или у целости. Ha raj начип 
закон о заштити земљорадника од 19. априла 1932. године 
не тангира дубље наш завод. Ова појава овлашћује нас, да 
противно општем мишљењу тврдимо, да пољопривредиа 
криза није срушила темеље опстанка свих земљорадничких 
кругова. Наша искуства наиме доказују, да они економи, 
који нису боловали од превелике глади за земљом и који су 
своје жив-отне потребе умели да ограниче, који су према 
томе умели да оцене своју снагу за снашање терета, ови еко- 
номи, иако издржавају тешку борбу за опстанак, ипак су v 
стању да ову борбу воде са изгледом на потпуни успех“.

Ипак банка отворено признаје, да има међу својим 
дужницима и такових, који због погоршаних прилика, наро- 
чито пољопривредне кризе, a  делимично и због власти-



тих кривица, нису у стању да испуњавају своје обавезе. Te
rn ке прилике су принудиле банку, да такве кредше ликви- 
дира, na чак и no цени жртава, само да на тај иачин одржи 
и појача свој ликвидитет.

Велики захтеви, којима je банка била иопостављена, 
принудили су je, да прода и своје непокретности, као што 
je већ у 1930. години продала земљишта, билансирана ра- 
није са 1.9 милиона динара. Билаисна вредност непокрет- 
ности, исказана 1930. године са 6.95 милиона, сман>ена je у
1931. години на 4.95 милиона. Убеђени смо, ча с л ј.^ки ова 
позиција. и врло велике тихе резерве, које ce сада, прили- 
ком продаја поновно реализују. Све овоје непокретности, 
осим суботичке централе и зграда филијале. банка je про- 
дала у 1931. години. Остао je једино још хотел у Сенти, за 
који ce у осталом већ воде преговори око продаје.

Позиција хартија од вредности, која je у билансу за
1930. годину исказана са 2.85 милиона je ове године ома- 
њена на 1.85 милиона, што je последица реализације изве- 
сних папира као и отписа курсне разлике, која je у целости 
от.писана кроз рачун губитка. Банка ce није користила за- 
конским овлашћењем петогодишњег отписа курсне разлике. 
Управа напомиње, да je губитке на курсној разлици могла 
избећи, ако би благовремено продала хартије од вредности, 
али она то није урадила, „о-сећајући дужноет, којом свака 
привредна јединица треба да буде прожета задацима према 
држави“.

Зајмови на обвезнице такођер су смањени, за 400 
хиљада према 1930. години на 1.41 милион због амортиза- 
циомих отплата. Од тога износа отпада на хипотекарне зај- 
мове 643 хиљада a на зајмове одобрене разним мањи-м оп- 
штинама 770 хиљада.

Сопствена сретства Опште привредне банке износе
14.2 милиона према 13.9 милиона у 1930. години. Од тога 
je 10 милиона главница a остатак су фондови.

Поред своје централе у Суботици баика има и шест 
филијала и то у Бачкој Тополи, Сенти, Старој Моравици, 
Пачиру и Апатину a филијал у Сомбору вођен je под фир- 
мом самосталног завода, наиме Сомборска штедионица.

У рачуну губитка и добитка видимо, да су приходи
— бруто добит — са 7.3 милиона за 1.6 милиона мањи но 
у 1930. години. To долази пре свега од смањеног салда при- 
хода од камата — расходи на име камата су салдирани од 
прихода од камата — што није баш у сагласпости ca чахте- 
во'М читкости завршних рачуна — и као !.осл‘. • ч  смањеч a
свих осталих прихода. У расходима видимо, да су плате и
управии трошкови знатно смањени за 900 хиљада на 3.8 
милиона што указује на врло консеквентну и радикалну 
штедњу; и порези и дажбине су нешто мало мањи. Отписи 
на -курсној разлици хартија од вредности износе 957 хиљада 
a чиста добит je исказана ca 1.19 милиона динара.

Да није било отписа на ефектима чиста би зарада из- 
носила 2.16 милиона према 2.29 милиона у 1930. години, и 
ако су раеположива сретства у последњој години смањена 
за преко 100 милиона динара што je веома m r- .ччан-чо. 
Код обртног капитала од 300 милиона исказана je такође
чиста зарада од 2.11 милиона динара.

Чиста добит од 1.19 милиона .подељена je на следећи 
начин: 750 хиљада je дато акционариМа icao 7.5% диви- 
денде, 100 хиљада je дотирано резервном фонду, 100 хи- 
љада пензионом фонду намештеника који износи већ 5.07 
милиона, 101 хиљада je дато управном одбору, 15 хиљада 
надзорном одбору a 126 хиљада je пренето на нови рачун
1932. године.

У Управи Опште привредне банке у Суботици налазе 
ce следећа г г .:  претседник Киш Људевит, поседник; пот- 
претседници: Др. Антуновић Јосип, поседник, Др. Бугарски

Коста, гувернер Држ. добра Беље, Др. Аранђеловић Драго- 
љуб професор универзитета, Бала Хуго банковни директор, 
Др. Биро Карло градоначелник у п., Цетл Дезидер банков- 
ни директор у п., Др. Чулић Риналд адвокат, Др. Фалционе 
Нандор поседник, Др. Халми Никола генерални директор, 
Киш Бела поседник, Ледерер Артур велепоседник, Ледерер 
Ђорђе велепоседник, Међански Лазар генерални директор, 
Др. Д. Михајловић Чеда министар у п., Др. Миладиновић Ра- 
дивој кр. јавни бележник, Пукец Коломан -ј- банковни ди- 
ректор, Шкултети Фрања мир. поджупан, Вајсмајер Оскар f  
банковини директор, Вујић Јоцо поседник, a у Надзорно.м 
одбору су г, г.: Балог Арнолд, Др. Дембиц Људевит, Др. 
Туришић Милета, Др. Милко Изидор -j-, инж. Стипић Мате, 
Др. Вечеи Шамуел.

POŽAREVAČKA TRGOVAČKA BANKA, POŽAREVAC

Prilikom prošlogodišnje analize bilansa Požarevačke tr
govačke banke u dodatku „Narodnog Blagostanja” od 21. marta 
1931. godine broj 12 str 91. doneli smo vrlo interesantne po
datke čak iz ban&inog doba u predratno vreme, koje sada sma
tramo kao poznate i koje više ne donosimo, da ne bismo 
ponavljali. Aii nije neinteresantno podvući-, da je Požarevačka 
trgovačka banka bila osnovana u novembru 1907. godine, dakle 
pre četvrt stoleća, zbog čega će ona kroz koji mesec da slavi 
dvadesetpetogodišnjicu svog pozitivnog i uspešnog rada. Kod 
nas na teritoriji predratne Srbije ima vrlo malo banaka sa to
liko dugim životom ali sigurno nema banke, u kojoj je osnivač 
i pretsednik, gospodin Jevrem S. Jovanović-Kasidolac, još i da
nas, posle 25-godišnjeg neumornog rada još uvek pretsednik, 
što također važi i za bančinog direktora g. Drad. M. Dušma- 
nića, koji se u banci nalazi također od 1907. godine. Uostalom, 
od ukupnog upravnog odbora bančinog, koji je sastavljen od 
šest gospode, bilo ih je na tome mestu prilikom osnivanja, da
kle pre 25 godina već četiri. Samo su dva člana naknadno ušla: 
jedan 1911. godine a drugi, potpretsednik 1925. godine.

Zahvaljujući usmerenom i ustaloženom upravljanju pome- 
nute gospode, broji danas Požarevačka trgovačka banka u 
Požarevcu među ne ravno najveće naše provincijske zavode, 
ali sigurno međ vrlo imućne i odlično fundirane. Njezina glav
nica iznosi 3 miliona dinara a podeljena je na 6000 komada 
akcija od po 500 dinara. Pored redovnih i uzueln.ih bankarskih 
poslova ona se bavi i trgovačkim i industrijskim, u kome cilju 
podržava sopstveno robno odelenje kao i tehnički biro. Pored 
toga uzima i aktivnog učešća u Homoljskoj banci, Žagubiea, u 
Požarevačkom ugljenokopnom akcionarskom društvu „Klenov- 
nik”, u jednom građevinskom preduzeću kao i u jednoj većoj 
pilani.

Kriza i teškoće iz 1931. godine nisu rnogle mimoići ni 
Požarevačku banku. Dok je ona isplaćivala prošlih godina ne- 
promenjenu svojim akcionarima jednu vrlo lepu dividendu od 
20%, pristupila je iz razloga predostrožnosti u 1931. godini iz- 
vesnom smanjenju, na 12%, što je za akcionare također vrlo 
povoljna stvar. Vrlo malo ima banaka, koje su svojim akcio
narima podeljivale ovako znatnu dividendu u 1931. godini. A 
ovo je smanjenje tipično po rigoroznost bančine uprave, pošto 
je ona bila u mogućnosti, da otpiše kursnu razliku na efektima 
preko rezervnog fonda kursne razlike (zbog čega ovaj fond i 
postoji) što bi imalo za posledicu, da bi akcionari i u ovoj 
godini dobili dividendu od 20%.

U narednoj tablici mi smo uporedili kretanje glavnih 
bilansnih pozicija bančinih za poslednje četiri godine, kao i one 
računa gubitka i dobitka, koji nam najbolje pokazuju sa ko
liko predostrožnosti je uprava vodila banku u ovim teškim pri
likama, koje su baš naše novčane zavode postavile pred dosada 
nepoznate probleme ,i zadaće. Slika koju nam pruža donja ta
blica vrlo ј е ' interesantna:
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Račun izravnanja
1928 1929. 1930. 1931.

Aktiva u hiljadama dinara
Gotovina 1.623 1.101 1.235 1.319

Dužnici: f

po menicama 6.603 ' 5.458 5.134 4.273

zal. na hart, od vred. 4.145 4.668 5.040 5.171
tek. računima 12.053 13.428 15.052 12.882

Hart, od vrednosti 4.131 5.916 4.408 3.223

Nepokretnosti 90 90 90 170
Pokretnosti 95 95 90 80
Razna aktiva 111 218 46 209
Prelazne pozicije 31.061 36.082 37.281 36.591
Kursna razlika — — — 777

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Fondovi 3.216 3.293 3.528 3.626
Ulozi na štednju 15.448 16.176 16.126 14.821
Ulozi po tek. rač. 6.119 3.769 2.352 1.631
Reeskont — — 2.573 3.262
Lombard kod Nar. banke 368 368 368 270
Obaveze kod banaka 31 3.548 2.178 1.103
Zbir bilansa 59.825 67.249 68.281 64.860

Račun gubitka i dobitka

Kamate 1.963 1.799 1.725 1.796
Troškovi 589 516 659 558
Čista dobit 716 719 719 703

2.297 2.187 2.270 2.196
53 47 47 47

109 138 123 130
94 98 102 104

126 — — —
588 564 561 579

3.268 3.034 3.104 3.057
20% 20% 20% 12%

Rashodi
Kamata
Prihodi od nepokretnosti 

„ „ hart, od vred.
„ akcija 

„ „ kursne razlike
Provizije
Zbir rashoda ili prihoda 
Dividenda

Zbir bilansa koji je 1930. godine iznosio rekordnu cifru 
od 68.3 miliona, smanjen je u 1931. godini za minimalni iznos
od 3.42 na 64.86 miliona. Kako ovo smanjenje iznosi jedva 5%
ono skoro i ne broji zbog čega se može konstatovati, da 
je zbir bilansa ostao tako reći nepromenjen. Ako od ove cifre 
odbijemo sve prelazne pozicije kao što su to garantije, super- 
garantije, kaucije ili naplate, onda dobijamo obrtni kapital od 
28 miliona, koji je prema 1930. godini smanjen za svega 2 mi
liona dinara. Kroz sve četiri godine u strukturi pasive bilansa 
nema skoro nikakvih značajnih promena. Sopstvena sretstva 
iznose 6.8 miliona a tuđa sretstva 21 milion u 1931. godini i
23.6 miliona u 1930 godini. Pretposlednje dve godine ulozi 
stagniraju na 16.1 milion dinara. Priliv bi siguno mogao biti 
uvećan, pomoću kamatne stope, ali pokazuje Љапка poslednjih 
godina toliku poslovnu saturiranost, da joj zbog otežanih novih 
plasmana priliv uloga nije ni bio poželjan, zbog čega je rigo
rozno spustila kamatnu stopu na uloge na štednju kao i na 
uloge po tekućim računima. U 1931. godini ulozi su smanjeni 
za 1.3 miliona na 14.82 miliona dinara. O kakvoj navali ulagača
i o kakvom prekomernom podizanju dakle ne može biti govora. 
U koliko su ulozi opali, to dolazi kao posledica pojačane gra
đevne delatnosti u samom Požarevcu i zbog povećanih potreba 
trgovca pa i štediša — ulagača za gotovim novcem — pošto 
su i oni tangirani krizom. Ulozi po tekućim računima su opali

za 720 hiljada a iskazani su sa 1.63 miliona. Pored ovih uloga i 
reeskonta .i lombarda kod Narodne banke, o kojima će malo 
docnije biti govora, banka ima i poverioce, obaveze kod ba
naka u raznim valutama i dinarima —• u prvom redu kod Jugo- 
slovenske udružene banke — koji iznose krajem 1931. godine
1.1 milion prema 2.17 miliona u 1930. godini i 3.55 miliona u
1929 godini. Pošto je uprava bančina u toku poslednjih dveju 
godina, paralelno sa pogoršanim privrednim prilikama, poste
peno ograničavala svoj poslovni volumen, eliminirajući sve iole 
riskantne poslove, došla je u stanje, da likvidira te svoje oba
veze za preko 1 milion godišnje. Poslednja grupa tuđih sret
stava su krediti kod Narodne banke. Lombardni kredit, koji je 
bio kroz sve poslednje godine stacionaran na 368 hiljada, u 
1931. godini je reduciran sa 270 hiljada, dok reeskontni kredit 
pokazuje drugačiju sliku. On je zapravo jedna novina. Prvi put 
je iskazan u 1930. godini sa 2.57 miliona. U 1931. godini nešto 
je malo povećan, tako da iznosi 3.26 miliona i time je odliv 
uloga skoro nadoknađen.

Sopstvena sretstva iznose 6.63 miliona prema 6.53 mi
liona u 1930. godini. Od toga otpada na glavnicu samo 3 mili^ 
ona a 3.63 mil. iznose fondovi koji su za 626 hiljada odnosno za 
20% veći od same glavnice. Ovo je jedan nov dokaz bančine 
snage; odnos sostvenih ka tuđim sretstvima je veoma 
povoljan.

Struktureine promene u aktivi također su interesantne, 
iako nisu naročito velike. Pošto je obrtni kapital smanjen, mo
rala je banka reducirati i svoje lukrativne plasmane. Pre svega 
pada u očn, da su gotovina i potraživanje po žiro-računu kod 
Narodne banke povećani prema 1930. godini za 100 hiljada na
1.32 miliona. Bančini dužnici su smanjeni, i to za 3 miliona na
22.3 miliona dinara. Od toga otpada na menične kredite 4.27 
miliona (prema 1930. godini manje za 860 hiljada) a na tekuće 
aktivne račune 12.9 miliona, koji su prema 1930. godini redu
cirani za 2.17 miliona. Tome na suprot pak su porasli lombardni 
krediti za  140 hiljada na 5.18 miliona.

Portfelj hartija od vrednosti je bio najveći u bilansu za
1929. godinu, sa 5.92 miliona dinara. Zatim postepeno opada, 
na 4.4 miliona u 1930. godini. Od toga je bilo jedan milion 
privatnih efekata, a ostale tri četvrtine su bili državni papiri. 
U 1931. godini iznosi portfelj efekata ukupno 3.22 miliona, od 
čega je 2.03 miliona državnih obveznica a 1.19 miliona akcije 
privatnih novčanih zavoda. Kod ove pozicije, a naročito kod 
državnih papira je u toku 1931. godine, zbog srozavanja nji
hovog kursa došlo do kursnih diferencija, koje iznose 1.05 mi
liona dinara. Banka bi ovu kursnu razliku mogla otpisati iz 
svojih fondova, pošto ima tu fond za kursnu razliku (u pasivi 
bilansa) od 500 hiljada. U koliko taj fond nedostaje za pokriće 
razlike, moglo bi se upotrebiti delimično i fond za sumnjiva po
traživanja, koji iznosi 967 hiljada. Kako međutim uprava sma
tra, da će ova kursna razlika biti samo prolazna i kako hartije 
od vrednosti još nisu realizirane, ona je otpisala od ovogodišnje 
čiste zarade 274 hiljade a ostatak od 777 hiljada ostavila je 
u aktivi kao fond kursne razlike državnih papira.

Pozicija nepokretnosti je povećana na 150 hiljada a ona 
pokretnosti, posle otpisa, iznosi 80 hiljada dinara.

Bruto zarada iznosi 3.05 miliona te je za svega 50 hiljada 
manja od one iz pretprošle godine. Rashodi na ime kamata 
su povećani za 70 hiljada, dok su troškovi smanjeni za 100 
hiljada na 558 hiljada. Kako su i prihodi ostali skoro neprome- 
njeni, izuzev prihoda od kamata, to je čista zarada ostala 
tako reći nepromenjena sa 702 hiljade dinara — manja je za 
svega 17 hiljada. Podela dobiti je sledeča. Prvo je otpisano na 
ime kursne razlike 274 hiljade, zatim je na ime tantijeme ispla
ćeno 68 hiljada a na akcionare je podeljeno 360 hiljada kao 
12% dividenda.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Pretsednik: Jevrem
S. Jovanovič — Kasidolac, trgovac; Potpretsednik: Sava Mirko
vič, izvoznik i član firme Pavlović i Drug; Članovi: Lazar Mi
losavljevič, izvoznik; Milan D. Stojanovič, penzioner; Mihailo S,
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Pavlovič, izvoznik 1 član firme Pavlović i Drug; Milan Marja
novič, advokat; Bora S. Pavlovič, bankar, činovnik. Nadzorni 
odbor: Pretsednik: Mika B. Bajloni, ind.; Potpretsednik: Mi- 
losav Andrejevič, trg. i član firme Andrejevič i Panajotović; Čla
novi: Mihajlo Ž. Devič, trg.; Koča Nikolič, trg.; Dragoslav M. 
Dušmanič, apotekar. Direktor: Milan D. Stojadinovič. Proku
riste: Kol. J. Bergman i Drag. M. Durič.

„ИСКРА“ ТВОРНИЦА КЕМИЧКИХ ПРОИЗВОДА И 
СВИЈЕЋА Д. Д. —  ЗАГРЕБ,

Попут „Лим-a “ je и „Искра”, друго подузеће кон- 
серна. браће Марић, објавило сада своју билансу за 1930 
годину тек у 1932 години. Објављиваше билансе са зака- 
шњењем од године дана долази у обзир редовито ако се 
ради о  подузећима која су лретрпела знатне губитке или 
код којих се воде преговори око санације или фузије. Ме- 
ђутим у билансу „Искре“ нема никаквог трага о разло- 
зима, који би оправдавали закашњење објављивања биланса. 
јер она показује саовим нормални развитак и получени 
чисти добитак знатно je већи него што je био ранијих го- 
дина. Подузеће даје слику скроз здравог развитка na чак и 
у периоду ове тешке депресије, јер je његов рад у главноме 
ограничен на домаће тржиште a царинска политика осигу- 
рава несметан пласман продукције. Према томе треба ра ,̂- 
логе задоцнелог објављивања биланса за 1930 годину тра- 
жити у другим околностима a не у приликама самог поду- 
зећа. Будући да je Англо-југославенсио петролејско поду- 
зеће из становитих разлога објавило своју билансу за 1930 
годину тек у овој години, причекала су са билансом и сва 
остала подузећа браће Марић, иако за то није постојала 
никаква стварна потреба.

Наша индустрија свећа није баш нарочито развијена. 
Код сапуна још имамо неколико већих творница. Међутим 
код свећа преовлађују мања подузећа. Једном великом по- 
дузећу које располаже са знатним сретствима, које лако до- 
лази до потребних сировина и полуфабриката и којему стоји 
на рашоложењу одлично изграђена продајна организација 
једног великог консерна, може и мора лако да се пласира и 
да заузме долшнантан лоложај у индустрији тога артикла. 
To je и случај са „Искром“, која се je ово неколико по- 
следних година битно проширила. Проведене су и знатне 
инвестиције како би се могло одговарати потражњи било 
у погледу количине као и у по-гледу квалитете. Опште сма- 
њење куповне снаге наравно да погађа и консум свећа на- 
рочито што њих троше најсиромашнији слојеви, у првом 
реду сељаштво. Међутим како je ту и царинска тарифа, сма- 
њење консума у првом реду долази до изражаја -код увоза.

Биланса за 1928/30 даје следећу слику:
Актива: 1928. г. 1929. г, 1930. r.

у хиљадама динара
Благајна 18 377 70
Дужници 4.729 3.676 3.961
Роба 2.077 1.946 2.167
Некретнине ------ 536
Стројеви 1.608 1.656 1.805

Пасива:
Г лавница 1.000 1.000 1.000
Резерва .— - 10 10
Повериоци 7.397 6.630 7.448
Добитак 36 16 86

У билансу за 1930 годину наилазимо на знатно пове- 
ћање инвестиција. У лрвом реду имамо рачун непокрет- 
ности који у ранијим билансима нисмо имали. Раније je фа- 
брика пословала у просторијама подузећа консерна браће

Л1арић. Кад су Te npocToptije Лостале и сувише малеАе, МО* 
'рало се je приступити подизању властите зграде. Taj je рад
1 настављен и 1931 године. Нова зграда билансирана je ca 
536 хиљада динара.

И код стројева имамо пораст од 150 хиљада динара. 
A ko  водимо рачуна о, амортизацији ранијих инвестиција онда 
су нове инвестиције биле и веће него што то изгледа из би- 
лансе. Истовремено са подизањем нове зграде, требало je 
лшнтирати и неке »ове стројеве.

Роба je исказана са 200 хиљада динара већим износом. 
Пораст робе за 10% није од већег значаја. Дужници су ru- 
расли за 300 хиљада или исто око 10%. Једнаки пораст робе 
и дужнЖ а указује на нормално проширење подузећа и ње- 
гове делатности.

Повериоци су порасли за скоро 1 милион динара. To 
je у вези са порастом инвестиција односво позиција роба и 
дужниц,и. Инвестиције већ претстављају вредност од скоро
2 и no милиона динара док властита срететва износе само 
један милион. Било би умесно повишење главнице, бар до 
висине инвестиција, кад се подузеће ле би ослањало на један 
тако јаки консерн као што je овај браће Марић.

Пословни успех у 1931 години био je повољан. Го- 
дина 1928 донела je добитак од 36 хиљада динара. Година
1929 завршена je губитком од 20 хиљада динара. Водећи 
рачуна о добитку из 1928 године који je био пренет на нову 
годииу, биланса за 1929 годину завршена je ca добитком од 
16 хиљада. Прошла година завршена je ca добитком од 70 
хиљада динара што одговара 7% укамаћењу главнице. Са 
преносом из 1929 у износу од 16 хиљада, чисти добитак на 
концу 1930 године исказан je ca 86 хиљада динара.

У управи творнице кемичких производа и свећа д. д. 
„Искра“ у Загребу налазе се следећа г. г.: Др. Милан 
Марић, Др. Рудолф Роданић, Иво Мошински, Др. Леополд 
Плахте, Др. Артур Марић.

SRPSKI KREDITNI ZAVOD, BANJA LUKA

Srpski kreditni zavod d. d., Banja Luka, osnovan je pr
vih dana septembra 1905. godine. Imali smo priliku da napo- 
menemo, da je banka u prvim godinama svog života, morala 
voditi tešku borbu za opstanak. S jedne strane osećala se ne
naklonjenost upravne vlasti a sa druge strane konkurencija 
nadmoćnijeg nemačko-mađarskog kapitala.

Prvobitna glavnica Srpskog kreditnog zavoda iznosila je 
200 hiljada predratnih kruna, podeljene u akcije od po 200 kruna 
nominale. U 1919. godini glavnica se dva puta povišuje, prvo 
na 400,000 kruna a posle na 1 milion. Naredne godine zabele
žena su dva povišenja: na 2 miliona i pola godine docnije na 4 
miliona kruna. Inflacionirana austrijska kruna dejstvovala je i 
na razvoj glavnice. Početkom 1922. godine odlučeno je povi
šenje na 10 miliona kruna. Po dve akcije od nominale 200 di
nara prežigosane su na jednu od 100 dinara, tako da iznosi 
glavnica 1923. godine 2,5 miliona dinara. 1925. godine ona se 
povišuje na 3 miliona a 1929. na 4 miliona, koliko i danas iznosi. 
Glavnica je podeljena na 40.000 na ime glasečih akcija od 100 
dinara nominale.

Srpski kreditni zavod podržava i svoj sopstveni filijal u 
Bosanskom Petrovcu, koji je u svome dosadašnjem radu poka
zivao zadovoljavajuće rezultate.

- Za Srpski kreditni zavod postalo je vrlo interesantno, 
što je novom administrativnom podelom naše države na bano
vine Banjaluka postala sedište banovinske uprave, čime joj je 
data mogućnost da razgrana svoj poslovni volumen i time u 
vezi da proširi svoj uticaj i na bosansku privredu.

Srpski kreditni zavod je sjajno upravljan i pretstavlja tip 
jednog provincijskog zavoda, kakvih ima u našoj zemlji vrlo 
malo. Njegova poslovna politika mogla bi da posluži drugim
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zavodima kao klasičan primer kako treba u današnje vreme 
upravljati bankama — i mnogo što šta u našem bankarstvu bilo 
bi drugčije, bolje i zdravije. Banka daje svake godine u svome 
izveštaju '5 vrlo informativne prikaze o privrednim prilikama 
njezinog kraja — što je također vrlo pohvalno. Ona ne priča 
mnogo o svetskoj krizi i svetskim događajima, već se potpuno 
pravilno ograničava na prikaz i ocenu stanja u njezinom podru
čju rada. Među ostalog čitamo u izveštaju upravnog odbora:

„Ograničavajući se samo na posmatranje prilika našega 
kraja i poslovnog rejona, te života našega seljaka, kao najvaž
nijeg privrednog činioca, moramo sa žaljenjem konstatovati, da 
je težinom prošlogodišnje krize naš seljak u svome napretku 
bačen za više godina unatrag. I ako je on u gazdovanju i upra
vljanju svojim imetkom činio dosta pogrešaka, ipak mu se nije 
moglo osporavati pravo na njegove težnje za popravljanjem ži
votnih prilika onda, kad mu je to bilo moguće, jer je naš seljak 
zaslužio da živi boljim životom. Teškoće, koje su još ranije 
snašle žitarski ravni kraj prema Savi, zahvatile su u 1931. go
dini i naše brđanske, stočarske krajeve. Možemo tvrditi, da naš 
seljak ovdje u velikoj većini nije prezadužen, jer je sve do ove 
godine, s jeseni i zimi, velikim delom svoje menične obaveze 
kod nas ili potpuno likvidirao ili sveo na najmanju meru. Da su 
u ovom kraju cene poljoprivrednim proizvodima i stoci i malo 
povoljnije, menični dugovi seljaka svetu ne bi bili veliki teret. 
No ističemo naročito, da su i pored veoma nepovoljnih prilika 
seljaci tačno uređivali svoje menice, a u priličnoj meri potpuno 
izmirivali ili otplatama snizili svoje obaveze, premda naš zavod 
u tom pogledu uvažujući težak položaj, nije činio nikakav pri
tisak, nego je regulisanje prepuštao samim mogućnostima.”

Dalje se u izveštaju opširno govori o svim nedaćama, ko
jima su bile ispostavljene naše banke u toku prošle godine, a 
po naosob o teškoćama kojima je Srpski kreditni zavod imao da 
se bori. Napominje se, da su privredne prilike onoga kraja u 
toku prvog polgođa bile relativno dobre, ali se poslovi bančini 
nisu mogli razvijati na zadovoljavajući način, pošto su nedo
stajale mogućnosti solventnog plasmana raspoloživih sretstava. 
Znatne gotovine bančine su ležale kod njezinih poslovnih pri
jatelja — velikih banaka —- neiskoriščeno, i to už nižu kamatu 
od one, koju je banka plaćala svojim ulagačima, čime je pre
trpela efektivne gubitke, iako oni nisu mogli biti znatni. U dru
goj polovini godine prilike se brzo i radikalno promene. Svima 
nama su teškoće koje su se neočekivano pojavile više no do
voljno poznate. Interesantno je pogledati, kako je Srpski kre
ditni zavod prošao kroz ovo doba.

Prijatna je konstatacija, da toliko sjajno, da se bolje 
uopšte ne može zamisliti. Naše su banke prošle godine krva
vile zbog dva razloga: prvo zbog odliva uloga i navale ulagača 
a drugo zbog gubitka na hartijama od vrednosti. Kod Srpskog 
kreditnog zavoda u Banja Lud međutim nema gubitaka na 
efektima, niti je bilo odliva uloga — naprotiv, oni su baš u pro
šloj godini porasli na dosada rekordnu visinu.

U pogledu gubitaka na efektima uprava bančina napo
minje, da je otpisala kursnu razliku na dan 31. decembra u ce
losti i da se nije koristila zakonskim ovlašćenjem petogodišnjeg 
otpisa. Ona je to u toliko lakše mogla učiniti, pošto je potfelj 
već i ranije bio povoljno bilansiran i pošto njegov iznos nije 
bio velik, te se otpisana kursna razlika u opšte nije osetila. Što 
se tiče panike ulagača, koja je u vezi sa navalom na šaltere u 
drugim krajevima zapažena je i u Banja Luci, banka podvlači, 
da je svako podizanje, koje je bilo diktovano strahom, u klici 
suzbila time, što je sve uloge isplaćivala odmah, bez ikakvih 
ograničenja. „Bili smo odlučili, udovoljiti svakoj tražnji ne 
ispitujući njene razloge, jer smo smatrali, da je zavod dužan 
dokazima opravdati poverenje ulagača baš onda, kad bi ono 
bilo pokolebano, jer u takvim prilikama ne bi pomogle nikakve 
reči. Uvereni smo (a mi također — primedba uredništva) da se 
samo tako i jedino na taj način može uspostaviti i učvrstiti 
poverenje.”

Da bismo što preglednije mogli analizirati i prikazati raz

voj i vanredno povoljnu strukturu ovog dobro fundiranog pro
vincijskog zavoda, uporedili smo, kao i prošle godine u dodatku 
.Narodnog Blagostanja” od 26. decembra 1931. godine, broj 52. 

strana 514, u narednoj tablici glavne bilansne pozicije za po
slednje četiri godine. Slika koju dobijamo, je sledeća i vrlo in
teresantna:

Račun izravnanja

1928. 1929. 1930. 1931.

Aktiva u hiljadama dinara
Blagajna i žiro 583 739 1.118 1.779
Menice 9.536 7.616 10.621 12.153
Dužnici na zaloge — 703 252 —
Hartije od vrednosti 300 325 387 275
Tekući računi 6.052 7.132 8.068 6.784
Nepokretnosti — — 475 427
Nameštaj — — 40 36
Prenosna aktiva 11.389 13.282 15.752 16.509
Kaucije 7 — 8 8

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 4.000 4.000
Rezervni fond 900 972 1.066 1.166
Ulozi na štednju 7.941 9.650 13.540 14.422
Poverioci 2.003 2.201 1.777 1.126
Prenosna kamata 99 85 148 200
Čista dobit 655 604 432 539
Reeskont 1.870 — — —

Zbir bilansa 27.868 

Račun gubitka i

Rashodi

29.799

dobitka

36.722 37.973

Kamata 680 689 839 967
Porezi 186 113 194 189
Plate i troškovi 167 181 232 305
Čista dobit 655 604 431 539

Prihodi

Prenos dobiti 6 11 6 —

Kamata 1.008 867 874 . 1.242
Provizije 675 711 816 760
Zbir prihoda ili rashoda 1.689 1.589 1.697 2.001

Zbir bilansa je u porastu, što je u 1931. godini vrlo 
redak slučaj kod naših banaka, i to za preko 1.25 miliona na 
37.97 miliona dinara. To dolazi kao posledica činjenice, da su 
u pasivi, koja je u tome pogledu merodavna, porasle sve pozi
cije, izuzev poverioca — uloga po tekućim računima i glavnice, 
koja je ostala nepromenjena.

Sopstvena sretstva iznose 5.16 miliona, a sa ovogodiš
njom dotacijom iz čiste zarade 5.26 miliona dinara. Od toga 
otpada na glavnicu 4 miliona a 266 hiljada iznose fondovi, koji 
se svake godine povećavaju za 100 hiljada dinara. Od tuđih 
sretstava banka ima samo uloge. Uloge na štednju i po tekućini 
računima. Uprava u svome izveštaju podvlači, sa  opravdanom 
gordošću, da je preko cele godine radila isključivo sopstvenim 
sretstvima i ulozima i da uopšte nije došla u položaj, da isko- 
rišćuje reeskontne i kontokorentne kredite, koji su joj stojali 
na raspoloženju. Dalje se napominje, da je banka imala osim 
gotovine i potraživanja na žiro i čekovnim računima još ;i znat
na potraživanja po tekućim računima kod privatnih novčanih 
zavoda. Ulozi na štednju, koji su još 1928. godine iznosili 7.9 
miliona, popeli su se do kraja 1930. godine na 15.5 miliona. U 
1931. godini, u kojoj bi se opravdano moglo očekivati odliv ili 
barem stagnacija, vidimo, da su ulozi porasli za 882 hiljade di
nara na 14.4 miliona, što je dosada rekordno stanje. Znači, da
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su poslednje tri godine porasli za preko 6.5 miliona odnosno za 
oko 80%. Ovaj porast je više no karakterističan po oceni, koju 
uživa banka međ svojim komitentima i stanovništvom Banja
luke i okoline. Poverioci odnosno ulozi po tekućim računima su 
doduše opali, za 651 hiljadu dinara i to iz razloga što su po
trebe bančinih komitenata za gotovim novcem bile naročito ve
like. Ali se ovi ulozi ne mogu em atrati kao pravi ulozi na šted
nju. Uprkos njihovom odlivu ukupni su ulozi ipak za 231 hilada 
veći -no prošle godine.

Interesantne su također i struktureine promene u aktivi. 
Pre svega pada u oči, da je likv-iditet znatno pojačan. Od 1.1 
milion u 1930. i 739 hiljada u 1929. godini, porasla je gotovina 
u 1931. godini na 1.8 miliona dinara. I to je dokaz velike pre- 
dostrožnosti. Inače se primećuje, da su menični krediti porasti 
za 1.53 miliona na ^z.15 miliona i da su istovremeno aktivni 
tekući računi smanjeni za 1.28 miliona na 6.78 miliona dinara. 
U izveštaju se napominje, da je izdavanje novih zajmova sa 
malim izuzetcima bilo obustavljeno, ali su se stari poslovni pri
jatelji još i dalje nesmetano kreditirali, bez ograničenja. U tež
nji po. što većim likviditetom banka je pretvorila izvestan broj 
tekućih računa u menične obaveze, što i objašnjava smanjenje 
pozicije dužnika i porast meničnog portfelja.

Pozicija dužnici na zaloge je u celosti likvidirana — a 
krajem 1930. godine iskazana je sa 252 hiljade dinara. Nesme se 
pustiti iz vida, da su preko računa dužnika knjižena i potraži
vanja kod velikih novčanih zavoda, i skloni smo verovati da 
dolazi tu u prvom redu Srpska banka d. d. u Zagrebu, koja je 
danas jedna između najlikvidnijih vodećih banaka u našoj 
zemlji.

Portfelj hartija od vrednosti, koji je pre godinu dana bi
lansiran sa 387 hiljada, iskazan je krajem 1931. godine sa 275

hiljada odnosno 112 hiljada manje. Nepokretnosti i nameštaj su 
ove godine također manji, zbog redovnih godišnjih otpisa a 
iznose prvi 427 hiljada a drugi 36 hiljada.

Bruto dobit je za preko 300 hiljada veća no u 1930. go
dini a dolazi kao posledica povećanih prihoda od kamata. Me
đutim primećujemo iz računa gubitka, da su i rashodi po kama
tam a porasti — što je prirodna posledica porasta uloga. Porezi 
su minimalno smanjeni, dok je pozicija plate i troškovi porasla 
za skoro 80 hiljada na 305 hiljada. Pošto se otpisi na hartijama 
od vrednosti :i amortizacija nepokretnosti nigde ne pojavljuje u 
zasebnoj poziciji, skloni smo pretpostavci, da su plate i režijski 
troškovi smanjeni i da dolazi povećanje ove pozicije od pome- 
nutih otpisa.

Čista dobit je za preko 100 hiljada dinara veća no u 1930. 
godini, a iznosi 539 hiljada. Kod ovakvog stanja stvari banka 
bi mogla isplaćivati i 13% dividendu; ona isplaćuje samo 9%
— prema 10% u prošloj godini.

Podela dobiti je sledeća: 93 hiljade je dotirano rezervnim 
fondovima, 360 hiljada je dato kao 9% dividende na glavnicu 
od 4 miliona, 28 hiljada dobija uprava na ime tantijeme, 6 hi
ljada nadzorni odbor, 12 hiljada cenzori filijala u Bosanskom 
Petrovcu, 30 hiljada osoblje bančino, 6 hiljada sirotinjskom domu 
u Banjoj Luci i u druge dobrotvorne svrhe a 3.6 hiljada je 
preneto na novi račun.

U upravi Srpskog kreditnog zavoda u Banjoj Luci nalaze 
se sledeća g.g.: Košta Dimitrijević, trgovac, pretsednik; Milan 
Janković, trgovac, potpretsednik; Košta Božić, trgovac; Niko 
Livnjaković, trgovac; Nikola Bogojević, trgovac; Rajko N. Di
mitrijević, trgovac i Marko Čurković, trgovac. U nadzornom 
odboru su g.g: Dr. Dimitrije Zakić, advokat; Đoko Koljević, 
trgovac i Milan Cvjetan, trgovac.

СРПСКИ КРЕДИТНИ ЗАВОД Д. Д. -  БАЊА ЛУКА
А к т а в а Рачун изравнања на дан 31. децембра 1931. године. П а с н в а

Готовина Дин. Дионичка главница Дин.
у благајни 1,475.401,69 40.000 дион. a ном. Дин. 100.— 4,000.000,—
код Народне банке 275.550,— Резервни фонд* 1,166.631,—
код Поштанске штедионице i i 28.530,56 Улози

Вриједносни папири 275.505,— no уложним књижицама 14,421.617,47
Мјенице 12,153.053,— no текућим рачунима 1,126.049,32
Дужници 1 • Преносна камата 200.000,—

no текућим рачунима 6,549.944,— Неподигнута дивиденда 2.270,—
no разним рачунима 235.159,43 Остављачи остава 16„509.600,70

Непокретнине 475.000,— Полагачи кауција 7.500,—
отписанс 47.500,— 427.500,— Чисти добитак 539.075,89

Намештај 40.500,—
отписано 4.500,— 36.000,— * Са овогодишњом дотацијом из-

Оставе 16,509.660,70 носи Резервни фонд Дии. 1,260.000.—
Кауције 7.500,—

Укупно 37,972.804,38 Укупно 37,972.804,38

Губвтак Рачун губитка и добитка на дан 31. дец. 1931. год. Д обитка

Дин. Дин.
Камати Пренос из год. 1930 54,91

на улоге на штедњу 967.608,14 Камати

Порез, прирез и пристојбине 188.926,46 од мјеница 835.872,02
Плате 246.400,— од текућих рачуна 382.354,46
Кирија и разни трошкови 58.905,30 од вриједносних папира 23.631,—
Чисти добитак 539.075,89 Провизија 737.253,40

Прихсд од ненокретнина 21.750,—

Укупно 2,000.915,79 Укупно 2,000.915,79
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Садржај i
Pođgorička banica u Podgorici 
Грађанска дионичка штедионица —' Дарувар 
Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka a. d. — Paraćin 
Јулио Мајнл д, д. — Загреб

POĐGORIČKA BANKA U PODGORICI

Privredne prilike Сше Gore, koje već nekoliko posled
njih godina bivaju sve teže i teže su u toku prošle godine po
kazivale pogoršanje koje graniči sa katastrofom. To su fakta 
koja su danas svima manje više dobro poznata. Nije to samo 
posledica neverovatne nerodice, koju je u prošloj godini pre
trpela Crna Gora, već i posledica osustva javnih radova, koji 
imaju u tim krajevima naročito važnu ulogu, pošto pretstavlaju 
jedan od vrlo važnih prihoda tamošnjeg stanovništva — pored 
svih ostalih opšte privrednih koristi. Svima nama je poznato, 
da u pojedinim krajevima Crne Gore nema još ni najosnovnijih 
saobraćajnih arterija, nema još ni drumova, mostova i t. d., a 
da ne govorimo o železnicama, što sve je preduslov privrednog 
unapređenja jednog kraja. Sve ovo tek mora da bude izgrađeno 
pa da bi crnogorska privreda mogla biti emancipirana od dosa
dašnjih ekstenzivnih, patriarhalnih prilika. Sve dotle ona je 
osuđena da ostane deficitarna, pasivna pokrajina. Nije to samo 
slučajna pojava, ako u svim izveštajima crnogorskih banaka, a 
naročito u onome Podgoričke banke u Podgorici, kojoj ne
sumnjivo pripada primat u crnogorskom novčarstvu, svake go
dine čitamo meditacije o nezaposlenosti i o potrebi velikih javnih 
radova u vidu podizanja drumova i železnica, pošto se time 
najefikasnije suzbija nezaposlenost i stvara preduslove za eko
nomsko unapređenje ondašnjih krajeva. Inicijativa javne ruke 
ovde je jedini spas; a pošto su se baš u toku poslednje godine’ 
prilike u pogledu izvođenja javnih radova bitno izmenile, zbog 
nedovoljnih finansijskih sretstava, bila je država prisiljena obu
staviti skoro sve investicione radove, iako neverovatno potrebne, 
čime su najteže pogođeni baš crnogorski krajevi, gde ovi ra
dovi prestavljaju za stanovništvo skoro isključivi izvor prihoda.

U izveštaju Podgoričke banice čitamo između ostaloga 
i sledeći pasus, koji se odnosi na baš pomenute nedostatke i 
koji glasi: „Još uvek imamo da se žalimo jedan drugome i vla
stima, kako kod nas nema većih javnih radova koji bi mogli 
popraviti ovo teško i siromašno stanje naših krajeva”.

Nama je nemoguće ovde u nekoliko reći pokazati svu te
žinu ovog problema kao što nam je nemoguće sa nekoliko reći 
opisati bedu i neprilike tamošnjeg stanovništva. Ali će svakome 
biti jasno, pod kakvim potencirano teškim uslovima moraju u 
takvim krajevima raditi novčani zavodi. Danas kao i u svim do
sadašnjim godinama, to je pionirski rad koji ban'ke izvršuju, a 
ne ono, što mi podrazumevamo pod normalnim poslovanjem 
jednog novčanog zavoda. Zbog toga je potrebno, prilikom analize 
rada jedne od najvažnijih crnogorskih banaka, da se njezino 
stanje posmatra kroz naročita naočala. U tome pogledu u 
mnogome nam koristi izveštaj uprave Podgoričke banke, koja 
daje vrlo interesantna obaveštenja. Tako čitamo, da je u prvom 
polugođu išlo јоз relativno dobro, obrt u ono vreme nije na
ročito opao, i zabeležen je čak i prirast uloga, na štednju ikao i

po ostalim računima. „Izdavali smo nove zajmove i otvarali 
nove kredite, ali ipak ne u tolikoj meri u kolikoj smo imali 
sretstava”. U drugom polugođu se kriza neverovatnom brzinom 
pogoršala. „Nastala je uznemirenost i mnogi ulagači i poveri
oci tražili su da im se povrate njihove pare. Zlonamerne i ne
istinite razne verzije, naročito bojazan od inflacije su potenci
rale tu uznemirenost, koju smo dosta uspešno suzbijali, ali smo 
ipak izdali ulagačima i ostalim poveriocima u drugoj polovini 
godine za oko 5 miliona dinara. Ovako oveću sumu mogli smo 
izdati za tako kratko vreme, i to bez da stvaramo teškoće našim 
dužnicima sa zahtevima u pogledu većih otplata. Mi smo naro
čito seljacima prolongirali tnenice i bez ikakve otplate od glav
nice”..

Ovu konstataciju treba duplo podvući, pošto dokazuje, 
da je banka crnogorskoj privredi ukazala jednu vrlo veliku 
uslugu. Jer nesme se zaboraviti, da bi se pooštrile prilike, ako bi 
banka ustrajala na svome pravu i tražila potpunu isplatu svojih 
potraživanja. Padovi i stečajevi najstarijih i uglednih crnogor
skih seljaka i trgovaca postali bi gotovo neizbežni.

Ali ima još jedna vrlo važna činjenica, koju ne možemo 
ostaviti nenapomenutu: banka saopštava, da je u aprilu prošle 
godine smanjila kamatnu stopu za 2% do 4%, i da za sve vre
me pa i sada radi na daljem sniženju, i ako su joj njezini pove
rioci povisili kamatnu stopu za 1% do 2%.

U narednoj tablici upoređili smo glavne pozicije Podgo
ričke banke za - poslednje četiri godine, onako isto, kao 
što to običajno radimo, pošto postaje na ovaj način slika 
bančinog razvoja i rada najtačnija i najpreglednija. Dobijamo 
sledeću interesantnu silku:

Račun izravnanja
Aktiva 1928, 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 2.013 3.076 2.228 569
Menice 11.137 14.244 15.902 16.366
Dužnici 11.207 12.492 13.200 14.324
Nepokretnosti 1,252 1.237 1.388 1.451
Hartije od vrednosti 1.312 1.539 1.682 1.271
Nameštaj 135 129 147 182
Naplate, garancije i t. đ. 25.682 34.879 38.032 65.258

Pasiva
Glavnica 5.189 5.189 5.419 5.595
Rezervni fondovi 1.445 1.824 2.149 2.292
Poverioci 6.387 6.421 5.351 4.178
Ulozi na štednju 12.206 17.096 19.559 19.053
Reeskont 1.575 1.359 1.187 2.481
Dobit 1.091 1.115 1.056 579
Zbir aktive ili pasive 52.740 67,661 72,582 99.422
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Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Kamata 2.051 2.409 2.563 2.673
Plate i dodatci 467 498 590 548
Opšti troškovi 363 345 314 318
Porezi takse i osiguranja 464 373 408 186
Otpisi 85 323 124 56
Otpis kursne razlike — — ' — ■' 435

Prihodi

Kam. i prov. od menica 2.289 2.834 2.858 2.614
Kam. i prov. po tek. rač. 1.761 1.881 1.818 1.665
Razni prihodi i provizije 345 316 327 304
Prihodi od hart, od vred. 68 33 54 95
Prihodi od nepokretnosti — — — 115
Zbir prihoda 4.524 5.066 5.056 4.795
Dividenda 18V3% 15% 8%

Zbir bilansa je dostigao već skoro 100 miliona odnosno 
tačno 99.4 miliona, dok je još krajem 1930. godine iznosio 72.5 
miliona. To je porast, koji iziskuje naročito objašnjenje. Ako 
bacimo i samo letimičan pogled na račun izravnanja, primeti- 
ćemo, da je obrtni kapital ostao takoreći nepromenjen sa nešto 
preko 43 miiiona dinara. Odakle onda ovo veliko povećanje 
zbira bilansa? Objašnenje leži u poziciji garantija, koja je sko
ro duplirana i koja je porasla od 38 miliona u 1930 na 65 mili
ona u 1931. godini. To dolazi u glavnome od toga, što je banka 
bila prinuđena, da traži od svojih dužnika povečane garantije 
za dužne iznose, nakon čega je bila u stanju, da im odloži 
plaćanje dužnih iznosa kao i plaćanje dospelih otplata. Nas in
teresira stvarni bančin obrtni kapital, koji izračunamo na taj 
način, da od zbira bilansa odbijemo sve prenosne pozicije na
plata, kaucija, garantija i supergarantija koje su iskazane isto
vremeno u aktivi i pasivi bilansa, i koje Podgorička banka pub- 
likuje odvojeno od ostalih pozicija. Ovaj obrtni kapital od 43.2 
miliona podeljen je ovako: 7.89 miliona iznose sopstvena a 35.3 
miliona strana sretstva.

Glavnica, koja je pre rata iznosila 600 hiljada perpera, 
iznosi danas 6 miliona dinara, što, uzimajući u obzir kursnu raz
liku, nekako odgovara predratnome stanju. Ali ova glavnica 
još nije potpuno uplaćena. Kad je u 1926. godini bila donesena 
odluka, da se glavnica povisi od 3 na 6 miliona dinara, izrađen 
je istovremeno i naročiti višegodišnji plan — što je tipičan do
kaz da su već i u ono doba privredne prilike Crne Gore bile 
vrlo teške — kojim se akcionarima olakšaju uplate na ime 
glavnice postepeno do 6 miliona dinara; krajem 1927. godine 
glavnica je iznosila 3.8 miliona, 1928. godine 4.7 miliona, 1929. 
godine 5.2 miliona, 1930. godine 5.42 miliona a krajem 1931. 
godine 5.59 miliona. Fali dakle svega još 405 hiljada dinara a da 
bude glavnica potpuno uplaćena. Knjigovodstveno, ovo po- 
stepno povišenje glavnice može se proknjižiti na dva načina: 
najčešći je običaj, da se u pasivu metne ceo iznos predviđene 
glavnice, a još neuplaćenu glavnicu u aktivi bilansa, kao dug 
akcionara. Podgorička banka je prihvatila drugi način knjiženja 

koji je svakako tačniji, prema kome unosi u pasivu samo 
onaj iznos glavnice, koji je stvarno uplaćen. Bančine rezer
ve iznose ukupno 2.29 miliona (za 100 hiljada su veće no u
1930. godini) od čega otpada 1.7 miliona na redovni rezervni 
fond, 200 hiljada na pensioni fond i 394 hiljada na fond za 
amortizaciju nepokretnosti. Vidimo dakle, da ove rezerve iznose 
već 50% od uplaćene glavnice.

Kod tuđih sretstava, kojima banka upravlja, sačinjavaju 
ulozi na štednju glavni izvor sa 19.05 miliona dinara. U 1930. 
godini ovi su iznosili 19.56 miliona, što znači, da su u 1931. 
godini smanjeni per saldo za 500 hiljada odnosno 2%. Videli 
smo, da je ukupan obrtni kapital ostao skoro nepromenjen. 
Ipak banka napominje, da je za vreme panike ulagača isplatila
5 miliona dinara, što bi odgovaralo 25% od uloga ili 18% od 
ukupnih stranih sretstava. Kako je međutim stanje krajem 1931. 
godine opet skoro nepromenjeno i jednako onome iz 1930. go

dine, to dokazuje, da je banka u toku prve polovine 1931. go
dine imala veliki priliv uloga ili pak su se podignuti ulozi u po
slednjem mesecu 1931. godine opet vratili u banku.

Poverioci ibančini, koji su u 1928. i 1929. godini iznosili
6.4 miliona, smanjeni su već i u 1930. godini za 1. milion na
5.35 miliona; isti pojav je zabeležen i u 1931. godini, tako da 
iznosi ova pozicija krajem 1931. godine 4.18 miiiona. Banka je 
poslednje dve godine svojim poveriocima, u prvom redu ban
kama isplatila 2 miliona, delimično zbog povišenja kamate, kao 
i zbog dovoljno raspoložive gotovine. Da joj ne bi bilo p o 
trebno smanjiti aktivne poslove, banka je povećala reeskontni 
kredit, od 1.18 miliona u 1930. godini na 2.48 miliona u 1931. 
godini, pošto su ti krediti nesumnjivo jevtiniji od privatnih po- 
verioca.

Plasman svih tih sretstava od 43.2 miliona nam objašnja
va aktiva bilansa, kod koje primečujemo interesantne struktu- 
relne promene. Oba najvažnija oblika kreditiranja, naime eskont
ni krediti kao i aktivni tekući računi su u porastu, što je ti
pično i za sve pozicije aktive, izuzevši blagajnu i portfelj har
tija od vrednosti. Menični krediti su povećani za 466 hiljada na
16.37 miliona a oni po tekućim računima za 1.32 miliona na
14.32 miliona. (Od toga otpada 2.47 miliona na privremene 
aktivne račune). Tome na suprot pak*je smanjena pozicija bla
gajne od 2.23 miliona krajem 1930. godine na 569 hiljada, od
nosno za 1.66 miliona dinara, što će također biti u vezi sa pove
ćanjem lukrativnog plasmana. Portfelj hartija od vrednosti, 
koji zajedno sa vrednostima fondova iznosi 1.27 miliona, sma
njen je prema 1930. godini za 411 hiljada dinara. Banka napo
minje, da je gubitke na kursevima efekata, koji su svugde bili 
neizbežni i koji je i ona pretrpela, naročito kod 21/3% rente 
Ratne štete, otpisala u celosti, preko računa gubitka a da zato 
nije morala upotrebiti niti smanjiti fondove, koji su, naprotiv, po
većani za 107 hiljada dinara. Iz računa gubitka vidimo, da iz
nosi otpisana kursna razlika 435 hiljada dinara.

Nepokretnosti kao i inventar su prema 1930. godini znatno 
povećani.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da je bruto dobit u
1931. godini nešto manja no u 1930. godini i da iznosi 4.79 
miliona dinara. Ovo smanjenje dolazi u prvom redu od sma
njenja prihoda od kamata, zbog sniženja kamatne stope. Tome 
na suprot povećani su rashodi na kamate, dok su rashodi na 
piate smanjeni za 10% na 548 hiljada, a oni opštih troškova 
su ostali nepromenjeni. Zbog vanrednog otpisa kursne razlike 
smanjena je i čista zarada bančina, za 477 hiljada prema 1930. 
godini a iznosi svega 580 hiljada dinara. Od toga je dodeljeno 
rezervnom fondu 58 hiljada, na ime tantijema upravnom i nad
zornom odboru kao i činovnicima 81 hiljada, a na ime dividende 
440 hiljada, što odgovara protuvrednosti od 24 dinara po akciji 
ili 8%.

U upravi Podgoričke banke u Podgorici nalaze se sle
deča gospoda:

Pretsednik: Dr. Mita Radulovič; potpretsednik: Nešo K. 
Šćepović; Stevan Stijović, Srdan Nenezić, Jako Lainović, Ve~ 
liša Begović, Dr. Savo J. Radovič, Ilija Pejanović, Murat Ali- 
balić, Mitar Radovič, Milan A. Nenezić svi iz Podgorice i Pero 
Vrbica, Cetinje (za pensioni fond činovnika); a u nadzornom 
odboru su gospoda: Pretsednik: Luka D. Velimirović; članovi: 
Savo J. čubranović, Stevan Raičković, Bećir O. Burazerović, 
Velimir M. Markovič.

i ■

ГРАЂАНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА —  ДАРУВАР.

Прошле године, приликом анализе Грађанске дионичке 
штедионице у Дарувару за 1930. годину (у додатку „На- 
родног Благостања“ од 17. октобра 1931. г., број 42., страна 
337), дато je места напомени, да спада Грађанска штеди- 
оница у Дарувару у ред наших најинтересантнијих провин- 
цијских новчаних завода, a то из разлога, што су у лрет- 
прошлој години њезина туђа сретства била за преко дваде-
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ce t пута већа од банчиних ^опствених сретстава. Овај врло ■ 
велики износ страних сретстава, који потичу у првом реду 
од улога на штедњу, задаје банци један специјални карактер.

Разумљиво je, да смо са великим интересовањем оче- 
кивали биланс за 1931. годину — у првом реду због тога, 
да видимо, како je банка прошла кроз прошлогодишњу 
кризу поверења и како се je развијала њезина пасива. Одлив 
улога могао се претпоставити и код ове банке, пошто je по- 
знато, да су неповерењу улагача биле иопостављене махом 
све наше банке, скоро без и најмањих изузетака. A баш код 
Грађанске дионичке штедионице у Дарувару, могла би па- 
ника улагача имати врло тешке последице.

Због тога нам je пријатно констатовати, да прет- 
ставља њезин биланс заправо једно пријатно изненађење.' 
Из биланса самог се у опште не може указати на постојање 
кризе. A тако исто нем'а трага ни о паници улагача. У томе 
билнсу нема одлива улога, већ напротив знатан пораст; 
нем трага о одливу повериоца, односно улога no текућим 
рачунима, већ су и они ловећани. Збир биланса je у порасту, 
сопствена срететва такођер, пошто je извршено повишење 
главнице, a све ово je имало за последицу повећање волу- 
мна послова. Код наших банака je у 1931. години, поред 
тешкоћа са улагачШ а постојао централни проблем у губит- 
цима на хартијама од вредности. Код Грађанске штедионице 
у Дарувару ни о томе нема трага — и на основу свих ових 
чињеница може се констатовати, a на темељу формалних 
података које показује биланс, да за ову банку у 1931. 
години криза уопште није постојала. A ова констатација 
постаје нарочито важна, ако имамо пред очима релативно 
огромна страна сретства, којима банка располаже.

Kao што je познато, индустрија je у Дарувару и око- 
лини врло слабо развијена. Тамо преовлађује пољопривреда 
и мали занат. 'Има тамо врло много имућних сељака, трго- 
ваца и занатлија, староседеоца, који се придржавају патри- 
архалних обичаја, који су скроз конзервативни na према томе 
врло горди на своје грађанство као и на своју Грађаиску 
банку, која je њихова и која их репрезентује. Грађанска 
банка ужива у своме крају — захваљујући великоме угледу 
својих управљача — такорећи неограничено поверење — и 
једино je то објашњење, да je банка толико повољно про- 
шла кроз -све неприлике прошле године.

Грађанска дионичка штедионица у Дарувару осног 
вана je 1903. године, са скромним сретствима. Њезина ос- 
новна главница je износила 60 хиљада круна, али je у више 
махова повишена: у 1912.. години на 150 хиљада круна, 
и колика je била све до после светскога рата. Тек у 1921. го- 
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. години повишена je 
на 1 милион динара. Главна скупштина акционара одлучила 
je 192.7, године, да повиси главницу на 5 милиона динара. 
Међутим, до тога још није дошло; упркос томе je главница 
последње три године непрекидио повишена: у децембру 1929. 
г.одине на 500 хил,ада a у току 1930. године опет за 500 хи- 
љада 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. Најинтересантније je повишење, које je 
извршено у 1931. години. Много има банака и акционарских 
друштава, која су у ранијим годинама донела одлуку, да 
повећају/сопствена сретства издавашем нових емисија акција. 
Али пошто су се у међувремену /филике у толикој мери 
иогоршале ,да :се на апел .н а  приватно новчано тржиште 
уопште више није могло рачунати, то су ове одлуке одло- 
жене за доцнија времена. У колико се не варамо, Грађанска 
штедионица у Дар.увару једина je банка у нашој земљи, која 
je у 1931. години упркое кризе ловисила главницу, и то за 
50% од 2;мили0на на три милиона; она je то могла урадити, 
не ослањајући се на тржиште капитала, пошто су њезини

стари акционари преузели сву емисију, тако да je крајем 
године главница од 3 милиона била потпуно уплаћена, a на 
чистој заради партиципира нова емисија тек од '1. јануара
1932. годиие.

Ово повишеше главнице je од врло велике важно- 
сти no банку, пошто je тиме знатно поправљен однос туђих 
ка сопственим сретствима. Док je код главнице од .2 мили- 
о,на однос туђих ка сопственим сретствима износио 20 ка 1, 
износи сада, код главнице од три милиона и повећаних улога
13.5 ка 1. Нарочито последњих гадина je прилив улога не- 
вероватно велики, и банка je стално водила бригу о томе 
да се граница од 20:1 не прекорачи, због чега je била при- 
морана, да постепено повисује главницу.

Поред свих узуелних банкарских операција, уче- 
ствује Грађанска штедионица и у трговачким и индустриј- 
ским предузећима. Она je уско повезана за Грађанском пи- 
варом д. д. у Дарувару и са „Индустријом“ д. д. за промет 
и индустријску лрераду земаљских -лроизвода у Дарувару-. 
Пивара je једно старо и врло лукративно предузеће, које je 
основано ;ј.ош 1900. године, a има главницу од 150 хиљада 
динара. Сем производње иива она има још и фабрику нлти- 
ритуса ,рафинериу, пецару ракије као и фабрику рума и ли- 
кера. У 1907. години пивара je лодигла и сопствену кало- 
ричну. електрану, која снабдева Дарувар елекггричном енер- 
гијом и осветљењем. Код „Индустрије“, која je основана 
1915. године и која има главницу од 12.500 динара учествује 
штедионица од претпрошле године.

У наредној таблици упоредили смо билансне лози- 
ције за последње четири године, које пружају необично ин- 
тересантне податке и који лотврђују наше раније изнесено 
гледишта, да банка тешку кризу последњих година није ни 
осећала и који најтачније репродуцирају ванредан полет бан- 
чиних послова. Слика коју добијамо je следећа:

Рачун изравнања.

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

Благајиа
У

390
хиљадама

384
динара

145 638
Потраживање код нов- 

чаних завода 1.775 7.051 5.328 6.215
Дужници на залоге и 

ломбард 1.647 1.566 1.236 1.057
Дужници no тек. рач. 13.622 17.371 28.176 30.168
Менице 4.057 4.733 4.926 4.226
Хартије од вредности 1.634 1.574 1.151 1.151
Инвентар 84 84 84 85
Непокретиости — — — 560

Пасива 
Г лавница 1.000 1.500 2.000 3.000
Резерве 63 103 143 200
Улошци на књижице 19.287 25.272 32.381 32.940
Улошци no тек. рач. 2.709 5.742 6.381 7,7?!
Добит 146 146 216 227
Збир биланса 23.209 32.764 41.048 44.100

Рачучн губиткаи добитка,
Расходи

Камата 9088 961 1.567 1.589
Плате 242 317 388 452
Управни трошкови 901 671 639 534
Порез и прирез 77 114 52 92
Добит 146 146 216 227

Приходи

Камата меница 2.262 668 368 391
Камата тек. рач. и харт. 

од вредности — 1.457 2.423 2.464
Провизије 2 77 64 42
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Прекос добити — - IO- ■ 5 ............  6 4
Збир прихода и.ти 

расхода 2.274 2.208 2.863 2.901
Обртни капитал Грађанске штедионице, који je исто- 

ветан са збиром биланса, износи крајем 1931. године 44.1 
милион динара; лрема 1930. год. већи je за преко 3 мили- 
она, према 1929. години je већи за 11.4 милиона, лрема 
1928.' години за 21 милион, односно за преко 100%. Beh и 
из ових.цифара се види огроман развој банчиних послова.

Од овог обртног калитала отпада крајем 1931. године 
41 милион на туђа сретства a 3.2 милиона на сопствена. На- 
поменули смо, да се солствена сретства последње три го- 
дине непрекидно повећавају —  због одржавања извесног 
одноеа ка туђим сретствима, која су у необичној мери при- 
тицала. Док су крајем 1928. године износила 1.06 милиона 
(1 милион главница и 63 хиљаде резерве) исказана су че- 
тири године доцније са 3.2 милиона, од чега je 3 милиона 
главиица- a 200 хиљада резерве .

Улози на штедњу, који износе у 1930. години 32.38 ми- 
лиона (према 1927. години већи су за скоро 20 милиона) у 
1931. години нису опала, већ показују повећање за 560 хи- 
љада на 32.94 милиона. Темпо лрилива je дакле успорен, 
али не укочен. To je у толико интересантније, пошто су и 
улози no текућим рачунима у знатном лорасту, за 1.35 ми- 
лиона на 7.73 милиона, и ако je познато, да je баш ова по- 
-зиција код претежног броја банака у прошлој години сма- 
њена, чак и у већој мери »ero улози на штедњу. Даље je  ово 
повећање интересантно и са тачке гледишта повишења глав- 
нице. Пошто претпостављамо, да су акционари, који су у 
току 1931. године уплатили 1 милион динара иа име глав- 
нице, подржавали евоје готовине у банци на рачуну улога на 
штедњу или no текућем рачуну, то je повећање ових пози- 
ција морало бити веће, јер je вероватно, да су улози исто- 
времено смањени и за милион динара, колико je уплаћено на 
име главнице.

Других интересанхности пасива нема, али je због тога 
структура активе у толико занимљивија. Ту пре 'свега 
видимо, да je ликвидитет знатно појачан. Готовина у бла- 
гајни je порасла од 145 хиљада у 1930. години ва 640 хи- 
л>ада у 1931. години, a потраживања код новчаних завода 
иовећана су од 5.3 милиона «а 6.2 милиона. Ломбардни зај- 
мови су редуцирани •—• што je доказ велике ригорозности 
од 1.24 милиона на 1.06 милиона a менични кредити од 4.9S 
милиона у 1930. години на 4.23 милиона у 1931. години. Те- 
кући рачуни и амортизациони зајмови апсолутно домини- 
рају. Они су за  десет лута већи од сопствених сретстава, t  
исказани су са 30.17 милиона односно за 2 милиона вишс 
него у 1930. години. Нов доказ, да банка није због кризс 
обуставила давање нових кредита —  пошто она то нијс 
морала урадити, јер je располагала довољеим сретствима. 
Код овако великог износа улога банка мора да лосвећује на- 
рочито пажњу постулату ликвидности. Ако сматрамо, да 
су потраживања код новчаних завода ликвидна као и гото- 
вина у благајни, онда износе ликвидна сретства скоро 7 ми- 
лиона код 40 милиона улога, a то je врло повољно. Убеђени 
смо, да ови износи нису пласирани код банака, које нису у 
стању, да иепуњавају своје обавезе.

Интересантна je позиција хартија од вредности. Би- 
лансирана je ca истим. износом као и лане, и ако знамо, да 
je у току прошле године било катастррфалног срозавања 
курсева. Портфељ je релативно мали, износи свега 1.15 ми- 
лиона и то je сласавало банку од великих губитака. Пошто 
je остао нелромењен, склони смо претпоставци, да су то 
ефекти банчиних учествовања у индустријским подузећима 
a не државне хартије од вредности. Нова je позиција непо- 
кретности, коју банка у 1931. години први пут исказује, у 
вредности од 560 хиљада динара.

Бруто добит je према 1930. години мало нешто по-

расла, и износи -2.9 мшиана. Све позиције прихода су у по- 
расту, изузев лровизија, које су смањене. У расходима ви- 
димо повећање плаћене камате, због већих туђих сретстава; 
плате су порасле, али су иствремено знатно смањени и уп- 
равни трошкови, тако да су банчини пословни трошкови у 
1931. години за скоро 50 хиљада мањи но у 1930. години. 
И у овој се банци спроводи ригорозна штедња. Порези и 
прирези су порасли за 40 хиљада на 92 хиљаде a чиста до- 
бит je због свих наведених промена већа но у једној од ло- 
следњих година и износи 227 хил;ада динара. Подељена 
je на следећи начин: 160 хиљада je дат-о на име 8% диви- 
денде (нелромењено као и у 1930. години), пошто нова еми- 
сија главнице још не учествује у добити; 20 хиљада je дато 
управном и надзорном одбору у виду тантијеме, 40 хиљада 
je дотирано резервном фонду, 5 хиљада дато je у добро- 
творне сврхе a 2.45 хиљада je пренето на нови рачун.

У управи Грађанске штедионице у Дарувару се на- 
лазе следећа г. г.: Саломон Грос, претседник; Вјекослав 
Шандор, потпретседних, др. Густав Ретни, Симеон Зец. 
Леон Грос, др. Отон Грос; у надзорном одбору су: инж. 
Густав Грос, Фр. Штамбук, Драгутин Голдбергер и Алберт 
Пфајфер.

PARAĆINSKA T R O O V A Č K O - Z A N A T L I J S K A  B A N K A  A.D.

P A R AĆIN

Međ našim malim i srednje-velikim provincijskim novča
nim. zavodima ima i banke, koje su u toku prošlogodišnje krize, 
a naročito prilikom teškoća kojima su bile podvrgnute naše 
banke, pokazivale neverovatnu otpornu snagu. Međ ove banke 
treba bezuslovno ubrojiti i Paraćinsku trgovačko-zanatlijsku 
banku a. d. u Paraćinu. Imali smo već priliku da napomenemo, 
da je ova banka još relativno vrlo mlada. Ona je osnovana tek 
u 1923. godini dakle baš u doba, kada je konjunktura našega 
bankarstva bila na vrhuncu i već i u kulminaciji. Nije nama 
poznato, dali se Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka mogla 
koristiti ovom konjunkturom. Vrlo lako je mogućno da ne, po
što je poznato, da se provincijski novčani zavodi u prvim go
dinama života vrlo sporo razvijaju, pre svega zbog toga, što 
im nedostaju dovoljna sretstva. Njihov glavni obrtni kapital, 
ulozi, pritiču tek vrlo sporo, i tempo njihovog priliva zavisi öd 
načina kojim banka uspe da se afimira.

Treba konstatovati, da je Paraćinska trgovačko-zanat- 
iijska banka vrlo brzo stekla poverenje tamošnjeg stanovništva
i njezini ulozi pokazuju neočekivano nagao porast. Krajem 1928. 
godine dakle pet godina posle osnivanja iznose ulozi na šted
nju 8.8 miliona a krajem 1930. godine već skoro 14 miliona. 
Nesumnjivo- ie, da bi oni u 1931. godini porasli na 16 miliona, 
dakle na dupli iznos od stanja od pre tri godina, da nije došlo 
do tako znatnog pogoršanja privredne depresije i do krize po
verenja, koja je našim novčanim zavodima nanela tako ogromne 
štete. Ne Smemo se zavaravati, pošto će se njihovo dejstvo svom 
težinom pokazati tek u bilansima za 1932. godinu. Malo ima 
banaka koje su od ovih teškoća bile pošteđene, a među njima 
nalazi se i Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka.

Ovaj vrlo povoljan razvoj bančin u poslednjim godinama 
a naročito relativno veliki priliv stranih sretstava imali su za 
posledicu, da se uprava bančina počela nositi mišlju, da pdveća 
glavnicu, kako bi na taj način povećala sopstvena sretstva i 
poboljšala odnos sopstvenih ka tuđim sretstvima. Ranije mi 
smo napomenuli, da je -ovo pitanje u leto 1930. godine ušlo u 
završnu fazu; bio je čak i utanačen dan na kome se je imala 
održati vanredna skupština akcionara sa isključivom zadaćom 
da odobri povišenje glavnice —  što je međutim opet bilo odlo
ženo za docnija vremena, uzimajući u obzir znakove koji su 
nagoveštavali neverovatno tešku krizu.

U sledećoj tablici uporedili smo kretanje glavnih bilan- 
snih pozicija Paraćinske trgovačko-zanaffijske banke ža period
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poslednjih'četiri godina, koja nam. na vrlo interesantan način 
pokazuje neobično povoljno stanje bančino kao i zdrav polet 
bančinih poslova. Slika, koju dobijamo je sledeča:

Račun izravnanja

1928. 1929. 1930. 1931.

Aktiva u hiljadama dinara
Blagajna 449 882 2.008 609
Menice 6.733 5.958 7.583 8.506
Tekući računi 5.738 6.896 6.901 7.033
Zaloge 619 617 261 177
Nepokretnosti 191 191 777 737
Hartije od vrednosti 173 35 382 287
Nameštaj 1 1 76 69
Garancije i t. d. 5.456 6.746 10.120 9.513
Vrednost rezervnog fonda — 35 196 215
Vrednost u tečaju — 846 738 200
Kursna razlika — — — 109

Pasiva

Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fond 305 347 419 445
Fond za sumnj. potraživanja 272 272 272 272
Ulozi na štednju 8.877 11.382 13.802 13.905
Tekući računi 1.094 743 1.991 1.088
Reeskont 736 127 — —

Vrednost u tečaju — f 139 184 —

Čista dobit za podelu 344 330 290 220
Zbir bilansa 19.517 22.207 29.045 2 /.537

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Plate i troškovi 274 292 304 297
Otpisi prop. potraž. i nepokr. 91 — 57 141
Porez i prirez 273 136 155 90
Kamata 564 550 1.460 1.367 \
Dobit 344 330 293 256
Otpis kusne razlike — — — 27

Prihodi

Kamata 734 732 1.553 1.612
Provizije 814 577 709 543
Kirija — — 4 23
Zbir rashoda ili prihoda 1.548 1.309 2.267 2.178
Dividenda 12% 12% 10% . 9%

Zbir bilansa je identičan sa bančinim obrtnim kapita
lom. Primećujemo, da je zbir bilansa sa 27.5 miliona za 1.5 
miliona manji no u 1930. godini, kada je bio rekordan i. za 
skoro 10 miliona veći od stanja od 1928. godine, kada je iska
zan sa 19.5 miliona. Već iz ovog upoređenja dobija se slika, 
kako je volumen bančinih operacija u toku poslednjih godina 
neverovatno naglo porastao. Međutim u 1931. godini nastupila 
je stagnacija i mali preokret — što je moralo biti neizbežno i 
što pretstavlja vrlo dobar znak, pošto vidimo, da dolazi sma
njenje obrtnog kapitala od inicijative bančine a ne kao posle
dica odliva uloga — delimično i zbog smanjenja tranzitornih 
pozicija garantija i supergarantija, koje su smanjene zbog toga, 
što sif razna dugovanja, za kojih pokrića su služila, bila u toku 
1931. godine definitivno likvidirana.

Sopstvena sretstva iznose 2.72 miliona dinara; od toga 
otpada 2 miliona na glavnicu (koja je podeljena u akcije od 
200 dinara nominalne vrednosti) i koja je, kao što smo to na
pomenuli, ostala nepromenjena, dok se fondovi neprekidno po
većavaju. U prvom redu redovni rezervni fond, koji je u 1931. 
godini dostigao 445 hiljada — u 1928. godini iznosio je još 
svega 305 hiljada —  dok je fond za sumnjiva potraživanja 
poslednje četiri godine; ostao nepromenjen, sa 272 hiljade din.

Prema strukturi bančine pasive, sdpštvena sretstva pret

stavljaju manji deo obrtnog kapitala. Drugi, mnogo veći je sa
stavljen iz tuđih sretstava, kojima banka upravlja i koja se 
sastoje iz dveju pozicija: iz uloga na štednju i uloga po teku
ćim računima —  dok pozicije poverioca i reeskonta poslednjih 
dve godina više nema. I to je vrlo povoljan znak. U '1930. go
dini su ulozi porasli, prema stanju krajem 1928. godine za 
skoro čitavih pet miliona dinara. Potpuno bi bilo opravdano 
očekivanje, da će u 1931. godini odliv uloga premašati priliv. 
Međutiv to nije slučaj. Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka 
pripada među one retke novčane zavode, koji iskazuju krajem 
1931. godine veći iznos uloga na štednju, nego krajem 1930. 
godine. Povećanje uloga nije baš naročito veliko, iznosi svega 
nešto preko 100 hiljada dinara, ali je ipak važno, da odliv nije 
bio veći od novog priliva. Zbog dovoljnih sretstava, banka je 
smanjila svoje pasivne tekuće račune od skoro 2 miliona u
1930. godini na 1.01 milion u 1931. godini, što je pored ostalih 
povoljnih okolnosti pokazalo svoje dobre strane i u računu 
gubitka i dobitka, u smanjenju rashoda na ime plaćene kamate.

Nesmemo ostaviti nenapomenuto i činjenicu, o kojoj je 
već i prošle godine bilo govora, naime, da je banka u svome 
radu obratila naročito pažnju na sitnu štednju, na one male 
ljude, koji odvajaju od svoje svakodnevne zarade male i naj
manje iznose, samo da bi stvorili male rezerve za nepredviđene 
slučajeve. Dalje banka razvija i naročitu propagandu kod dece 
ulagača, što je od neprocenjive važnosti kao vaspitajući mome- 
nat; u sprovađanju toga cilja banka je 1929. godine podelila 
preko 200 kašica za sitnu štednju.

Pozicija reeskonta, koja je još 1928. godine iskazana sa 
736 hiljada, u narednim dvema godinama postepeno se likvidira. 
U 1929. godini iskazana je još sa 127 hiljada a u bilänsu po
slednjih dveju godina ove pozicije više nema. Banka se nalazi 
u povoljnom položaju, da ne mora apelirati na reeskont kod 
većih novčanih zavoda ili kod Narodne banke.

Iz dosada izloženog vidimo, da iznosi bančin obrtni ka
pital krajem 1931 godine 18 miliona dinara (zajedno sa dobit
kom, koji na dan 31. decembra još nije podeljen), a plasiran 
je u glavnome na dve pozicije: na eskontne kredite i na aktivne 
tekuće račune.

Svakako nam pruža struktura aktive mnogo interesant
niju sliku i interesantnije promene nego pasiva. Pre svega pada 
u oči jedna pojava, neobična u aktivi banaka u 1931. godini. 
Eskontni krediti kao i aktivni tekući računi su u porastu, prvi 
od 7.58 miliona u 1930. godini na 8.51 milion u 1931. godini a 
drugi od 6.9 miliona na 7.03 miliona — i ako je bančin obrtni 
kapital smanjen. Objašnjenje nam pruža pozicija blagajničke 
gotovine. Dok je ova u 1930. godini iskazana sa nešto preko
2 miliona, iznosi krajem 1931. godine 609 hiljada. Znači, da je 
glavni deo razlike bio upotrebljen za povećanje lukrativnih 
angažmana. Ima nešto, što se iz cifara bankarskih bilansa ne 
može čitati, i što je u 1931. godini od presudnog značaja kod 
novčanih zavoda. To je pitanje likviditeta i solventnosti aktiv
nih plasmana. A kako Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka 
u svome računu izravnanja iskazuje izvestan iznos kao otpis 
sumnjivih potraživanja, te će — kod poznate bančine rigoroz
nosti — njezina aktiva po eskontu i tekućim računima biti 
bezprekorna, i ako sigurno preovlađuju seljački krediti.

Zajmovi na zaloge su smanjeni na 177 hiljada, dok sti
u 1930. godini iznosili 261 hiljadu a 1929. godine još 777 hi
ljada dinara.

Pozicija hartija od vrednosti ie smanjena od 382 hiljade
na 287 hiljada, dok je vrednost rezervnog fonda u efektima
povećana na 215 hiljada dinara. Na ime kursne razlike banka 
otpisuje kroz račune gubitka iznos od 27 hiljada, a ostatak 
razlike, naime 109 hiljada dinara knjižila je saoforazno zakonskim 
olakšicama kroz naročiti fond u aktivi bilansa.

Vrednost nepokretnosti .i inventara je smanjena za iznos 
otpisan kao godišnja amortizacija.

Bruto zarada je nešto m anja no u 1930. godini a iznosi
2.18 miliona; smanjenje dolazi kao posledica opadanja prihoda
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od provizija, i ako su prihodi od kamata i nepokretnosti :..ešto 
porasli. U rashodima primečujemo, da su lični rashodi, upravni 
troškovi i porezi nešto smanjeni. Isto tako i rashodi po kama
tama. Ali su povečani otpisi, amortizacioni i oni kursne razlike, 
tako da je čista zarada, koja bi zapravo morala biti veča nego 
u 1930. godini, na taj način za 40 hiljada manja i iznosi 256 
hiljada, dinara. Od tada je dotirano rezervnom fondu 25 hiljada, 
penzionom fondu 11 hiljada, upravnom i nadzornom odboru i 
činovnicima 40 hiljada a akcionarima kao 9% dividenda dato 
je 180 hiljada dinara. U 1930. godini plaćala je banka 10% di
vidende a-u  ranijim dvema godinama 12%.

U upravi Paraćinske trgovačko-zanatlijske banke a. d. u 
Paraćlnu nalaze se sledeča gospoda: Jov. Stojanovič, pretsed
nik; Božidar V. Glavički, direktor banke; Milan Rakić, pekar; 
Milan j. Pelivanović, rentijer; Joca L. Djurić, trgovac; Božidar 
N. Jankovič, knjigovođa; Boža Stojkovič, trgovac. U nadzor
nom odboru su sledeča gospoda: Takov Oskianijan, trgovac; 
Dimitrije Jovičič, trgovac; Nikola Ilić, kazandžija; Radoslav 
Stojiljković, trgovac i Panajot Lambrovlć, trgovac.

ЈУЛИО МАЈНЛ Д, Д. — ЗАГРЕБ.

Ha пословању фирме Лулио Мајнл д. д. у Загребу 
која има властите продавнице no свим већим градовима 
наше државе општа привредна депресија не оставља ни- 
каквих трагова. Отварају ce нове филијале, проширује ce 
пословање a у прошлој години су постигнути резултати да- 
леко повољнији него ма које раније године.

фирма Јулио Мајнл тргује ca специјалним животним 
'намирницама за. тако зване боље слојеве јер у својим дућа- 
нима држи у првом реду специјалитете и пробране квали- 
тете животних намирница нарочито кафу, чај, ликере, бон- 
боне и сличпо. Привредна криза погодила je и раније боље 
ситуиране кругове становништва. Конзум извесних луксуз- 
них артикала знатно je смањен, било што je ^отрошња 
уопште смањена, било што су боље врсте замењене обич- 
нијим.

Улркос општег погоршања привредних прилика фирма 
Јулио Мајнл je у стању да показује повољније резултате. 
Ту су. последице првокласне организације a пре свега цен- 
трализација: куповања сировина у једној руци. Јулио Мајнл 
као велики европски консерн уопева да потребне артикле 
набавља no најповољвијим ценама односно да их продуцира 
уз најниже продукционе трошкове. Поготово што раополаже 
ca довољно сретстава a код плаћања у готовом могу ce 
данас постићи далеко боље цене него ако ce купује' на 
кредит. Све те чињенице имале су за последицу да je фирма 
Јулио Мајнл ca своје стране могла у знатној мери снизкти 
цене- артшлима које она доноси на тржиште. Тим снижењем 
цена као и отварањем нових локала, успева упркос лоших 
прввредних прилика не само да свој посао одржи на ранијој 
висини него дапаче да. полући повољније резултате но што 
je то раније био случај кад привредне прилике нису биле тако 
неповољне. Ту je донекле и време играло своју улогу. Ин- 
тензивиа р.еклама коју je ранијих година водила фирма 
Мајнл за своје продукте, као покусна кувања, бесплатно 
деленге- извесних артикала које ce je желело нарочито фор- 
сирати, долази све више до изражаја. У нашим већим градо- 
вима фирма Јулио Мајнл за каву, чај и неке друге артикле 
ужива реноме који- мало no мало прелази у монопол. To 
опет омогућује јаче пословање и повољне резултате чак и у 
периоду привредне депресије кад друга подузећа исте и 
сличних бранша једва кубуре. С|мишљен рад у лрошлости 
можда нигде толико не долази до изражаја у садашњости као 
што je то случај код фирме Јулио Мајнл д.. д., Загреб.

Биланси за 4 послед№е године овако изгледају:

Актива: 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

1931.

Благајна 118 89 177 244
Роба 7.719 6.907 7.995 6.241
Дужници 1.323 1.360 827 2.973
Инвентар 4.284 3.530 3.135 2.562
Некретнине 2.448 2.351 2.253 2.156

Пасива:

Г лавница 1.000 1.000 4.000 4,000
Резерве 24 28 284 204
Повериоци 14.787 12.905 9.909 9.328
Добитак 82 314 195 827

Како смо у уводу нагласили пословни резултат прошле 
године много je повољнији него нкада раније. До 1927 године 
у билансу je показиван губитак. Te године, пошто je от- 
писан губитак ранијих година исказан je чисти добитак од 
18 хил>ада динара. Године 1928 добитак већ износи 82 хи- 
љаде динара. Године 1929 он ce лење на преко 300 хиљада 
динара. Године 1930 с обзиром на велики штрајк. концем
1930 и почетком 1931 добитак ce спушта на 195 хиљада ди- 
нара.

За прошлу годину исказан je чисти добитак од' '827 
хиљада динара. Од тога пренос ранијих година износи 185 
хиљада. Чисти пословни добитак прошле године износи дакле 
641 хиљаду динара. Ако и узмемо у обзир да je међутим 
главница повећана од 1 на 4 милиона, имамо укамаћење од 
15%. A 'то je за данашње прилике ванредни резултат. По- 
готово ако имамо у виду да je и централа у Бечу радила ca 
зарадом на својој афилијацији у Југославији.

Залиха робе опала je за 1.7 милиона динара. Ту добрим 
делом долази до изражаја и пад цена који je међутим на- 
ступио. A будући да Мајнл тргује животним намирницама 
те ce no томе залихе дуго не држе, то je опште снижење 
цена морало доћи до изражаја и код инвентара.

Дужници су порасли од 800 хиљада динара на скоро
3 милиона. Мајнл у својим продавницама тргује само за го- 
товину пак no томе на основу овог при.нципа не могу настати 
потраживања. Међутим Мајнл у најновије време многим де- 
таљним продавачил1а животних нал^ирница даје на продају 
своје специјалитете. Услед тога je и настао тако знатан 
пораст потраживања. Код инвентара и непокретностима 
имамо уобичајно снижење ради отписа. У прошлој години 
отписи износе три четврт милиона динара.

Повериоци су у главноме на истој висини. Пораст 
дужника у активи коотпензиран je смањењем код позиције 
роба и инвентар-некретнине. јаче смањеше повериоца усле- 
дило je 1930 године кад je главница повећана од 1 на 4 ми - 
лиона динара. Један део повериоца замењен je за акције као 
што je то обичај код афилираних подузећа.

Јулио Мајн-л наставља даље ca изградњом својих про- 
давница у Југославији. Отварају ce продавнице у оним rpa- 
довима у којима их још није било. A у већиж варошима отва- 
рају ce нове ф!глијалне продавпице. Тако Загреб већ има 5 
дучана фирме Јулио Мајнл д. д. a имале би ce отворити још 
неке. Организација детаљне продаје животних намирница' у  
првом реду опецијалитете, нико није код нас тако сјајно из- 
вршио као фирма Јулио Мајнл. У том и лежи тајна њеног све 
већег успеха и то упркос општег погоршања привредних 
прилика.

У управи фирме Југословенски Јј л̂ио Мајнл д. д. у 
Загребу налазе ce следећа r. r.: Јулиус Мајнл, претседник, 
Беч; Др. Курт Шехнер, први потпретседник, Беч; Аугуст 
Тости, други .потпретседник, Љубљана; Јулиус Мајнл, Беч; 
Др. франц Виндишер, Љубљана; Др. М и.м тш  Зарник, Љуб- 
љана и Јосип Лукман, ЈБубл>аиа,
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Садржај
Podgorička banka u Podgorici 
Грађанска дионичка штедионица — Дарувар 
Raraćinska trgovačko-zanatlijska banka a. d, — ■ Paraćin 
јулио Мајнл д. д.-— Загреб

PODGORIČKA BANKA U PODGORICI

Privredne prilike Crne Gore, koje već nekoliko posled
njih godina bivaju sve teže i teže su u toku prošle godine po
kazivale pogoršanje koje graniči sa katastrofom. To su fakta 
koja su danas svima manje više dobro poznata. Nije to samo 
posledica neverovatne nerödice, koju je u prošloj godini pre
trpela Crna Gora, već (' posledica osustva javnih radova, koji 
imaju u tim krajevima naročito važnu ulogu, pošto pretstavlaju 
jedan od vrlo važnih prihoda tamošnjeg stanovništva — pored 
svih ostalih opšte privrednih koristi. Svima nama je poznato, 
da u pojedinim krajevima Crne Gore nema još ni najosnovnijih 
saobraćajnih arterija, nema još ni drumova, mostova i t. d., a 
da ne govorimo o železnicama, što sve je preduslov privrednog 
unapređenja jednog kraja. Sve ovo tek mora da bude izgrađeno 
pa da bi crnogorska privreda mogla biti emancipirana od dosa
dašnjih ekstenzivnih, patriarhalnih prilika. Sve dotle ona je 
osuđena da ostane deficitarna, pasivna pokrajina. Nije to samo 
slučajna pojava, ako u svim izveštajima crnogorskih banaka, a 
naročito u onome Podgoričke banke u Podgorici, kojoj ne
sumnjivo pripada primat u crnogorskom novčarstvu, svake go
dine čitamo meditacije o nezaposlenosti i o potrebi velikih javnih 
radova u vidu podizanja drumova i železnica, pošto se time 
najefikasnije suzbija nezaposlenost i stvara preduslove za eko
nomsko unapređenje ondašnjih krajeva. Inicijativa javne ruke 
ovde je jedini spas; a pošto* su se baš u toku poslednje godine’ 
prilike u pogledu izvođenja javnih radova bitho izmenile, zbog 
nedovoljnih finansijskih sretstava, bila je država prisiljena obu
staviti skoro sve investicione radove, iako neverovatno potrebne, 
čime su najteže pogođeni baš crnogorski krajevi, gde ovi ra
dovi prestavljaju za stanovništvo skoro isključivi izvor prihoda.

U izveštaju Podgoričke banke čitamo između ostaloga 
i sledeći pasus, koji se odnosi na baš pomenute nedostatke i 
koji glasi: „još uvek imamo da se žalimo jedan drugome i vla
stima, kako kod nas nem a većih javnih radova koji bi mogli 
popraviti ovo teško i siromašno stanje naših krajeva”.

Nama je nemoguće ovde u nekoliko reći pokazati svu te- 
.žinu ovog problema kao što nam je nemoguće sa nekoliko reći 
opisati bedu i neprilike tamošnjeg stanovništva. Ali će svakome 
biti jasno, pod kakvim potencirano teškim uslovima moraju u 
takvim krajevima raditi novčani zavodi. Danas kao i u svim do
sadašnjim godinama, to je pionirski rad koji banke izvršuju, a 
ne ono, što mi podrazumevamo pod normalnim poslovanjem 
jednog novčanog zavoda. Zbog toga je potrebno, prilikom analize 
rada jedne od najvažnijih crnogorskih banaka, da se njezino 
stanje posmatra kroz naročita naočala. U tome pogledu u 1 
mnogome nam koristi izveštaj uprave Podgoričke banke, koja 
daje. vrlo interesantna obaveštenja. Tako čitamo, da je u prvom 
polugođu išlo јоз relativno dobro, obrt u ono vreme nije na
ročito opao, i zabeležen je čak i prirast uloga na štednju kao i i

i po ostalim računima. „Izdavali smo nove zajmove i otvarali 
i nove kredite, ali ipak ne u tolikoj meri u kolikoj smo imali 
j sretstava”. U drugom polugođu se kriza neverovatnom brzinom 
I pogoršala. „Nastala je uznemirenost i mnogi ulagači i poveri- 
I oci tražili su da im se povrate njihove pare. Zlonamerne i ne- 
! istinite razne verzije, naročito bojazan od inflacije su potenci- 
' rale tu uznemirenost, koju smo dosta uspešno suzbijali, ali smo 
ipak izdali ulagačima i ostalim poveriocima u drugoj polovini 
godine za oko 5 miliona dinara. Ovako oveću sumu mogli smo 
izdati za tako kratko vreme, i to bez da stvaramo teškoće našim 
dužnicima sa zahtevima u pogledu većih otplata. Mi smo naro
čito seljacima prolongirali menice i bez ikakve otplate od glav
nice”..

Ovu konstataciju treba duplo podvući, pošto dokazuje, 
da je banka crnogorskoj privredi ukazala jednu vrlo veliku 
uslugu. Jer nesme se zaboraviti, da bi se pooštrile prilike, ako bi 
banka ustrajala na svome pravu i tražila potpunu isplatu svojih 
potraživanja, Padovi i stečajevi najstarijih i 'Uglednih crnogor
skih seljaka i trgovaca postali bi gotovo neizbežni.

Ali ima još jedna vrlo važna činjenica, koju ne možemo 
ostaviti nenapomenufu: banka saopštava, da je u aprilu prošle 
godine smanjila kamatnu stopu za 2% do 4%, i da za sve vre
me pa i sada radi na daljem sniženju, i ako su joj njezini: pove
rioci povisili kamatnu stopu za 1% do 2%,

U narednoj tablici uporedili smo glavne pozicije Podgo
ričke banke za poslednje četiri godine, onako isto, kao 
što to običajno radimo, pošto postaje na ovaj način slika 
bančinog razvoja i rada najtačnija i najpreglednija. Dobijamo 
sledeću. interesantnu silku:

Račun, izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna , 2.013 3.076 2.228 569
Menice 11.137 14.244 15.902 16.366
Dužnici 11.207 12.492 13.200 14.324
Nepokretnosti 1.252 1.237 1.388 1.451
Hartije od vrednosti 1.312 1.539 1.682 1.271
Nameštaj 135 129 147 182
Naplate, garancije i t. d. 25.682 34.879 38.032 65.258

Pasiva
Glavnica 5.189 5.189 5.419 5.595
Rezervni fondovi 1.445 1.824 2.149 2.292
Poverioci 6.387 6.421 5.351 4.178
Ulozi na štednju 12.206 17.096 19.559 19.053
Reeskont 1.575 1.359 1.187 2.481
Dobit 1.091 1.115 1.056 579
Zbir aktive ili pasive 52.740 67.661 72.582 99.422
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Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Kamata 2.051 2.409 2.563 2.673
Plate i dodatci 467 498 590 548
Opšti troškovi 363 345 314 318
Porezi takse i osiguranja 464 373 408 186
Otpisi 85 323 124 56
Otpis kursne razlike — — 435

Prihodi
Kam. i prov. od menica 2.289 2.834 2.858 2.614
Kam. i prov. po tek. rač. 1.761 1.881 1.818 1.665
Razni prihodi i provizije 345 316 327 304
Prihodi od hart, od vred. 68 33 54 95
Prihodi od nepokretnosti — — — 115
Zbir prihoda 4.524 5.066 5.056 4.795
Dividenda 181/3% 1 8 7 3% 15% 8%

Zbir bilahsa je dostigao već skoro 100 miiiona odnosno 
tačno 99.4 miliona, dok je još krajem 1930. godine iznosio 72.5 
miliona. To je porast, koji iziskuje naročito objašnjenje. Ako 
bacimo i samo letimičan pogled na račun izravnanja, primeti- 
ćemo, da je obrtni kapital ostao takoreći nepromenjen sa nešto 
preko 43 miliona dinara. Odakle onda ovo veliko povećanje 
zbira bilansa? Objašnenje leži u poziciji garantija, koja je sko
ro duplirana i koja je porasla od 38 miliona u 1930 na 65 mili
ona u 1931. godini. To dolazi u glavnome od toga, što je banka 
bila prinuđena, da traži od svojih dužnika povećane garantije 
za dužne iznose, nakon čega je bila u stanju, da im odloži 
plaćanje dužnih iznosa kao i plaćanje dospelih otplata. Nas in
teresira stvarni bančin obrtni kapital, koji izračunamo na taj 
način, da od zbira bilansa odbijemo sve prenosne pozicije na
plata, kaucija, garantija i supergarantija koje su iskazane isto
vremeno u aktivi i pasivi bilansa, i koje Podgorička banka pub- 
likuje odvojeno od ostalih pozicija. Ovaj obrtni kapital od 43.2 
miliona podeljen je ovako: 7.89 miliona iznose sopstvena a 35.3 
miliona strana sretstva.

Glavnica, koja je pre rata iznosila 600 hiljada perpera, 
iznosi danas 6 miliona dinara, što, uzimajući u obzir kursnu raz
liku, nekako odgovara predratnome stanju. Ali ova glavnica 
još nije potpuno uplaćena. Kad je u 1926. godini bila donesena 
odluka, da se glavnica povisi od 3 na 6 miliona dinara, izrađen 
je istovremeno i naročiti višegodišnji plan — što je tipičan do
kaz da su već i u ono doba privredne prilike Crne Gore bile 
vrlo teške — kojim se akcionarima olakšaju uplate na ime 
glavnice postepeno do 6 miliona dinara; krajem 1927. godine 
glavnica je iznosila 3.8 miliona, 1928. godine 4.7 miliona, 1929. 
godine 5.2 miliona, 1930. godine 5.42 miliona a krajem 1931. 
godine 5.59 miliona. Fali dakle svega još 405 hiljada dinara a da 
bude glavnica potpuno uplaćena. Knjigovodstveno, ovo po- 
stepno povišenje glavnice može se proknjižiti na dva načina: 
najčešći je običaj, da se u pasivu metne ceo iznos predviđene 
glavnice, a još neuplaćenu glavnicu u aktivi bilansa, kao dug 1 
akcionara. Podgorička banka je prihvatila drugi način knjiženja 
— koji je svakako tačniji, prema kome unosi u pasivu samo 
onaj iznos glavnice, koji je stvarno uplaćen. Bančine rezer
ve iznose ukupno 2.29 miliona (za 100 hiljada su veće no u 
1930. godini) od čega otpada 1.7 miliona na redovni, rezervni 
fond, 200 hiljada na pensioni fond i 394 hiljada na fond za 
amortizaciju nepokretnosti. Vidimo dakle, da ove rezerve iznose 
već 50% od uplaćene glavnice.

Kod tuđih sretstava, kojima banka upravlja, sačinjavaju 
ulozi na štednju glavni izvor sa 19.05 miliona dinara. U 1930. 
godini ovi su iznosili 19.56 miliona, što znači, da su u 1931. 
godini smanjeni per saldo za 500 hiljada odnosno 2%. Videli 
smo, da je ukupan obrtni kapital ostao skoro nepromenjen. 
Ipak banka napominje, da je za vreme panike ulagača isplatila 
5 miliona dinara, što bi odgovaralo 25% od uloga ili 18% od 
ukupnih stranih sretstava. Kako je međutim stanje krajem 1931. 
godine opet skoro nepromenjeno i jednako onome iz 1930. go-

I dine, to dokazuje, da je banka u toku prve polovine 1931. go- 
j dine imala veliki priliv uloga ili pak su se podignuti ulozi u po

slednjem mesecu 1931. godine opet vratili u banku.
Poverioci bančini, koji su u 1928. i 1929. godini iznosili

5.4 miliona, smanjeni su već i u 1930. godini za 1. milion na
5.35 miliona; isti pojav je zabeležen i u 1931. godini, tako da 
iznosi ova pozicija krajem 1931. godine 4.18 miliona. Banka je 
poslednje dve godine svojim poveriocima, u prvom redu ban
kama isplatila 2 miliona, delimično zbog povišenja kamate kao 
i zbog dovoljno raspoložive gotovine. Da joj ne bi bilo po
trebno smanjiti aktivne poslove, banka je povećala reeskontni 
kredit, od 1.18 miliona u 1930. godini na 2.48 miliona u 1931. 
godini, pošto su ti krediti nesumnjivo jevtiniji od privatnih po- 
verioca.

Plasman svih tih sretstava od 43.2 miliona nam objašnja
va aktiva bilansa, kod koje primečujemo interesantne struktu- 
relne promene. Oba najvažnija oblika kreditiranja, naime eskont
ni krediti kao i aktivni tekući računi su u porastu, što je ti
pično i za sve pozicije aktive, izuzevši blagajnu i portfelj har
tija od vrednosti. Menični krediti su povećani za 466 hiljada na
16.37 miliona a oni po tekućim računima za 1.32 miliona na
14.32 miliona. (Od toga otpada 2.47 miliona na privremene
aktivne račune). Tome na suprot pak je smanjena pozicija bla
gajne od 2.23 miliona krajem 1930. godine na 569 hiljada, od
nosno za 1.66 miliona dinara, što će također biti u vezi sa pove
ćanjem lukrativnog plasmana. Portfelj hartija od vrednosti, 
koji zajedno sa vrednostima fondova iznosi 1.27 miliona, sma
njen je prema 1930. godini za 4-11 hiljada dinara. Banka napo
minje, da je gubitke na kursevima efekata, koji su svugde bili 
neizbežni i koji je i ona pretrpela, naročito kod 21/„% rente 
Ratne štete, otpisala u celosti, preko računa gubitka a da zato 
nije morala upotrebiti niti smanjiti fondove, koji su, naprotiv, po
većani za 107 hiljada dinara. Iz računa gubitka vidimo, da iz
nosi otpisana kursna razlika 435 hiljada dinara.

Nepokretnosti kao i inventar su prema 1930. godini znatno 
povećani.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da je bruto dobit u
1931. godini nešto manja no u 1930. godini i da iznosi 4.79 
miliona dinara. Ovo smanjenje dolazi u prvom redu od sma
njenja prihoda od kamata, zbog sniženja kamatne stope. Tome 
na suprot povećani su rashodi na kamate, dok su. rashodi na 

p la te  smanjeni za 10% na 548 hiljada, a  oni opštih troškova 
su ostali nepromenjeni. Zbog v.aurednog otpisa kursne razlike 
smanjena je i čista zarada bančina, za 477 hiljada prema 1930. 
godini a iznosi svega 580 hiljada dinara. Od toga je dodeljeno 
rezervnom fondu 58 hiljada, n a  ime tantijema upravnom i nad
zornom odboru kao i činovnicima 81 hiljada, a na- ime dividende 

I 440 hiljada, što odgovara protu vred nos ti od 24 dinara po akciji 
ili 8%.

U upravi Podgotičke banke u Podgorici nalaze se sle
deča gospoda:

Pretsednik: Dr. Mita Radulovič; potpretsednik: Nešo K. 
Šćepović; Stevan Stijović, Srdan Nenezić, Jako Lainović, Ve- 
liša Begović, Dr. Savo J. Radovič, Ilija Pejanović, Murat Ali- 
balić, Mitar Radovič, Milan A. Nenezić svi iz Podgorice i Pero 
Vrbica, Cetinje (za pensioni fond činovnika); a u nadzornom 
odboru Su gospoda: Pretsednik: Luka D. Velimirović; članovi: 
Savo J. Čubranović, Stevan Raičković, Bećir O. Burazerović, 
Velimir M. Markovič.

ГРАЂАНСКА ДИОНИЧКА Ш ТЕДИОНИЦА —  ДАРУВАР.

Прошле године; приликом анализе Грађанске дионичке 
штедионицб у Дарувару за 1930. годииу (у додатку „На- 
родног Благостан.а“ од 17. октобра 1931, г., број 42., страна 
337), дато je места напомени, да спада Грађанска штеди- 
оница у Дарувару у ред наших најинтересантнијих провин- 
цијских новчаних злвода, a то из разлога, што су у прет- 
прошдој години шезина туђа срететва била за преко дваде-



сет пута већа од банчиних сопствених сретстава. Овај врло- 
велики износ страних сретспава, који потичу у првом реду 
од улога на штедњу, задаје банци један -специјални карактер.

Разумљиво je, да смо са великим интересовањем оче- 
кивали биланс за 1931. годину — у првом реду због тога, 
да видимо, како je банка прошла кроз прошлогодишњу 
кризу поверења и како се je развијала њезина пасива. Одлив 
улога могао се претпоставити и код ове банке, пошто je по- 
знато, да су неповерењу улагача биле иопоетављене махом 
све наше банке, скоро без и најмањих изузетака. A баш код 
Грађанске дионичке штедионице у Дарувару, могла би па- 
ника улагача имати врло тешке последице.

Због тога нам je пријатно констатовати, да прет- 
ставља њезин биланс заправо једно пријатно изненађење. 
Из биланса самог се у опште не може указати на постојање 
кризе. A тако исто нема трага ни о паници улагача. У томе: 
билнсу нема одлива улога, већ напротив знатан пораст; 
ием трага о одливу повериоца, односно улога no текућим 
рачунима, већ су и они повевани. Збир биланса je у порасту, 
сопствена срететва такођер, пошто je извршено повишење 
главницс, a еве ово je имало за последицу повећање волу- 
мна послова. Код наших банака je у 1931. години, поред 
тешкоћа са улагачима постојао централни проблем у губит- 
цима на харЈијома од вредности. Код Грађанске штедионице 
у Дарувару ни о томе нема трага — и на основу свих ових 
чињеница може се констатовати, a на темељу формалпих 
података које показује биланс, да за ову банку у 1931. 
години криза уопште није постојала. A ова констатацир 
постаје нарочито важна, ако имамо пред очима релативно 
огромна страна сретства, којима банка располаже.

Kao што je познато, индустрија je у Дарувару и око- 
лини врло слабо развијена. Тамо преовлађује пољопривреда 
и мали занат. Има тамо врло много имућних сељака, трго- 
ваца и занатлија, староседеоца, који се придржавају патри- 
архалних обичаја, који су скроз конзервативни na према томе. 
врло горди на своје грађанство аа-о и на своју Грађанску 
банку, која je 'њихова и која их репрезентује. Грађанска 
банка ужива у своме крају — захваљујући великоме угледу 
својих управљача — такорећи неограничено поверење — и 
једино je то објашњење, да je банка толико повољно про- 

. шла кроз еве неприлике прошле године.
Грађанска дионичка штедионица у Дарувару ocHOf 

вана je 1.903. године, са скромним сретствима. Њезина ос- 
новна главница je износила 60 хиљада круна, али je у вите 
махова повишена: у 1912. години на 150 хиљада круна, 
и колика je била све до после светекога рата. Тек у 1921. го- 
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. години 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 
последње три године непрекидно повишена: у децембру 1929. 
године на 500 хиљада a у току 1930. године опет за 500 хи- 
љада дивара, тако да износи крајем 1930. године 2 милиоиа 
динара подељених на 16.000 акција a 62.50 динара и 4000 
акција a  250 динара. Најинтересантније je повишење, које je 
извршено у 1931. години. Много има банака и акционарских 
друштава, која су у ранијим годинама донела одлуку, да 
повећају сопствена сретства издавањем нових емисија акција. 
Али лошто су се у међувремену лрилике у толикој мери 
погоршале ,да се на апел на приватно новчано тржиште 
уопште више није могло рачунати, то су ове одлуке одло- 
жене за доцнија времена. У колико се не в а р м о , Грађанска 
штедионица у Дарувару јеДина je банка у нашој земљи, која 
je у 1931. години упркос кризе повисила главницу, и то за 
50% од 2 милиона на три милиона; она je то могла урадити, 
џе -ослањајући се на тржиште капитала, пошто су њезини

стари акционари преузели сву емисију, тако да je крајем 
године главница од 3 милиона била потпуно уплаћена, a на 
чистој заради партиципира »ова емиоија тек од 1. јануара
1932. годиие.

Ово повишеше главнице je од врло велике важно- 
сти no банку, пошто je тиме знатно поцрављен однос туђих 
ка соиственим сретствима. Док je код главнице ©д 2 мили- 
она однос туђих ка сопственим сретствима износио 20 ка 1, 
износи сада, код главнице од три милиона и повећаних улога
13.5 ка 1. Нарочито последњих година je прилив улога не- 
вероватно велики, и банка je стално водила бригу о томе 
да се граница од 20:1 не преко.рачи,. због чега je била при- 
морана, да постепено повисује главницу.

Поред свих узуелних банкареких операција, уче- 
ствује Грађанска штедиоиица и у трговачким и индустриј- 
ским предузећима. Она je уско повезана за Грађанском пи- 
варом д. д. у Дарувару и са „Индустријом“ д. д. за промет 
и индустријску прераду земаљских производа у Дарувару. 
Пивара je једно стар.о и врло лукративно предузеће, које je 
основано још 1900. године, a има, главницу од 150 хАљада 
динара. Сем производње гшва она има. још и фабрику шпи- 
ритуса ,рафинериу, пецару ракије као и фабрик.у рума и ли- 
кера. У 1907. години пивара je подигла и с.олствену кало- 
ричну електрану, која снабдева Дарувар електричном енер- 
гијом и осветљењем. Код „Индустрије“, која je основана 
1915. године и која има главницу од 12.500 динара учествује 
штедионица од претпр.ошле године.

У наредној таблици упоредили смо билансне пози- 
ције за последње четири године, које лружају, необично ин- 
тересантне податке и који потврђују наше раније изнесено 
гледишта, да банка тешку кризу последњих година није ни 
асећала и који најтачније репродуцирају ванредан пол.ет бан- 
чиних послова. Слика коју добијамо je следећа:

M i

Рачун изравнања.

Актива 1928. г. 1929. r. 1930. г. 1931. г.
У хиљадама динара

Благајна 390 384 145 638
Потраживање код нов-

чаних завода 1.775 7.051 5.328 6.215
Дужници на залоге и

ломбард 1.647 1.566 1.236 1.057
Дужници no тек. рач. 13.622 17.371 28.176 30.168
Менице 4.057 4.733 4.926 4.226
Хартије од вредности 1.634 1.574 1.151 1.151
Инвентар 84 84 84 85
Непокретности — — — 560

Пасква
Главница 1.000 1.500 2.000 3.000
Резерве 63 103 143 200
Улошци на књижице 19.287 25.272 32.381 32.940
Улошци no тек. рач. 2.709 5.742 6.381 7.73'
Добит 146 146 216 227
Збир биланса 23.209 32.764 41.048 44.100

Рачучн губитка и добитка.
Расходи

Камата 9088 961 1.567 1.589
Плате .242 317 388 452
Управни трошкови 901 671 639 534
'Порез и прирез 77 114 52 92
Добит 146 146 216 227

Приходи
Камата меница 2.262 668 368 391
Камата тек. рач. и харт.

од вредности — 1.457 2.423 2.464
Провизије 2 77 64 42
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Пренос добити 10 5 6 4
Збир прихода или 

расхода 2.274 2.208 2.863 , 2.901
Обртни капитал Грађанске штедионице, који je исто- 

ветан са збиром биланса, износи крајем 1931. године 44.1 
милион динара; према 1930. год. већи je за преко 3 мили- 
она, према 1929. години je већи за 11.4 милиона, према 
1928. години за 21 милион, односно за преко 100%, Већ и 
из ових цифара се види огроман развој банчиних послова.

Од овог обртног капитала отпада крајем 1931. године
41 милион на туђа сретства a 3.2 милиона на соп-ствена. На- 
поменули смо, да се со-пствена сретства последње три ru- 
диие непрекидно повећавају —  због одржавања извесног 
односа ка туђим сретствима, која су у необичној мери при- 
тицала. Док су крајем 1928. године износила 1.06 милиона 
(1 милион главница и 63 хиљаде резерве) исказана су че- 
тири године додније са 3.2 милиона, од чега je 3 милиона 
главница a 200 хиљада резерве .

Улози на штедњу, који износе у 1930. години 32.38 ми- 
-лиона (према 1927. години већи еу за скоро 20 милиона) у
1931. години нису опала, већ показују повећање за 560 хи- 
љада на 32.94 милиона. Темпо прилива je дакле успорен, 
али не укочен. To je у толико интересантније, пошто су и 
улози no текућим рачунима у знатном порасту, за 1.35 ми- 
лиона на 7.73 милиона, и ако je познато, да je баш ова по- 
зиција код претежног броја банака у прошлој години сма- 
њена, чак и у већој мери иего улози на штедњу. Даље je ово 
повећање интересантно и са тачке гледишта повишења глав- 
нице. Пошто претпостављамо, да су акционари, који су у 
току 1931, године уплатили 1 милион динара на име глав- 
нице, подржавали своје готовине у банци на рачуну улога на 
штедњу или no текућем рачуну, то je повећање ових пози- 
ција морало бити веће, јер je вероватно, да су улози исто- 
времено смањени и за милион динара, колико je уплаћено на 
име главнице.

Других интересантности пасива нема, али je због тога 
структура активе у толико занимљивија. Ту пре свега 
видимо, да je ликвидитет знатно појачан. Готовина у бла- 
гајни je порасла од 145 хиљада у 1930. години на 640 хи- 
љада у 1931. години,. a потраживања код новчаних завода 
повећана су од 5.3 милиона на 6.2 милиона. Ломбардни зај- 
мови су редуцирани — што je доказ велике ригорозности. 
од 1.24 милиона на 1.06 милиона a менични кредити од 4.9Ј 
милиона у 1930. години ,на 4.23 милиона у 1931. години. Те- 
кући рачуни и амортизациони зајмови апсолутно домини- 
рају. Они -су за десет пута већи од сопствених сретстава, £ 
исказани су са 30.17 милиона односно за 2 милиона вишс 
него у 1930. години. Нов доказ, да банка није због кризс 
обуставила давање нових кредита — пошто она то нијс 
морала урадити, јер je раеполагала довољним сретствима. 
Код овако великог износа улога банка мора да посвећује на- 
рочито пажњу постулату ликвидности. Ако сматрамо, да 
су потраживања код новчаних завода ликвидна као и гото- 
вина у благајни, онда износе ликвидна сретства скоро 7 ми- 
лиона код 40 милиона улога, a то je врло повољно. Убеђени 
смо, да ови износи нису пласирани код банака, које нису у 
стању, да испуњавају своје обавезе.

Интересантна je позиција хартија од вредности. Би- 
лансирана je ca истим износом као и лане, и ако знамо, да 
je у току прошле године било катастрофалног срозавања 
курсева. Портфељ je релативно мали, износи свега 1.15 ми- 
лиоиа и то je спаеавало банку од великих губитака. Пошто 
je остао непромењен, склони смо претпоставци, да су то 
ефекти банчиних учествовања у индустријским подузећима 
a не државне хартије од вредности. Нова je позиција непо- 
кретности, коју банка у 1931. години први пут исказује, у 
вредности од 560 хиљада динара.

Бруто добит je према 1930. години мало нешто по-

расла, и износи 2.9 милиона. Све позиције прихода су у по- 
расту, изузев провизија, које су смањене. У расходима ви- 
димо повећање плаћене камате, због већих туђих сретстава; 
плате су порасле, али су иствремено знатно смањени и уп- 
равЉ  трошкови, тако да су банчини пословни трошкови у
1931. години за скоро 50 хиљада мањи но у 1930. години. 
И у овој се банци спроводи ригорозна штедња. Порези и 
прирези су порасли за 40 хиљада на 92 хиљаде a чиста до- 
бит je због свих наведених промена већа но у једној од по- 
следњих година и износи 227 хиљада динара. Подељена 
je на следећи начин: 160 хиљада je дато на име 8% диви- 
денде (непромењено као и у 1930. години), пошто нова еми- 
сија главнице још ие учествује у добити; 20 хиљада je дато 
управном и надзорном одбору у виду тантијеме, 40 хиљада 
je дотирано резервном фонду, 5 хиљада дато je у добро- 
творне сврхе a 2.45 хиљада je пренето на нови рачун.

У управи Грађанске штедиониде у Дарувару се. на- 
лазе следећа г. г.: Саломон Грос, претседник; Вјекослав 
Шандор, потпретседник, др. Густав Ретни, Симеон Зец. 
Леон Грос, др. Отон Грос; у надзорном одбору су: инж. 
Густав Грос, Фр. Штамбук, Драгутин Голдбергер и Алберт 
Пфајфер.

PARAĆINSKA TRGOVAČKO-ZANATLIJSKA BANKA A.D.
PARAĆIN

Međ našim malim i srednje-velikim provincijskim novča
nim zavodima ima i banke, koje su u toku prošlogodišnje krize, 
a naročito prilikom teškoća kojima su bile podvrgnute naše 
banke, pokazivale neverovatnu otpornu snagu. Međ ove banke 
treba bezuslovno ubrojiti i Paraćinsku trgovačko-zanatlijsku 
banku a. d. u Paraćinu. Imali smo već priliku da napomenemo, 
da je ova banka još relativno vrlo mlada. Ona je osnovana tek 
u 1923. godini dakle baš u doba, kada je konjunktura našega 
bankarstva bila na vrhuncu i već i u kulminaciji. Nije nama 
poznato, dali se Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka mogla 
koristiti ovom konjunkturom. Vrlo lako je mogućno da ne, po
što je poznato, da se provincijski novčani zavodi u prvim go
dinama života vrlo sporo razvijaju, pre svega zbog toga, što 
im nedostaju dovoljna sretstva. Njihov glavni obrtni kapital, 
ulozi, pritiču tek vrlo sporo, i tempo njihovog priliva zavisi od 
načina kojim banka uspe da se afimira.

Treba konstatovati, da je Paraćinska trgovačko-zanat
lijska banka vrlo brzo stekla poverenje tamošnjeg stanovništva
i njezini ulozi pokazuju neočekivano nagao porast. Krajem 1928. 
godine dakle pet godina posle osnivanja iznose ulozi na šted
nju 8.8 miliona a krajem 1930. godine već skoro 14 miliona. 
Nesumnjivo ie, da bi oni u 1931. godini porasli na 16 miliona, 
dakle na dupli iznos od stanja od pre tri godina, da nije došlo 
do tako znatnog pogoršanja privredne depresije i do krize po
verenja, koja je našim novčanim zavodima nanela tako ogromne 
štete. Ne smemo se zavaravati, pošto će se njihovo dejstvo svom 
težinom pokazati tek u bilansima za 1932. godinu. Malo ima 
banaka koje su od ovih teškoća bile pošteđene, a među njima 
nalazi se i Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka.

Ovaj vrlo povoljan razvoj bančin u poslednjim godinama 
a naročito relativno veliki priliv stranih sretstava imali su za 
posledicu, da se uprava bančina počela nositi mišlju, da poveća 
glavnicu, kako bi na taj način povećala sopstvena sretstva i 
poboljšala odnos sopstvenih ka tuđim sretstvima. Ranije mi 
smo napomenuli, da je ovo pitanje u leto 1930. godine ušlo u 
završnu fazu; bio je čak i  utanačen dan na kome se je imala 
održati vanredna skupština akcionara sa isključivom zadaćom 
da odobri povišenje glavnice —  što je međutim opet bilo odlo
ženo za docnija vremena, uzimajući u obzir znakove koji su 
nagoveštavali neverovatno tešku krizu.

U sledećoj tablici uporedili smo kretanje glavnih bilan- 
; snih pozicija Paraćinske trgovačko-zanatlijske banke za period
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poslednjih četiri godina, koja nam na vrlo interesantan način 
pokazuje neobično povoljno stanje bančino kao i zdrav polet 
bančinih poslova. Slika, koju dobijamo je sledeča :

Račun izravnanja

1928. 1929. 1930. 1931.

Aktiva u hiljadama dinara
Blagajna 449 882 2.008 609
Menice 6.733 5.958 7.583 8.506
Tekući računi 5.738 6.896 6.901 7.033
Zaloge 619 617 261 177
Nepokretnosti 191 191 777 737
Hartije od vrednosti 173 35 382 287
Nameštaj 1 1 76 69
Garancije i t. d. 5.456 6.746 10.120 9.513
Vrednost rezervnog fonda — 35 196 215
Vrednost u tečaju — 846 738 200
Kursna razlika — — — 109

Pasiva

Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fond 305 347 419 445
Fond za sumnj. potraživanja 272 272 272 272
Ulozi na štednju 8.877 11.382 13.802 13.905
Tekući računi 1.094 743 1.991 1.088
Reeskont 736 127 — —.
Vrednost u tečaju —• 139 184 —
Čista dobit za podelu 344 330 290 220
Zbir bilansa 19.517 22.207 29.045 2,.537

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Plate i troškovi 274 292 304 297
Otpisi prop. potraž. i nepokr. 91 — 57 141
Porez i prirez 273 136 155 90
Kamata 564 550 1.460 1.367
Dobit • 344 330 293 256
Otpis kusne razlike — — — 27

Prihodi

Kamata 734 732 1.553 1.612
Provizije 814 577 709 543
Kirija — — 4 23
Zbir rashoda ili prihoda 1.548 1.309 2.267 2.178
Dividenda 12% 12% 10% 9%

Zbir bilansa je identičan sa bančinim obrtnim kapitar
lom. Primećujemo, da je zbir bilansa sa 27.5 miliona za 1.5
miliona manji no u 1930. godini, kada je bio rekordan i za
skoro 10 miliona veći od stanja od 1928. godine, kada je iska
zan sa 19.5 miliona. Već iz ovog upoređenja dobija se slika, 
kako je volumen bančinih operacija u toku poslednjih godina 
neverovatno naglo porastao. Međutim u 1931. godini nastupila 
je stagnacija i mali preokret — što je moralo biti neizbežno i 
što pretstavlja vrlo dobar znak, pošto vidimo, da dolazi sma
njenje obrtnog kapitala od inicijative bančine a ne kao posle
dica odliva uloga — delimično i zbog smanjenja tranzitornih 
pozicija garantija i supergarantija, koje su smanjene zbog toga, 
što su razna dugovanja, za kojih pokrića su služila, bila u toku
1931. godine definitivno likvidirana.

Sopstvena sretstva iznose 2.72 miliona dinara; od toga 
otpada 2 miliona na glavnicu (koja je podeljena u akcije od 
200 dinara nominalne vrednosti) i koja je, kao što smo to na
pomenuli, ostala nepromenjena, dok se fondovi neprekidno po
većavaju. U prvom redu redovni rezervni fond, koji je u 1931. 
godini dostigao 445 hiljada — u 1928* godini iznosio je još 
svega 305 hiljada —; dok je fond za sumnjiva potraživanja 
poslednje četiri godine ostao nepromenjen, sa 272 hiljade din.

Prema strukturi bančine pasive, sopstvena sretstva pret-

stavljaju manji deo obrtnog kapitala. Drugi, mnogo veći je sa
stavljen iz tuđih sretstava-, kojima banka upravlja i koja se 
sastoje iz dveju pozicija: iz uioga na štednju i uloga po teku
ćim računima — dok pozicije poverioca i reeskonta poslednjih 
dve godina više nema. I to je vrlo povoljan znale U 1930. go
dini su ulozi porasli, prema stanju krajem 1928. godine za 
skoro čitavih pet miliona dinara. Potpuno bi bilo opravdano 
očekivanje, da će u 1931. godini odliv uloga premašati priliv. 
Međutiv to nije slučaj. Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka 
pripada među one retke novčane zavode, koji iskazuju krajem
1931. godine veći iznos uloga na štednju, nego krajem 1930. 
godine. Povećanje uioga nije baš naročito veliko, iznosi svega 
nešto preko 100 hiljada dinara, ali je ipak važno, da odliv nije 
bio veći od novog priliva. Zbog dovoljnih sretstava, banka je 
smanjila svoje pasivne tekuće račune od skoro 2 miliona u
1930. godini na 1.01 milion u 1931. godini, što je pored ostalih 
povoljnih okolnosti pokazalo svoje dobre strane i u računu 
gubitka i dobitka, u smanjenju rashoda na ime plaćene kamate.

Nesmemo ostaviti nenapomenuto i činjenicu, o kojoj je 
već i prošle godine bilo govora, naime, da je banka u svome 
radu obratila naročito pažnju na sitnu štednju, na one male 
ljude, koji odvajaju od svoje svakodnevne zarade nlale i naj
manje iznose, samo da bi stvorili male rezerve za nepredviđene 
slučajeve. Dalje banka razvija i naročitu propagandu kod dece 
ulagača, što je od neprocenjive važnosti kao vaspltajući mome- 
nat; u sprovađanju toga cilja banka je 1929. godine podelila 
preko 200 kašica za sitnu štednju.

Pozicija reeskonta, koja je još 1928. godine iskazana sa 
736 hiljada, u narednim dvema godinama postepeno se likvidira. 
U 1929. godini iskazana je još sa 127 hiljada a u bilansu po
slednjih dveju godina ove pozicije više nema. Banka se nalazi 
u povoljnom položaju, da ne mora apelirati na reeskont kod 
većih novčanih zavoda ili kod Narodne banke.

Iz dosada izloženog vidimo, da iznosi bančin obrtni ka
pital krajem 1931 godine 18 miliona dinara (zajedno sa dobit
kom, koji na dan 31. decembra još nije podeljen), a plasiran 
je u glavnome na dve pozicije: na eskontne kredite i na aktivne 
tekuće račune.

Svakako nam pruža struktura aktive mnogo interesant
niju sliku i interesantnije promene nego pasiva. Pre svega pada 
u oči jedna pojava, neobična u aktivi banaka u 1931. godini. 
Eskontni krediti kao i aktivni tekući računi su u porastu, prvi 
od 7.58 miliona u 1930. godini na 8.51 milion u 1931. godini a 
drugi od 6.9 miliona na 7.03 miliona — i ako je bančin obrtni 
kapital smanjen. Objašnjenje nam pruža pozicija blagajničke 
gotovine. Dok je ova u 1930. godini iskazana sa nešto preko
2 miliona, iznosi krajem 1931. godine 609 hiljada. Znači, da je 
glavni deo razlike bio upotrebljen za povećanje lukrativnih 
angažmana. Ima nešto, što se iz cifara bankarskih bilansa ne 
može čitati, i što je u 1931. godini od presudnog značaja kod 
novčanih zavoda. To je pitanje likviditeta i solventnosti aktiv
nih plasmana. A kako Paraćinska trgovačko-zanatlijska banka 
u svome računu izravnanja iskazuje izvestan iznos kao otpis 
sumnjivih potraživanja, te će — kod poznate bančine rigoroz
nosti — njezina aktiva po eskontu i tekućim računima biti 
bezprekorna, i ako sigurno preovlađuju seljački krediti.

Zajmovi na zaloge su smanjeni na 177 hiljada, dok su
u 1930. godini iznosili 261 hiljadu a 1929. godine još 777 hi
ljada dinara.

Pozicija hartija od vrednosti ie smanjena od 382 hiljade
na 287 hiljada, dok je vrednost rezervnog fonda u efektima 
povećana na 215 hiljada dinara. Na ime kursne razlike banka 
otpisuje kroz račune gubitka iznos od 27 hiljada, a ostatak 
razlike, naime 109 hiljada dinara knjižila je saobrazno zakonskim 
olakšicama kroz naročiti fond u aktivi bilansa.

Vrednost nepokretnosti i inventara je smanjena za iznos, 
otpisan kao godišnja amortizacija.

Bruto zarada je nešto manja no u 1930. godini a iznosi
2.18 miliona; smanjenje dolazi kao posledica opadanja prihoda
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od provizija, i ako. su prihodi od kamata i nepokretnosti ešto 
porasli. U rashodima pr:mečujemo, da su lični rashodi, upravni 
troškovi i porezi nešto smanjeni. Isto tako i rashodi po kama
tama. Ali su povečani otpisi, amortizacioni i oni kursne razlike, 
tako da je čista zarada, koja bi zapravo morala biti veča nego 
u 1930. godini, na taj način za 40 hiljada manja i iznosi 256 
hiljada, dinara. Od tada je dotirano rezervnom fondu 25 hiljada, 
penzionom fondu 11 hiljada, upravnom i nadzornom odboru i 
činovnicima 40 hiljada a akcionarima kao 9% dividenda, dato 
je 180 hiljada dinara. U 1930. godini plaćala je banka 10% di
vidende a u ranijim dvema godinama 12%.

U Upravi Paraćinske trgovačko-zanatlijske banke a. d. u 
Paraćinu nalaze se sledeča gospoda: Jov .' Stojanovič, pretsed
nik; Božidar V. Glavički, direktor banke; Miian Rakić, pekar; 
Milan J. Pelivanović, rentijer; Joca L. Djurić, trgovac; Božidar 
N. Jankovič, knjigovođa; Boža Stojkovič, trgovac. U nadzor
nom odboru su sledeča gospoda: Takov Oskianijan, trgovac; 
Dimitrije Jovičič, trgovac; Nikola Ilič, kazandžija; Radoslav 
Stojiljković, trgovac i Panajot Lambrović, trgovac.

ЈУЛИО МАЈНЛ Д, Д. — ЗАГРЕБ. .

Ha пословању фирме Лулио Мајнл д. д. у Загребу 
која има властите продавнице no свим већим градовима 
наше државе општа привредна депресија не оставља ни- 
каквих трагова. Отварају се нове филијале, проширује се 
пословање a у прошлој години су постигнути резултати да- 
лвко повољнији него ма које раније године.

фирма Јулио Мајнл тргује са специјалним животним 
намирницама за тако зване боље слојеве iep у својим дућа- 
нима држи у првом реду специјалитете и пробране квали- 
тете животних намирница нарочито кафу, чај, ликере, бон- 
боне и слично. Привредна криза погодила je и раније боље 
ситуиране кругове становништва. Конзум извесних луксуз- 
них артикала знатно je смањен, било што je потрошња 
уопште смањена, било што су боље врсте замењене обич- 
нијим.

Упркос општег погоршања привредних прилика фирма 
Јулио Мајнл je у стаљу да показује повољније резултате. 
Ту су последице првокласне организације a пре свега цен- 
трализација куповања сировина у једној руци. Јулио Мајнл 
као велики европски консерн успева да потребне артикле 
набавл>а no најповољнијим ценама односно да их продуцира 
уз најниже продукционе трошкове. Поготово што располаже 
са довољно сретстава a код плаћања у готовом могу се 
данас постићи далеко боље цене него ако се купује на 
кредит. Све те чињенице имале су за последицу да je фирма 
Јулио. Мајнл са своје стране могла у знатној мери снизити 
цене артиклима које она доноси на тржиште. Тим снижењем 
цена као и отварањем нових локала, успева упркос лоших 
привредних лрилика не само да свој посао одржи на ранијој 
висини него дапаче да полући повољније резултате но што 
je то раније био случај кад привредне прилике нису биле тако 
неповољне. Ту je донекле и време играло своју улогу. Ин- 
тензивна реклама коју je ранијих година водила фирма 
Мајнл за своје продукте, као покусна кувања, бесплатно 
делење извесних артикала које се je желело нарочито фор- 
сирати, долази све више до изражаја. У нашим већим градо- 
вима фирма Јулио Мајнл за каву, чај и неке друге артикле 
ужива ренод^е. који мало no мало прелази у монопол. To 
опет омогућује јаче пословање и повољне резултате чак и у 
периоду привредне депресије кад друга подузећа исте и 
сличних бранша једва кубуре. Смишљен рад у. прошлости 
можда нигде толико не долази до изражаја у садашњости као 
што je то случај код фирме Јулио Мајнл д. д,, Загреб.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива: 1928.' ■ 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 118 89 177 244
Роба 7.719 6.907 7.995 6.241
Дужницц 1.323 1.360 827 2.973
Инвентар 4.284 3.530 3.135 2.562
Некретнине 2.448 2.351 2.253 2.156

Пасива; ,

Г лавница 1.000 1.000 4.000 4.000
Резерве 24 28 284 204
Повериоди 14.787 12.905 . 9.909 9.328
Добитак 82 314 195 827

Како смо у уводу нагласили пословни резултат шрошле 
године много je поволзнији »ero икада раније. До 1927 године 
у билансу je показиван губитак. Te године, пошто je от- 
писан губитак ранијих година исказан je чисти добитак од 
18 хиљада динара. Године 1928 добитак већ износи 82 хи- 
љаде динара. Године 1929 он се пење на преко 300 хиљада 
динара. Године 1930 с обзиром на велики штрајк концем
1930 и почетком 1931 добитак се спушта на 195 хиљада ди- 
нара. -

За прошлу годину исказан je чисти добитак од 827 
хиљада динара. Од тога пренос ранијих година износи -185 
хиљада. Чисти пословни добитак прошле године износи дакле 
341 хиљаду динара. Ако и узмемо у обзир да 'је међутим 
главница повећана од 1 на 4 милиона, имамо' укамаћење од 
15%. A т о ' je за данашње прилике ванредни резултат. По- 
готово ако имамо у виду да je и централа у Бечу радила са 
зарадом на својој афилијацији у Југославији.

Залиха робе опала je за 1.7 милиона динара. Ту добрим_ 
делом долази до изражаја и пад цена који je међутим на- 
ступио. A будући да Мајнл тргује животним намирницама 
те се no томе залихе дуго не држе, то je опште снижење 
цена морало доћи до изражаја и код инвентара.

Дужници су порасли од 800 хиљада динара на скоро
3 милиона. Мајнл у својим продавницама тргује само за ro- 
товину пак no томе на основу овог принципа не могу настати 
потраживања. Међутим Мајнл у најновије време многим де- 
таљним продавачима животних намирница даје на продају 
своје специјалитете. Услед тога je и настао тако знатан 
пораст потраживања. Код инвентара и непокретностима 
имамо уобичајно снижење ради отписа. У прошлој години 
отписи износе три четврт милиона динара.

Повериоци су у главноме на истој висини. Пораст 
дужника v активи ко<мпензиран je смањењем код позиције 
роба и инвентар-некретнине. Јаче смањење повериоца усле- 
дило je 1930 године кад je главница повећана од 1 на 4 ми- 
лкона дииара. Један део повериоца замењен je за акције као 
што je т:о обичај код афилираних подузећа.

Јулио Мајнл наставља даље са изградњом својих про- 
давница у Југославији. Отварају се продавнице v оним гра- 
довима у ко]има их још није било. A у већим варошима отва- 
рају се нове филијалне продавнице. Тако Загреб већ има 5 
дучана фирме Јулио Мајнл д. д. a имале би се отворити још 
неке. Организација детаљне продаје животних намирница у 
првом реду опецијалитете, нико није код нас тако сјајно из- 
вршио као фирма Јулио Мајнл. У том и лежи тајна њеног све 
већег успеха и то упркос општег погоршања привредних 
прилика.

• У управи фирме Југословенски Јулио МајнЛ д. д, у 
Загребу налазе се следећа г. г.: Јулиус Мајнл, претседник, 
Беч; Др. Курт Шехнер, први потлретседник, Беч; Аугуст 
Тости, други лотпретседник, Љубљана; Јулиус Мајнл, Беч; 
Др. ф ранц Виндишер, Љубљана; Др. Миљитин Зарник, Љуб- 
љана и Јосип Лукман, Љубљана.
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Садржај:
Brodarsko akcionarske društvo „Boka” — Kotor
Прекоморска пловидба д. д. —  Сушак
„Титанит” д. д. за хемијску индустрију — Загреб
Градска штедионица — Дубровник
Valjevska zadruga — Valjevo
Krajinska kreditna zemljoradnička banka — Negotin

B R O D A R S K O  A K C I O N A R S K O  D R U Š T V O  „ B O K A” K O T O R  , akcija ä 200 dinara nominalne vrednosti, koliko i danas iznosi.

„Prihodi našeg poslovanja u prošloj godini bili su, upr
kos jakoj konkurenciji od strane raznih prometnih preduzeća 
po kopnu i po moru, za prošlih osam meseci relativno zado
voljavajući. Za poslednja četiri meseca počeli su oni sve oset- 
Ijivije da opadaju usled opšte stagnacije, izazvane sadašnjom 
nezapamćenom privrednom krizom, koja se sve jače odrazuje 
u svim granama naše narodne privrede, pa i u svakodnevnom 
prometu putnika i robe. I turizam, ova naša najmlađa privredna 
grana, koja je obećavala snažan zamah i napredak, počeo je na 
kraju lanjske sezone naglo da opada pod sve težim pritiskom 
opšte krize i usled raznih mera i propisa, preuzetih i propisanih 
od strane raznih država za odbranu svoje vlastite valute.”

Ove karakterističke konstatacije uzete su iz izveštaja 
upravnog odbora Brodarskog akcionarskog društva „Boka” u 
Kotoru, koji je uprava preduzeća podnela svojim akcionarima 
na glavnoj godišnjoj skupštini na dan 21. juna 1932. godine.

Van svake je sumnje, da je prošla, 1931. godina dovela 
naše parobrodarstvo u vrlo teške prilike, koje potiču iz više 
razloga: nezapamćena kriza u svetskoj slobodnoj plovidbi imala 
je kao direktnu posledicu dosada nepoznato srozavanje pre
voznih stavova i nezaposlenost, drugo smanjenje robnog sao
braćaja na najmanje moguće dimenzije i t. d. Toliko u pogledu 
robnog saobraćaja. Finansiske nevolje i devizne teškoće kao i 
zabrane izvoza deviza ukočile su u leto prošle godine .i sav put
nički i turistički saobraćaj. U „Narodnom Blagostanju” imali 
smo već nekoliko puta priliku da napomenemo, da pretstav
ljaju devizne stege kočenje pa čak i onemogućenje svakog 
prekograničnog turističkog saobraćaja. A baš naša parobro
darska preduzeća u velikoj su meri upućena na strane turiste, 
kojih sada skoro više ni nema. Zatim nesmemo zaboraviti na 
teškoće koje su se pojavile zbog pada kursa engleske funte. 
Više no dovoljno je poznato, da u čitavom svetskom brodar
stvu, pa i našem domaćem, engleska funta zauzima domini- 
rajuću ulogu. U funtama se procenjuju i plaćaju parobrodi, en
gleske funte su baza za kupovinu uglja i pogonskog materijala, 
plate i nadnice se obračunavaju na osnovu engleske funte i t. d.

Ove teškoće, kojima treba dodati još i sve ostale po
sledice privredne depresije, krize poverenja i t. d. osećaju se 
kod „Boke” duplo teže. Ona ima, kao što simo to u ranijim 
analizama detaljno istakli, veoma burnu prošlost. Osnovana je 
1921. godine u Kotoru, prvo u skromnom obimu sa glavnicom 
od 1.5 miliona dinara. U narednoj godini povišena je na 5 mi
liona a 1923. godine odlučeno je povišenje na 40 miliona. Me
đutim povišenje je izvršeno postepeno, u malim ratama, do
1928. godine na 10 miliona, podeljeno na 50 hiljada komada

Njezina istorija može se podeliti u dva preioda, koji prvi je 
trajao do 1926. godine, a drugi, koji znači formalno i novo va- 
skresenje preduzeća, počinje 1927. godine, kada je nova uprava 
preuzela poslove i povukla jednu debelu crtu preko dotadaš
njeg rada. Društvo je pod ranijom upravom zapalo u upravo 
dezolatno stanje — i o tome je ranije u „Narodnom Blagosta
nju” dovoljno pisano, tako, da je novoj upravi bilo potrebno 
pune dve godine, da stanje preduzeća dovede u normalno 
funkcionisanje. Mi smo svojevremeno izneli i sanacijom rad 
nove uprave, koji je bio nadasve komplikovan, ali ipak kruni
san lepim uspehom. Sve što nije valjalo, bilo je otpisano, na 
novo procenjeno, neke lađe prodate, nove kupljene, dugovi ot
plaćeni i t. d., tako da je posle svih potrebnih remadura i ot
pisa raniiih rezervi 1927. godina završena sa gubitkom od 2.52 
miliona danara. Ali. je time status „Boke” bio pročišćen, nor- 
malizovan i stvoreni su bili uslovi za uspešan razvoj, koji je u 
narednim godinama i nastupio. Polet i povoljan napredak pre
duzeća je usporen tek u drugoj polovini 1931. godine, ali sada 
kao posledica događaja, koji su bili opšte prirode i koji se na
laze van domašaja uprave. Naprotiv, odmah treba podvući i 
činjenicu, da su učinjeni ogromni napori, da bi se posledice 
opšte krize reducirale na najmanje mogući obim. 1 u tome po
gledu treba konstatovati uspeh.

Da je reorganizacija dobro izvršena, potvrđuje nam i 
činjenica, da je preduzeće već u 1929. godini (u 1928. godini 
su likvidirani gubitci iz ranijih godina) bilo u povoljnom polo
žaju, da pored bogatih dotacija fondovima isplati akcionarima 
10% dividendu na glavnici od 10 miliona. Istu dividendu je 
plaćalo društvo i u 1930. godini. Međutim, u 1931. godini, pri
like su se ponovno izmenile. Društvo, koje se je borilo sa privred
nom depresijom .i svim specijalnim teškoćama, kojima su se 
morala boriti i sva naša parobrodarska preduzeća, postiglo je 
čistu zaradu od 244 hiljada dinara, koja sada više nije dovoljna, 
da se izdvoji dividenda za akcionare, pošto su pogoršane pri
like iziskivale rigorozno otpisivanje. Dok je u 1930. godini ot
pisano svega 1.58 miliona, iznose u 1931. godiini otpisi 2.47 mi
liona. O tome biće malo docnije još govora. Ipak treba 
konstatovati, da je poslovna 1931. godina bila visoko aktivna, 
pošto bi u slučaju nepromenjeniih otpisa iz 1930. godine čista 
dobit bila samo za oko 70 hiljada dinara manja.

Uprkos teškim prilikama „Boka” je i u 1931. godini, a 
naročito za vreme trajanja letne sezone, znatno pojačala mre
žu društvenih pruga, da bi na taj način udovoljila sve potrebe 
turizma za naše južne krajeve, dosada slabo frekventi- 
rane, i ako ih treba ubrajati u najveličanstvenije pokrajine
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naše zemlje. Ekspanzija „Boke” ima vrlo konkretne oblike: 
kupovinom parobroda „Hercegnovi” otvorene su četiri nove, 
brze nedeljne izletničke pruge Dubrovnik—Kotor i dve Dubrov
nik—Ulcinj. Zatim je pojačan saobraćaj između Zelenike i 
Hercegnovoga do Budve i do ostalih mesta na crnogorskom 
primorju sve do Ulcinja i to sa četiri nove pruge Zelenika— 
Ulcinj, podržavajući istovremeno u letnjim mesečima i lokalni 
saobraćaj između Budve i Sv. Stevana i Petrovca.

Osobita pažnja je posvećena i redovitoj plovidbi na Ska
darskom jezeru. U cilju intenziviranja ovog saobraćaja, društvo 
je nabavilo mali motorni brod „Ribnica” a za kompletiranje 
voznog parka, u vezi sa teretnom prugom Metković—Plavnica, 
društvo je izgradilo u Korčuli još dve nove motorne lađe — 
većeg obima — tipa „Lundra” svaku sa dva motora i sa  tri 
vagona nosivosti. Obe ove dve lađe upotrebljavaju se za tran
sporte rekom Bojanom i po Skadarskom jezeru. Dalje su na
bavljena — saobrazno programom rada — i dva nova kotla za 
parobrode „Bistrica” i „Sitnica” koji su montirani u leto ove 
godine u Splitu.

Krajem 1931. godine raspolaže „Boka” sa plovnim par
kom od 19 jedinica, koje imaju ukupno 1532 bruto registr. tona 
i 3085 iridiciranih konjskih snaga. Od toga je 9 parobroda, 3 
motorna broda, četiri motorne lundre, jedna jahta, jedan mo
torni kuter i jedan motorni čamac. Povećanje ovog plovnog 
parka najbolje nam ilustrira stanje krajem 1929. godine, kada 
je „Boka” raspolagala sa svega 10 jedinica sa 1009 bruto re
gistr. tona i 1826 indiciranih konjskih snaga.

U toku poslednjih godina imala je „Boka” da se bori 
još i sa naročitim teškoćama, naime sa konkurencijom, koja je 
nastala kao posledica nedovoljno regulisanog odnosa i' nepra
vilne podele polja rada između državnih i od države podrža
vanih saobraćajnih društava s jedne strane i ostalih saobraćaj
nih preduzeća s druge strane. Ove nezdrave prilike uputile su 
upravu „Boke” da u cilju zaštite svojih interesa poduzme razne 
obrambene mere. Učešćem društva „Boke” osnovana su dva 
suvozemna transportna društva sa ograničenim jemstvom, na
ime „Autobus Boka” sa sedištem u Kotoru i Brodarsko trans
portno društvo sa sedištem u Zelenici.

U pogledu imovinskog stanja i finansiskog rada „Boke” 
najbolje nam podatke pruža naredna tablica, u kojoj smo upo- 
redili glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine. Do- 
bijamo sledeću vrlo interesantnu i informativnu sliku:

Račun Izravnanja
1928. 1929. 1930. 1931.

Aktiva u hiljadama dinara
Gotovina i potraž. kod banaka 9 61 2.377 233
Potraživanja kod banaka — — — 1.801
Potraž. kod drž. ustan. i razno 6.176 7.224 2.635 6.480
Hartije od vred. posle otpisa 302 467 500 1.138
Vrednost parobroda 7.930 5.870 8.377 9.318
Skadar, plovid. posle otpisa 1.660 1.476 1.000 500
Vrednost robe na stovarištu 95 83 634 54
Inventar po otpisu 101 91 225 129
Gubitak 592 — t-fej-tj —

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fond — — — 203
Fond amortizacije 963 1.550 2.532 3.464
Fond za osiguranje — 302 535 . 825
Poverioci 5.879 2.096 1.124 4.834
Pouzeća 23 27 29 13
Nepodig. dividenda — — 90 71
Dobit — 1.296 1.207 244
Zbir bilansa 16.867 15.273 15.750 19.653

Račun gubitka i
Prenos gubitka 2.522

dobitka
592 _

Prenos gubitka 2.322 592 — —
Upravni troškovi 627 929 1.012 1.245

Troškovi brodova 2.324 4.347 5.157 5.988
Pogonski troškovi 1.599 1.568 1.369 1.724

Kamata 348 209 56
Agencije — — — 191
Reklamni troškovi — — — 7/
Otpisi 1.042 808 1.580 2.473
Dotacije rez. fonda — — — 13
Dobit — 1.296 1.207 244

Prihodi
Bruto prihodi 8.672 9.757 10.327 12.011

Zbir bilansa je krajem 1931. godine rekordan sa 19.65 
miliona. Ako bacimo pogled na pasivu bilansa, vidimo, da ot
pada od toga 14.5 miliona na sopstvena sretstva, samo 4.8 
miliona na društvene poverioce i 244 hiljada na čistu zaradu, 
koja se u 1931. godini ne podeljuje, već prenosi na novi račun, 
te prema tome također pretstavlja sopstvena sretstva predu
zeća. Imovinski odnos je dakle više no odličan, pošto poverioci 
u iznosu od 4.8 miliona ne pretstavljaju nikakvo opterećenje — 
i to naročito onda, ako uzmemo u obzir, da je to samo prela- 
zna pozicija do koje je došlo zbog neredovne naplate državnog 
prinosa. Kretanje pozicije poverioca u toku poslednjih godina 
svakako je značajno. U 1928. godini iznosi 5.8 miliona, te se 
do kraja 1930. godine smanji na 1.1 milion. Ako uporedimo 
kretanje ove pozicije sa onim društvenog potraživanja od dr
žave, primetićemo, da je potpuno paralelno; državni dug na 
ime prinosa po ugovoru o obavljanju plovidbe i organizacije 
saobraćaja na jugu naše zemlje je iskazan u bilansu za 193L 
godinu sa 5.3 miliona. Ako bi dakle država uredno ispunjavala 
svoje ugovorene obaveze, onda „Boka” uopšte ne bi morala 
imati dugova niti poverioca — što bi u najmaju ruku značilo 
uštedu na kamatama i mogućnost slobodnijeg disponiranja.

Kako iznosi glavnica 10 miliona, to dostižu fondovi 450 
hiljada, od čega je najveći, već i prema prirodi posla, fond 
amortizacije brodova, koji iznosi 3.46 miliona prema 2.53 mi
liona u 1930. godini. Novo je u 1931. godini iskazan rezervni 
fond, sa 203 hiljade. „Boka” je došla do ubeđenja, da su pre
mije osiguranja i suviše skupe te se u 1929. godini odlučila, 
da umesto toga osnuje sopstveni fond osiguranja, 'koji je pora
stao na 825 hiljada dinara.

Prirodno je da pretstavlja vrednost brodova najveću 
aktivnu poziciju, sa 9.3 miliona dinara. Od toga je već preko 
jedne trećine otpisano preko fonda amortizacije, što je nada
sve povoljan znak. Ova se pozicija poslednjih godina stalno 
povećavala, uprkos amortizacija, što dokazuje, da se nepreki
dno nabavljaju nove jedinice, što smo već i ranije napomenuli. 
Druga pozicija su društveni dužnici, koji iznose 8.28 miliona. 
Od toga otpada na potraživanje kod banaka 1.8 miliona, 5.3 
miliona na potraživanje od države a 1.16 miliona na ostale 
dužnike. Ovo relativno veliko potraživanje kod novčanih za
voda, kao i relativno veliki plasman u hartije od vrednosti, koji 
je kako vidimo, bio samo prolaznog karaktera ukazuje na 
jednu naročitu okolnost. Društvo je skupilo veća sretstva, ili 
bolje rečeno, rezervisalo veća sretstva kojima je verovatno ima
la nameru da nabavi nove parobrode i da na taj način poveća 
svoju ekspanziju, ali to nije mogla uraditi, možda zbog sadaš
njih teških prilika a možda i zbog toga, što nije moglo na vre
me da naplati svoje potraživanje od države.

Pozicija hartija od vrednosti, koja je još krajem 1930. 
godine posle otpisa iskazana sa 500 hiljada dinara, povečana 
je u 1931. godini na 2.07 miliona dinara — iz već pomenutog 
razloga kao prolazan i privremeni plasman rezervisanih sret
stava. Međutim, u 1931. godini došlo je do poznatog srozav,--
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nja kurseva, što je imalo za posledicu, da je uprava „Boke” 
krajem godine morala otpisati kao kursnu razliku iznos od 930 
hiljada dinara, tako da iskazuje -svoj portfelj u vrednosti od
1.14 miliona. Isto tako radikalno je smanjena vrednost Skadar
ske plovidbe, koja je bilansirana sa 500 hiljada, pošto je 500 
hiljada prethodno otpisano. Ovim merama „Boka” je uspela, 
da za 1931. godinu sastavi bilans koji odgovara stvarnim pri
likama i realnome stanju, makar to išlo i  na uštrb zarade.

Bruto dobit iznosi 12 miliona te je za skoro 2 miliona 
veća od one u 1930. godini. To ukazuje na jače poslovanje, 
i ako je poslovni rezultat nepovoljniji. Zbog intenziviranog 
saobraćaja morali su porasti upravni troškovi, troškovi održa
vanja brodova, pogonski troškovi i t. d. Ipak t>i čista dobit bila 
jednaka prošlogodišnjoj, da nije uprava smatrala za celishodno, 
da otpiše 2.47 miliona od čiste zarade i to 932 hiljade na ime 
amortizacije brodova, 500 hiljada od Skadarske plovidbe, 930 
hiljada od kursne razlike hartija od vrednosti, 97 hiljada od in
ventara i 15 hiljada na ime raznih otpisa. Pored toga je doti
rano rezervnom fondu 13 hiljada, tako dä je kao čista dobit 
iskazano svega 244 hiljada dinara. Od toga je podeljeno uprav
nom odboru 24.4 hiljade dinara a 219.5 hiljada je preneto na 
novi račun. U interesu jačanja finansijskog stanja preduzeća 
akcionari su odustali od dividende što je u današnje vreme 
jedino pravilno.

U upravi „Boke” se nalaze sledeča g.g.: Pretsednik:
Lale N. Zuber, bankar, Cetinje; potpretsednik: Nikola N. Zuber, 
rentier, Beograd; Ivo Barać, direktor Dubrovačke trgovačke 
Banke, Dubrovnik; Rudolf Đunio, posednik; Prčanj; Ćiro Kame- 
narović, rentier, Beograd; Krsto Pejović, viši fin. savetnik, 
Cetinje; Nikola Verona, načelnik Ministarstva saobraćaja u p., 
Prčanj. U nadzornom odboru su g.g.: pretsednik: -[- Andrija Jo
vanovič, direktor Srpsko-arbanske banke, Cetinje; Savo Milu- 
nović, upravnik filijale Narodne banke, Cetinje; Ivo Žbutega, 
pomorski kapetan, Prčanj; Gavro A. Đurković, trgovac, Risan; 
i Božidar Radanović, advokat, Cetinje.

ПРЕКОМОРСКА ПЛОВИДБА Д. Д. — СУШАК.

Наша слободна пловидба проживљује једну надасве 
тешку кризу. Готово трећина пловног парка слободне пло- 
видбе лежи привезано у нашим лукама. Ти бродови не само 
што ништа не одбацују него њихово уздржавање претставља 
знатан издатак. Ако не на другом a оно на амортизацији. 
Вредност проброда слободне пловидбе пала je последње две 
године на испод половине. A бродови старије конструкције 
могу ce иродати једино као старо железо. A на жалост код 
наше слободне пловинбе преовладају старији пароброди, 
који имају no 20 и више године. Такве лађе, услед застареле 
конструкције данас не могу да ce одрже у саобраћају, јер 
су њихови екеплоатациони трошкови далеко већи него код 
модерних пароброда исте тонаже. Морају ce привезати у 
лукама.

После рата наша слободна пловидба била je заузела 
великог маха. Режијски трошкови наше трговачке морна- 
рице били су веома ниски na у периоди добре коњунктуре 
зарада je била ванредна. За време штрајка енглеоких угље- 
нокопа подвози су били тако порасли да су поједини ларо- 
броди донели 100% своје вредиости. Ми смо за неколико го- 
дина потростручили нашу тонажу. И то у првом реду код 
слободне пловидбе. Оснивала су ce подузећа за подузећеМ. 
Уелед несташице на капиталу мало су ce градили нови савре- 
мени бродови већ ce je куповало- старе бродове који су 
имали бити уцућени у бродоградилишта ради демолирања. 
Чак су неки били и купљени од бродоградилишта која су их 
имала демолирати. Наравно да су неки били и преплаћени. 
A како ce увек није имало новаца да ce плате и ти стари 
јефтини бродови, правили су ce дугови. Данас нарочито лоше

стоје она подузећа која имају знатније дугове. Ту пропаст 
неће нико спречити. Док ce нема дуга joui сс даде пароброд 
и привезати. Међутим онде где je дуг ту камате притискају 
дали пароброд ради или не. A ако и ради без икаквог про- 
фита камати притискају исто као и да не ради. О поирав- 
кама и редовитом уздржавању нема више ни rom pa. Ката- 
строфа за многа наша подузећа слободне пловидбе већ je 
ту и тешко да ce даде избећи. Осим да држава почме суб- 
венционирати сва паробродарска друштва без и зу зет к а  била 
она у линијској или у слободној пловидби.

Из ове катастрофе која je неизбежна за нашу тр- 
говачку морнарицу у првом реду слободну пловидбу, испли- 
вати he само она подузећа «оја прво имају модернији пловни 
парк a друго тако су финансијски фундирана да немају већа 
дуговања. Остало, нарочито она која имају, зматније обавезе 
тешко да he моћи испливати. И ако данашње стање депре- 
сије на тржишту подморског подвоза потраје још дуље вре- 
мена a то баш није искљућено, сва она подузећа која имају 
веће обавезе биће готова јер ће их камате да абсорбирају. 
A падањем вредности бродова долази ce и до презадуже- 
ности тако да ни повериоци неће моћи потпуно покрити 
своја потраживања a камоли да би власници дошли до свога 
рачуна.

Прекоморска пловидба на Сушаку спада у ред наших 
најсолиднијих подузећа слободне пловидбе. Она постоји још 
од пре рата. Пловни je парк у знатној мери амортизован. Он 
je у главноме и новије конструкције, будући да ce нису ку- 
повали употребљени пароброди већ су ce градили, односно 
куповали нови. A и финансијско je стање повољно јер по- 

.дузеће нема већих дугова. Међутим погоршање ситуације 
деловало je и на пословни уопех Препоморске пловидбе. Само 
што то није био ударац као код других подузећа. Преко- 
морска пловидба може лакше да доћека промену у светској 
кошунктури него највећи део наших друштава, која ce баве 
слободном пловидбом.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 2.900 9 3 2
Бродови 19.881 29.962 29.962 29.962
Дужници 23.271 2.249 4.349 3.211
Г убитак ---- ---- 306

Пасива:
Г лавница 4.883 10.000 10.000 10.000
Фондови: амортизација и

резерве 11.816 13.314 14.812 16.310
Фонд поправака 2.700 3.400 3.700 3.700
Фонд осигурања 3.200 2.800 3.000 3.000
Повериоци 18.497 1.326 1.194
Добитак 2.942 2.671 2.167 ------

Вредност бродова je исказаиа истим износом као и
1930 тодине. Међутим како je фонду амортизације доде-
љено 1.5 милиона динара то je заправо вредност флоте сма- 
њена за тај износ. Она износи око 30 милиона. Ha име амор- 
тизације отписано je 16.3 милиона. Заправо je вредност 
флоте 13.7 милиона. Ако пако узмемо у обзир још и фонд 
за поправку бродова и фонд осигурања, који исто имају из- 
весни карактер резерве, вредност пловног парка исказаиа je 
само са 7 милиона динара. Макар да je вредност бродова 
знатно пала, пловни парк Прекоморске пловидбе вреди да- 
леко више јер ту има и нових модерних пароброда.

Код других позиција билансе нема битних промена. 
Обавезе износе само 1.2 милиона динара док дужници износе
3.2 милиона .пак je no томе ту један активни салдо од 2 ми-
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лиона. To je од ванредве важности у бво доба депресије и 
губитака,

Губитак износи 300 хиљада дш ара према добитку од 
преко 2 милиона динара у 1930 години. За ову годину ре- 
зултати неће бити ништа повољнији. Међутим je подузеће 
тако знажно фундиран-о да може да издржи данашње ори- 
лике без већих тешкоћа.

У управи Прекоморске пловидбе д. д. Сушак, налазе 
се следећа г .г.: Јурај Бачић, Антон Шврљуга, Зденко барон 
Турковић, Амлето Вис, Јос. Микуличић, Алојз Бачић и Еду- 
ард Пајкурић, генерални директор.

„ТИТАНИТ“ Д. Д. ЗА ХЕМИЈСКУ ИНДУСТРИјУ — 
ЗАГРЕБ.

Потешкоће којима je била изложена наша целокупна 
привреда у прошлој години нашле су свој одраз и на би- 
лансу „Титанит-а“. Чисти добитак који je у 1930 години из- 
носио 1 милион 347 хиљада динара спустио се je прошле го- 
дине на 803 хиљаде динара. Ну ипак се види да je „Титанит“ 
и прошле године прошао далеко боље него претежна већина 
наших индустријских подузећа. Чисти добитак од 800 хи- 
љада динара код главнице од 8 милиона динара значи да je 
подузеће ипак радило са рентабилитетом од 10%. A то je за 
прошлу годину, кад je велики број подузећа код нас и на 
страни завршио билансу и са знатним губитком, ванредно 
повољан резултат.

Како je из 1930 године остао пренос од 428 хиљада 
динара, укупни добитак ипак износи 1 милион 232 хиљаде 
динара или 15% од главнице.

„Титанит“ ради делимично за потребе народне од- 
бране a делимично за потребе приватне привреде. Нарочито 
рударске индустрије koja треба знатне количине експлозива. 
Kdko je прошле године рударска продукција, наричито угља 
била много мања него ранијих година то je и конзум екс- 
плозива био много мањи. Према томе „Титанит“ као главни 
продуденат могао je за лриватне потребе да пласира мању 
количину својих продуката него раније. A цене су прошле 
године ниже него што je то било пре неколико година. По- 
литика штедње oceha се данас и код народне одбране пак и 
то делује на смањење продукције експлозива и сродних ар- 
тикала.

Прошле године била се појавила вест да ће се твор- 
ница „Титанит“ која се налази код Карловца пренети негде 
више у источне делове државе. Чак je било дошло и до по- 
крета радника који станују у околним селима и за које се- 
лидба за фабриком не би била лака. Међутим изгледа да се 
je одустало од те намере, будући да се je дошло до уве- 
рења да Карловац лежи доста далеко од границе и да данас 
у доба аероплана заправо ни један крај државе na и код 
већег опсега него што je наша није апсолутно сигуран.

„Титанит“ и поред привредне депресије налази се у 
изузетном случају што он увек може рачунати на сигуран 
пласман претежног дела његове продукције, будући да има 
у нек.у руку монополни положај a потреба за известном ко- 
личином експлозива, било за народну одбрану било за ру- 
дарску индустрију, увек he постојати.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Земљиште 86 86 121 121
Фабричне зграде 2.679 2.545 2.417 2.296
Стројеви 602 587 560 683

Ефекти 103 178 203 195

Складиште 826 4.187 4.194 6.071
Инвентар 559 662 777 955
Благајна 633 634 567 683
Дужници 12.941 11.076 12.947 11.401
Патенти ------ 109 153 214

Пасива:

Главница 8.000 8.000 8.000 8.000
Резерве 180 180 180 50Q
Резерва амортизације 250 250 250 250
Повериоци 8.983 10.577 12.092 12.803
Добитак 941 1.098 1.347 803
Укупна биланса 18.467 20.110 22.121 22.789

Збир билансе у главиоме je исти као и 1930 године. По- 
већање износи око 650 хиљада динара. Међутим код биланса 
многих лодузећа видели смо да je збир концем 1931 године 
био знатно мањи од збира концем 1930 године. To je иначе 
нормална појава. Прво ради смањења делатности a друго 
ради нижих цена. To ће у билансама за 1932 године доћи до 
изражаја у још већој мери.

Земљиште je исказано у истој висини као 1930 године. 
Код фабричких зграда наилазимо на уобичајно смањење ре- 
довне годишње амортизације. Стројеви су исказани са 120 
хиљада динара већим износем. A инвентар са ск-оро 200 хи- 
љада већим износом. Значи да се je радило на усавршењу 
фабричног уређаја у саставу већ раније подигнутих објеката.

Складишта робе су за 2 милиона динара већи. He види 
се колико отпада на сировине a колико на готове фабри- 
кате. Пораст долази вероватно од стране фабриката. По- 
тражња je у другој половини била мања пак су залихе no- 
расле док се фабрикација довела у склад са тражњом.

Дужници су опали за 1.5 милиона динара. To je у вези 
са мањим пласманом. Повољно je да je слабијем пласману 
робе следило и смањење потраживања. Иначе би се терет 
камата осетио много јаче него у периоди интензивног рада. 
С обзиром да подузеће ради у првом реду sa потребе на- 
родне одбране повољно je да са те стране није дошло до по- 
већања обавеза како je то код неких других подузећа био 
случај. Народна одбрана као и уопште држава у најновије 
време добавља много више на кредит него раније a рокови 
исплата су далеко дужи него раније.

Патенти су порасли за 60 хиљада. Значи да су на- 
бављни вови. Резерве су после неколико година први пут 
порасле и то за 320 хиљада динара.

Код осталих позиција пасиве биланса нема већих про- 
мена. Повериоци су порасли за 800 хиљада динара. И то у 
првом реду ради пораста залиха. Фабрикација je прошле го- 
дине услед потешкоћа око пласирања у већој мери извр- 
ик-на искоришћењем кредита — робних као к код. ксвчаних 
установа. Међутим како су дужници опали за 1,5 милиона 
динара, то пораст залихе од 2 милиона динара i.nje таиги- 
рао рачун повериоца.

Како смо уводно видели чисти добитак je био нешто 
слабији. Ипак он још увек прелази 10% главнице a ca пре- 
носом из раније године чак и 15%.

У управи акционарског друштва за Хемијску ичдус- 
трију „Титанит“ у Карловцу, налазе се следећа г. г.: Фер- 
динанд Грамберг, претседник, Београд; Ервин Филип, пот- 
претседник, Братислава; Др. Иван Марија Чок, Београд; 
Еуген Радован, главни директор; Адолф Минх, Београд; Ал- 
фред Пик; С. Д. Александер, Загреб; Луиз Глоке, Беч; Др. 
Рудолф Блис; Пословодећи директор je г. инж. Густав Кунец 
a технички директор г. Јамницки.
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ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА — ДУБРОВНИК.
Ни један наш град, водећи наравно рачуна о 6poijy н>е- 

говог становништва, није показивао толика интереса за н о е -  

чарство и акционарска друштва колико je то случај са Ду- 
бровником. Ту je сигурно одлучивала и трговачка традн- 
ција, Нигде толики смисао за штедњу и полагаље уштеђепих 
износа у вовчане заводе као у Дубровншсу. A ни један наш 
град, осим можда Загреба, није показивао толико интересо- 
вање за акције као Дубровник. Још пре неколико година Ду- 
бровник je, водећи рачуна о курсној вредности, имао сто- 
тине милиона динара пласирано у акције новчаних завода и 
индустријских подузећа, у првом реду паробродарских дру- 
штава. Данас je међутим ситуација скроз измењена. Јер 
нитко није изгубио толико' новаца на акцијама колико управо 
становници Дубровника. Довољно je сетити се деоница Ја- 
дранске банке и губитка који су претрпели акционари. Наро- 
чито ако се узме уз који су се курс некада трговале њене 
акције. A разлика у курсу акција Дубровачке пловидбе некад 
и данас толика je да се готово не да приказати. Дубровник и 
Дубровчани не само да су пласирали знатне износе у акције 
дубровачких подузећа као што се je неко време могло ка- 
зати и за јадранску банку. Они су имали знатне износе пла- 
сиране и у акције подузећа у другим крајевима наше др- 
жаве. Готово у свим папирима који су се трговали на нашим 
берзама, Дубровник je имао знатан број лкција. A и Ду- 
бровник имао je и има 'још и данас знатне количине акција 
разних страних подузећа.

Дубровник има и знатне износе уложака. Раније je 
Дубровник имао и неколико самосталних новчаних завода. 
Данас je њихов број мањи јер су неки касније били преу- 
зети no загребачким великим заводима и претворени у њи- 
хове филијале. Te филијале имале су увек знатне износе 
уложака. A и преостали домаћи заводи Дубровника одли- 
кују се знатним износима уложака.

Градску штедионицу добио je Дубровник релативно 
касно. Много касније него и неке мање вароши Далмације. 
С обзиром на знатне улошке Дубровни-к je могао мвого ра- 
није добити институцију комуналне штедионице. Међутим 
како су раније на пословање града имали битнот утицаја 
постојећи новчани заводи већ и преко људи који су им ста- 
јали на челу, a to j«  су били и у градској у лрави, јасно je, да 
се одлагало са оснивањем Градске штедионице баш из об- 
зира на постојеће новчане заводе.

Развитак Градске штедионице у Дубровнику, наро- 
чито код уложака није био такав као што je било с обзиром 
на Дубровник за очекивати.

Јер код филијала појединих банака имају уложака и до 50 
милиона динара. Градској штедионици успело je да сакупи 
само десети део. И то одмах у прво време a касније je дошло 
до известне стагнације. Можда je томе разлог и у комунал- 
ној политици.

Дубровник je последњих година извршио неке веће ин- 
вестиционе радове. Издао je под егидом Прве хрватске ште- 
дионице властите комуналне обвезнице за 40 милиона динара 
које су биле изложене и јавном упису и уписане за неких 10 
милиона док ije остатак преузела Праштедионица. Да je 
Градска штедионица била боље среће код сакупљања уло- 
жака можда би и Дубровник био извршио те радове заду- 
жењем код Градске штедионице. To би данас могло бити фа- 
тално. Онако je поверење у Градску штедионицу остало не- 
поколебано баш ради тога јер према граду иема већих по- 
траживагва. Она у главноме води само администрацију град- 
ске електричне централе и градског водовода.

Биланси за 3 последње године овако изгледају:
Актива: 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Благајна 302 175 883
Менице 198 150 176

i Ефекти 26 19 2.714
Дужници 3.796 5.227 3.669
Разно 18 18 59

Пасива:
Улошци 4.349 5.209 5.256
Текући рачуни 969 798 2.309
Разно 11 28 -----
Добитак 11 15 14
Укупно 5.341 6.569 9.529

Улошци су на истој висини на којој су били концем
1930 године. To je за време које проживљујемо једна по- 
вољна констатација. јер управо у Дубровнику улагаћи су 
показали слабе нерве и тамошњи зазоди су мучили тешку 
муку да помире своје улагаће. Значи да je поверење у 
Градску штедионицу било врло велико кад су њезини улози 
остали на непромењеној висини.

Улошци no текућим рачунима показују у прошлој го- 
дини знатан пораст. Од 800 хиљада динара на 2.3 милиона. 
Можда су то износи поједииих привредника, који су их по- 
дигли од осталих завода и положили код Градске ште- 
диониде.

Благајна показује стање од 883 хиљада динара према 
175 хиљада концем 1930 године. Види се да се завод спремио 
како би могао глатко удовољити првим већим захтевима 
улагаћа. A то je најважније јер једино тако се може спре- 
ћити општа навала. Међу дужницима у укупном износу од
3 милиона 669 хиљада динара налазе се потраживања код 
новчаних завода за 2 милиона 822 -сиљаде. И то указује на 
ликвидност завода.

Дужници су опали од 5.2 милиона концем 1930 године 
на 3.7 милиона концем 1931 године. Међутим су ефекти по- 
расли од 19 хиљада на 2 милиона 714 хиљада. Држимо да се 
ту сигурно налази 2 и пола милиона динара 8% дубровачког 
градског зајма који je емитиран почетком прошле рђлиае; To 
се може наслутити и из рачуна губитка и добитка који пока- 
зује приход од равних 200 хиљада динара као „камате ефе- 
ката“. Да су ту државни папири морали би наичи и на от- 
писе односно активирање разлике у курсу.

Чисти добитак креће се у чедним границама једног ко- 
муналног подузећа.

Претседник Градске штедионице у Дубровнику je г. 
Др. Мича Мичић.

VALjEVSKA ZADRUGA, VALJEVO

U istoriji Valjevske zadruge, koja je osnovana još 1888. 
godine, inkorporiran je čitav razvoj srpskog provincijskog ban
karstva a pre svega predratne i posleratne izvozne trgovine, u 
prvom redu u žitu i šljivama, koji je obavljala Valjevska za
druga kao posrednik i finansijer ili za sopstveni račun. Njezina 
glavnica je iznosila 300 hiljada dinara, podeljena u akcije od 
po 50 dinara —  što znači, da glavnica danas još nije dostigla 
ranije visine, ako uzmemo u obzir kursnu diferenciju dinara. 
U 1920. godini dakle tek posle rata, povišena je glavnica na 
600 hiljada a 1923. godine na 1.5 miliona; pošto je ovaj iznos 
bio i suviše mali, a prilike u prvim posleratnim godinama ne
obično povoljne, uprava Valjevske zadruge ponovo je povisila 
glavnicu, u 1924. godini, na 2 miliona dinara podeljeno u
20.000 akcija od 100 dinara nominalne vrednosti, koliko iznosi 
i danas. Koliko uticajnu ulogu je imala Valjevska zadruga 
međ našim novčanim zavodima pokazuje i činjenici, da nje
zine akcije kotiraju na Beogradskoj berzi.

Danas su prilike bitno izmenjene, i uprava Valjevske šte
dionice je bila prinuđena, da svoj poslovni volumen smanji i 
prilagodi novim teškim prilikama. To je zapravo istorija priv-
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redne katastrofe čitavog jednog našeg kraja, kojom se neće 
moći tako brzo stati na kraj. Čitavu ovu tragediju ocrtala nam 
je u nekoliko kratkih reći uprava Valjevske zadruge u svome 
vrlo informativnom izveštaju za 1931. godinu, iz kojeg vadimo 
sledeči pasus:

„Valjevo i okolina, već nekoliko godina preživljuju udare 
nepovoljnih privrednih prilika, koji su na prvi pogled bili čisto 
lokalnog karaktera. Ove nevolje došle su pojavom štitaste vaši, 
koja je za 95% smanjila šljivasti rod u našem kraju, te je od 
Valjeva, kao čuvenog izvoznog centra, stvoreno mesto gotovo 
bez ikakvog izvoznog značaja. Godišnje štete, koje su Valjevo 
i okolina, podnosili od ovoga udara, iznosile su prosečno 50 
do 60 miliona dinara. Pored ovih šteta, koje već godinama pri
tiskuju okolinu Valjeva, u prošloj godini zahvatili su ga i ta- 
lasi opšte svetske ekonomske krize, koja je u celoj našoj dr
žavi došla do vrlo jakog izražaja.”

Ali ne smemo pustiti iz vida, da je pored ovih teškoća 
bilo još i drugih, koji nemaju uzroke u privrednim nepogodama, 
već su stvorene na osnovu trgovinsko-političkih prilika. Tako 
na primer napominje Valjevska zadruga, da je rad njezine 
etivaže u prošloj godini bio sasvim onemogućen zaključenjem 
trgovinskog ugovora između naše države i Cehoslovačke.

Ovim ugovorom izvoz naših suvih šljiva u čehoslovačku, 
koje su pakovane u džakovima, bio je slobodan od carine, dok 
su šljive, etivirane, pakovane u sanducima, podlegle carini, koja 
je iznosila po vagonu od skoro 8.000 dinara.

Zaključenje ovakvog ugovora donelo je ogromne štete 
našim etivažama, kojih u državi ima preko 30 u raznim mestima, 
dok su Čehoslovaci prilikom zaključenja ugovora imali svega 
jednu jedinu u Bratislavi. Pored šteta koje su nanete etivažama, 
nanete su takođe i našim domaćim strugarama, što je još više 
pogoršalo krizu industrije drveta. Jer, umesto da naše etivaže 
za izvoz suvih šljiva upotrebe domaće sanduke za izvoz, mo
ralo se pristupiti uvozu džakova iz Cehoslovačke za izvoz na
ših šljiva.

Kako je gornji ugovor zaključen sa važnošću za godinu 
dana, nadati se je, da će nadležni uvideti njegovu ogromnu 
štetnost u prošloj godini po naše etivaže i ugled naše šljive na 
stranim tržištima i da će se kod budućih zaključivanja ovakvih 
ugovora pokloniti veća pažnja izvozu naših suvih šljiva.

Šljiva umesto da se izvozi etivirana upakovana u ukusnim 
sanducima, njen se izvoz favorizira u neukusnim prijavim dža
kovima.

Sve su to teškoće, koje su pogodile Valjevo i njegovu 
okolinu, kao i sve ostale krajeve, koji se bave izvozom šljive. 
Sa gledišta celokupnosti, ostali su to ipak manje više lokalne 
nevolje, kojima treba sada pribrojiti i sve one posledice po
goršane krize, koje su osetili i svi naši ostali krajevi. Prema 
tome, sve su ove teškoće u Valjevu samo još potencirane.

Nikakvo nije čudo, da se je i u tome kraju teško osećala 
panika ulagača i podizanje uloga na štednju. U tome pogledu 
zaslužuje uprava Valjevske štedionice svu pohvalu, pošto se 
pravovremeno spremila na ovu krizu u našem bankarstvu. Vo
deći poslove sa vrlo velikom opreznošću, banka je na vreme 
obustavila odnosno ograničila davanje novih zajmova, stalno 
vodeći računa o tome, da podržava u svojim kasama dovoljno 
velike blagajničke gotovine. Blagodareći ovakvoj poslovnoj 
poiitici bila je Valjevska zadruga u stanju, da sve otkaze ula
gača tačno i na vreme ispuni i isplati a da pri tome ne vrši 
pritisak na svoje dužnike. Zbog toga i vidimo, da odliv uloga 
nije zauzeo veće dimenzije.

Daljni izvor teškoća odnosno gubitaka u 1931. godini 
imalo je za posledicu srozavanje kurseva naših hartija od vred
nosti. Od toga nije mogla biti pošteđena niti Valjevska za
druga; ali s obzirom, da je zadruga u svoje vreme osnovala 
naročiti fond za ovakve slučajeve, naime fond za kursnu raz
liku hartija od vrednosti, ona je bila u stanju da taj fond upo

trebi za podmirenje nastale kursne razlike, tako da je za iduću 
godinu preostala svega razlika od 184.4 hiljada dinara, koju. 
će sumu otpisati saobrazno zakonu o bilansiranju od 31. de
cembra 1931. godine — kroz period od pet godina.

Ipak nesme ostati nenapomenuto i to- da je pored svih 
navedenih nevolja uspeh rada Valjevske zadruge bio zadovo
ljavajući, što nam u ostalom u punoj meri potvrđuje i donja 
tablica, u kojoj smo uporedili kretanje njezinih glavnih bilan- 
snih pozicija za vreme poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću 
zanimljivu sliku:

Račua izravtianja.
Aktiva 1928.

u
1929.

hiljadama
1930.

dinara
193L

Blagajna i žiro 315 413 1.522 270
Menice 7.064 6.389 5.167 4.354
Zajmovi na zaloge — — — 2.148
Hipotekarni krediti — — — 1.122
Tekući računi 4.306 5.215 4.372 2.645
Vrednost rez. fonda 1.258 1.450 1.510 990
Hartije od vrednosti — — 668 602
Kursiia razlika drž. pap. — — — 184
Nepokretnosti 471 461 452 443
Nameštaj 19 17 16 14
Materijal i roba u etivaži — 135 323 187
Potraž. po raz. računima 160 15 320 53
Kaucije, naplate, garantije itd. 1.793 2.110 1.579 1.963

Pasiva
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Fondovi 1.549 1.732 1.848 1.421
Ulozi na štednju 7.077 9.726 9.996 8.051
Reeskont 1.551 — — 1.280
Dugovi po franko-računima 510 12 13 7
Nepodignuta dividenda 3 4 3 4
Porez na ulage — — — 21
Prenosna kam ata 170 147 101 72
Tantijeme 50 42 3 35 17
Dobit za podelu 480 400, 336 160
Zbir bilansa 15.387 16.204 

Račun gubitka i dobitka

15.939 14.976

Rashodi
Plate — — — 246
Porezi i prirezi — — 240 204
Kirije — — — 27
Troškovi 626 565 312 43
Kamata 689 933 93Г 664
Amortizacije 22 55 40 140
Dobit 558 475' 391 203

Prihodi
Kamata 1.096 1.231 1.275 1.076
Provizije 799 787 638 329
Kirije — — — 29
od efekata — — — 44
od otpisanih potraživ. — — — 16
Prenos dobiti — — 16
Zbir rashoda ili prihoda 1.895 2.018 1.913 1.511

Zbir bilansa iznosi krajem 1931. godine 14.97 miliona 
dinara, što znači, da je svega za nepun milion manji od bilan- 
sne sume u 1930. godini. Ali se kriza, koju je Valjevo imalo da 

i izdrži u 1930. godini pokazuje već i iz zbira bilansa za ovu
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godinu, pošto vidimo, da je manji od stanja u 1929. godini, 
kada je bio rekordan sa 16.2 miliona. Ipak u ono doba još nije 
bilo odliva uloga. Kroz sve poslednje godine primećujemo pri
liv kod ove pozicije. I ako je taj priliv uloga u 1930. godini, 
prema ranijim godinama znatno usporen, ipak je sa 9.99 mi
liona ili skoro 10 miliona postignuto rekordno stanje. U 1931. 
godini ulozi su zatim smanjeni na 8.05 miliona, iz već pome- 
nutih razloga. Pošto je banka htela da poštedi svoje dužnike, 
likvidirala je glavni deo odliva uloga pomoću blagajničkih go
tovina koje su, kao što vidimo iz aktivne strane bilansa, sma
njene od 1.52 miliona u 1930. godini na svega 270 hiljada u
1931. godini. Ostali deo odliva je udovoljen jačim iskorišćenjem 
reeskontnog kredita, (u 1929. i 1930. godini nije iskazan) do 
kraja godine za 1.28 miliona dinara. Sopstvena sretstva ban
čina su krajem 1931. godine smanjena od 3.85 miliona na 3.42 
miliona, dakle za 427 hiljada, zbog upotrebe fonda za kursnu 
razliku.

Interesantnije od strukturelnih promena u pasivi su one 
u aktivnoj strani bilansa. U prvom redu kod meničnih kredita. 
Pada u oči, da je ova pozicija kroz sve četiri godine u opadanju, 
od 7.06 miliona u 1928. godini na 4.35 miliona u 1931. godini. 
Tome na suprot su porasli ostali krediti, naime zajmovi na za- j 
loge, hipotekarni krediti i aktivni tekući računi, koji su 1930. j 
godine iznosili ukupno 4.37 miliona prema 5.92 miliona u |
1931. godini. Znači, da je i jedan izvestan deo blagajničke go
tovine plasiran u nove kredite po ovim osnovima, kao i iz ne
plaćenih meničnih dugova. Pošto nam nedostaju podatci o de
taljnom iznosu ovih kredita, to 1931. godinu ne možemo upore- 
diti sa ranijim godinama. Ali vidimo, da su u 1931. godini iz
nosili zajmovi na zaloge 2.15 miliona, hipotekarni krediti 1.12 
miliona a aktivni tekući računi 2.46 miliona.

Hartije od vrednosti rezervnog fonda su u 1931. godini 
zbog kursne razlike smanjeni od 1.51 miliona na 990 hiljada a 
slobodni efekti od 668 hiljada na 602 hiljade. Ukupno portfelj 
je za vreme od poslednje godine iskazan u smanjenoj vrednosti 
od 1.59 miliona prema 2.18 miliona dinara. Fond kursne razlike 
državnih papira u aktivi iznosi 184 hiljade dinara.

Pozicija materijala i robe na etivaži je prema 1930. go
dini zbog pomeriutih neprilika prepolovljena na 187 hiljada, 
a nepokretnosti i inventar iskazani su posle normalnog godišnjeg 
otpisa sa ukupno 457 hiljada dinara.

Bruto zarada je za 400 hiljada dinara manja nego u
1930. godini a iznosi 1.51 miliona dinara, što dolazi od sma
njenih prihoda od kam ata i provizija. I rashodi su komprimiram; 
uprkos činjenici, da su otpisi preko 100 hiljada veći no u pret
prošloj godini, postignuta je. čista zarada od 203 hiljade, prema 
391 hiljada u 1930. godini. U 1928. godini čista je zarada iz
nosila 558 hiljada, a od toga doba neprekidno opada, kao po
sledica sve teže krize. Interesantno je kretanje pojedinih pozi
cija u .rashodima Valjevske zadruge. Ako bacimo pogled na raz
voj pozicije troškova — u koju poziciju ulaze u ranijim godi
nama svi ostali rashodi izuzev kamata, amortizacije, otpisa i 
dobiti — primetićemo, da se kroz sve poslednje četiri godine 
neprekidno smanjuje. Dok je ova zbirna pozicija u 1928. godini 
iznosila 626 hiljada, ona dostiže krajem 1931. godine svega još 
520 hiljada, prema 552 hiljade u 1930. godini i 565 hiljada u
1929. godini. Rashodi po kamatama, koji su u 1930. godini iska
zani sa 931 hiljadu, reducirani su krajem 1931. godine za skoro 
jednu trećinu.

Dobit od 203 hiljade dinara podeljena je na sle
deči način: 9 hiljada je dotirano rezervnom fondu, 16,7 
hiljada kao tantijema upravnom i nadzornom odboru, a 
160 hiljada je podeleno akcionarima kao 8% dividenda na
20.000 akcija po 8 dinara.

U upravi Valjevske zadruge se nalaze sledeća gospoda: 
Pretsednik: S. K. Popovič, Svetozar Gođevac, Anđelko 

D. Mihajlović Jevrem B. Tomič, Nikola Vujič, Drag. Vukosav- 
Ijević, Ljubomir Pavlovič, Borivoje Popovič, Stevan K. Ivkovič 
i direktor zadruge Miodrag M. Popovič.

KRAJINSKA K R E D I T N A  Z E M L J O R A D N I Č K A  B A N K A  —  

NEGOTIN.

Krajinska kreditna zemljoradnička banka u Negotinu, i ako 
relativno vrlo mlada, osnovana je tek posle svetskog rata u 
leto 1922. godine, razvila se ipak vrlo brzo do zavidnog ste
pena prospernosti, što kod naših provincijskih novčanih za
voda nije uvek slučaj. Njima je obično potrebno mnogo duže 
vremena pa da dostignu onu razgranatost i onaj poslovni vo
lumen koji pokazuje Krajinska kreditna zemljoradnička banka 
u Negotinu. Pored ostaloga, ona ima prema drugim srbijanskim 
novčanim zavodima, osnovanim pre velikog rata, vanredno pre- 
imućstvo, koje - leži baš u činjenici, da je osnovana posle rata, 
baš u najpovoljnije vreme vanredne konjunkture za novčane 
zavode. Praktički ovo se preimućstvo pokazuje u tome, da ban
ka u posleratno vreme nije morala likvidirati sve one nepo
voljne prilike preostale iz ranijih predratnih i ratnih vremena. 
Ona je bila neopterećena i njezin isključivi posao sastojao se 
strogo u okviru bankarskih operacija: ona se bavi dosledno 
samo primanjem uloga na štednju i odobravanjem kratkoroč
nih zajmova. Da se banka strogo podržava tog principa, potvr
đuje nam i tablica u kojoj smo uporedili kretanje glavnih bi- 
lansnih pozicija za poslednje četiri godine, koja nam pokazuje 
da banka stvarno nema tekuće račune, niti aktivne niti pasivne.

Jedan vrlo interesantan i po solidnost bančin tipičan 
elemenat tvori njezina glavnica. Prilikom osnivanja, ona je 
iznosila 1 milion dinara a bila je podeljena na 10 hiljada komada 
akcija od po 100 dinara. Kako su se ova sretstva pokazala i 
suviše malena, naročito u pogledu odnosa sopstvenih ka tuđim 
sretstvima, pošto su ulozi porasli već na skoro 11 miliona, 
uprava bančina donela je odluku, da povisi glavnicu na 2 
miliona, izdavanjem nove emisije od 10 hiljada komada akcija 
od 100 dinara. Ovo povišenje odlučeno je i ostvareno u leto 1930. 
godine, dakle u jednom vrlo povoljnom momentu —  a mogli 
bismo kazati i u poslednjem momentu, pošto su se kratko posle 
toga prilike toliko izmenile, da bi uspeh nove emisije bio 
znatno otežan. Ipak je banka bila u povoljnom položaju da 
nije morala apelirati na tržište kapitala, pošto su njezini stari 
akcionari vrlo brzo preuzeli čitavu emisiju. Kako su rezervni fon
dovi bančini u doba povišenja glavnice iznosili već preko mi
lion dinara to je odlučeno, da se nove akcije, od 100 dinara, 
ponude starim akcionarima po ceni od 210 dinara i to 100 di
nara za novu akciju u korist glavnice, 100 dinara u korist nove 
specijalne rezerve a 10 dinara na ime troškova emisije. Na taj 
način povišena je glavnica novim uplatama do kraja 1930. go
dine na 2 miliona a rezerve istovremeno na preko 2 miliona, 
tako da iznose sopstvena sretstva, koja su još krajem 1929. 
godine iskazana sa nešto preko 2 miliona, u 1930. godini već 
nešto preko 4 miliona. Time je odnos sopstvenih sretstava pre
ma tuđim znatno popravljen u korist bančinu a ulagačima je 
pružena veća sigurnost, koji je postulat naročito u ovo doba 
postao od vrlo velike važnosti.

U godišnjem izveštaju bančine uprave za 1931 go
dinu čitamo nekoliko vrlo interesantnih podataka o poslovnom 
razvoju u poslednjoj godini. Tako se napominje, da je u toku 
prvog polugođa bančin posao obavljen gotovo bez promena i 
normalno. Tek u toku jula. i avgusta osetila se malo jača tra- 
žnja nego ponuda novca. O kakvoj navali odnosno panici ula
gača još nema traga. U septembru banka je delimično obusta
vila izdavanje novih zajmova, da bi • time uspostavila ravno
težu između ponude ulagača i njihovog podizanja. Tada j'e 
navala ulagača nešto bila pojačana, ali banka podvlači, da ne 
kao posledica i zbog krize poverenja, već zbog stvarne priv
redne krize, koja je osetljivo pogoršana. Ističe se, da je veći 
deo imućnijih ulagača sa sela, u nemogućnosti da povoljno 
unovči vino, stoku i žito, morao podići ušteđene gotovine da 
bi došao u stanje da isplati državne dažbine.

Krajinska kreditna zemljoradnička banka u Negotinu je 
sve svoje ulagače odmah zadovoljila, odmah isplaćivala svaki
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traženi iznos a pri tome je važno napomenuti i to , da nije ni 
jednome dužniku otkazala kredit. Ali je zato ipak morala obu
staviti izdavanje novih zajmova, odnosno svesti njihove iznose 
na najmanju meru. U decembru je došlo do smirenja ulagača 
i nanovo uložene gotovine počinju da premašuju isplate. Banka 
daje mesta očekivanju, da će u početku ove godine moči u 
većoj meri izdavati kredite, pošto prethodno zadovolji potrebe 
onih ulagača koji žive od rente i koji na kraju godina podižu 
kamatu. Tako vidimo, da pored pogoršane privredne depre
sije nije došlo do većih promena niti kod izdatih kredita niti 
kod uloga usled čega je banka čak bila i u mogućnosti, da po
stigne za oko 60 hiljada veću bruto-zaradu nego u 1930. 
godini. Međutim treba napomenuti, da povećanje bruto-zarade 
u 1931. godini nije retka stvar — ali zbog toga nailazimo toliko 
rede na povećanu čistu zaradu, koja je, kao što ćemo to malo 
docnije videti, u 1931. godini gotovo za 100% veća od dobiti 
postignute u 1930. godini.

Krajinska kreditna zemljoradnička banka u Negotinu, 
ima i dva filijala. Jednu u Jabukovciu a drugu u Kladovu. Na
pominje se, da je filijal u Jab.ukovcu imao krajem 1931. go
dine eskontni portfelj —  kratkoročni — za 2.3 miliona a fili- | 
jal u Kladovu za 1.83 miliona, što ukazuje na povoljan razvoj. 
Bruto prihod filijala u Jabukovcu je za prošlu godinu iznosio 
429 hiljada a bruto prihod filijala u Kladovu 306 hiljada 
dinara. : i [-

Stanje bančino i njezin razvoj najbolje nam pokazuje 
sledeća tablica, u kojoj smo uporedili kretanje glavnih bilansnih 
pozicija za vreme poslednjih četiri godina. Dobijamo sledeću 
interesantnu i vrlo povoljnu sliku.

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Gotovina 1.206 904 376 315
Menice 10.821 11.587 14.514 14.353
Hartije od vrednosti 61 293 333 231
Vrednosti činov, fonda — — - 63
Tekući računi 8 9 67 49
Razni računi 197 233 414 206
Nepokretnosti 523 524 887 1.021
Nameštaj 165 155 177 165
Garantije, supergar. itd. 2.827 3.726 5.643 5.885

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 2.000 2.000
Fondovi 904 1.034 2.054 2.092
Ulozi na štednju 9.836 10.928 11.678 11.183
Poštanska štedionica 697 2 153 137
Drž. hipot. banka — — 206 185
Penzioni fond 38 58 66 92
Razni računi 153 453 473 450
Tantijeme 36 23 14 28
Dobit za podelu 308 200 120 240
Zbir bilansa 15.808 17.433 22.412 22.286

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamata 910 1.130 1.138 994
Troškovi 479 546 581 625
Porez 343 188 280 188
Otpisi sumnj. potraž. — 17 49 12
Amortizacija 18 — — ■ 18
Gubitak na kursu hart od vred. —■ — — 112
Dobit 400 260 156 312

Prihodi
Kamata 1.075 1.173 1.280 1.386
Provizije 1.018 896 838 783
Prihodi od nepokretnosti 57 53 68 77
Prihodi od hart od vred. — 17 19 15
Zbir prihoda ili rashoda 2.150 2.142 2.205 2.261

Zbir bilansa, koji je od 1928. godine do 1930. godine 
I porastao od 15.8 miliona na 22.4 miliona — delomično i zbog 

povećanja sopstvenih sretstava kao i uloga na štednju, ostao 
je u 1931. godini skoro nepromenjen — manji je za svega 125 
hiljada dinara. Pored sopstvenih sretstava najvažnija uloga pri
pada ulozima na štednju, koji su krajem 1931. godine sa 11.2 
miliona za nešto preko 400 hiljada manji nego krajem 1930. 
godine. O većem odlivu uloga dakle, ne može biti govora. 
Napomenuli smo, da banka nema tekućih računa. Saldo raznih 

' računa je minimalan sa 450 hiljada prema 473 hiljade u 1930. 
godini, a krediti kod Poštanske štedionice i Državne hipotekar
ne banke iznose ukupno 322 hiljade —- dakle neznačajni iznosi #
— koji su prema prošloj godini već prilično smanjeni.

Ovaj obrtni kapital bančin od nešto preko 16 miliona 
plasiran je u aktivne poslove —  u glavnome u eskont menica, 
koji iznosi- krajem 1931. godine 14.35 miliona prema 14.5 mi
liona u 1930. godini, ima dakle i ovde minimalno smanjenje.
Pozicija hartija od vednosti je smanjena od 333 hiljade na 294 
hiljade, ali je istovremeno kupljeno i novih efekata. Zbog sro
zavanja kurseva banka je pretrpela gubitak od 112 hiljada di
nara koji je otpisala izravno kroz račun gubitka. .

Vrednost nepokretnosti je povećna od 887 hiljada na
1.02 miliona, što dolazi kao posledica popravke bačinih zgrada 
i kupovanja drugih zgrada i imanja na javnim licitacijama, 
da bi se na taj način izbegao gubitak na sopstvenim potraži
vanjima. Na taj način porasla je vrednost novih nepokretnosti 
prema kraju 1930. godine za oko 130 hiljada dinara.

Kod drugih pozicija nema značajnijih promena.
Bruto zarada je za 60 hiljada veća no u pretprošloj go

dini i iznosi 2.26 miliona dinara. Zbog malog povišenja kamata 
su prihodi iz kreditnih transakcije povećani, dok su istovre
meno provizije smanjene. I prihodi od nepokretnosti su nešto 
u porastu. Kod rashoda vidimo, da su kamate u opadanju, a 
isto tako i porezi, ali su troškovi nešto porasli. Uprkos van- 
rednog otpisa od 112 hiljada dinara, čista dobit iznosi 312 hi
ljada. Da toga nije bilo, čista bi dobit u prošloj godini bila re
kordna sa 424 hiljada.

Od ove dobiti u iznosu od 312 hiljada dinara upotreblje- 
no je 37 hiljada u korist rezervnog fonda, 6.2 hiljada u korist 
penzionom fonda, 28 hiljada dato je upravnom odboru, nadzor
nom odboru i činovnicima kao tantijema, a akcionarima, na ime 
dividende podeljeno je 240 hiljada dinara odnosno 12%, ne- 
promenjeno kao i 1930. godine. U 1928. i 1929. godini plaćeno je 
20% na dividendu. Vredi napomenuti i to, da postoji kod nas 
vrlo malo novčanih zavoda, koji su u 1931. godini podelili svo
jim akcionarima nepromenjeni! dividendu kao i lane i to u re
lativno visokom iznosu od 12%. U 1930. godini je u tu svrhu 
upotrebljeno svega 120 hiljada dinara — na raniju glavnicu, 
pošto je bilo predviđeno, da nova emisija od 1 miliona uče
stvuje u dobiti tek u 1931. godini.

U upravi banke nalaze se sledeća gospoda:
Pretsednik: Dr. Milan Đ. Stojkovič, direktor banke i na

rodni poslanik; potpretsednik Mita P. Petrovič, pomoćnik di
rektora banke; Blagoje P. Pacić, trgovac; Voja P. Jovanovič, 
mesar; Mihajlo Đenić, trgovac; Dr. Stevan Vasiljevič, nar. 
poslanik; Miloš Patlidžanovi, ekonom; Gavrilo Petkovič, opan
čar; Milan H. Zarić, časovničar; a u nadzornom odboru su go
spoda: pretsednik: Dimitrije Sečanski, advokat; potpretsednik:
Raša Petrovič, industrijalac; Žika Stanisavljević, trgovac; Mi
loš S. Ilić, delovođa; Ilija Najdanović, pretsednik opšt. rajačke;
Milen Pajić, trgovac.
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Садржај:

Залихе (остале) 6.674 7.756 5.702 5.259
Дужници 148.056 i 68.275 136.597 126.816
Ефекти 13.310 13.758 14.172 13.877
Готовина 2.138 3.816 3.029 5.019

Пасива:

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резерве 1.115 1.465 1.865 2.051
Резерве амортизације 12.251 14.751 17.251 19.751
Повериоци 217.957 262.104 223.499 186.319
Добитак 4.004 4.084 3.957 3.365
Укупна биланса 272.732 306.522 283.380 251.834

Нашичка творница тагаша и паропила д. д. — Загреб 
„Zorka” prvo jugoslovensko društvo za he mišku industriju na akcije, Zagreb— Subotica 
Kp. повлашћена загребачка дионичка творница ликера, хрв. воћних дестилата и оцета (прије 

Фрањо Покорни) Загреб 
Svilajnačka izvozna i uvozna banka, Svilajnac 
Ага-Руше, удружене југословенске творнице ацитилена и оксигена д. д., Руше код Марибора 
Srpska štedionica (akcionarsko društvo) u Gacku 
Импрегнација дрва, електрична пилана и млин д. д. —  Карловац

НАШИЧКА ТВОРНИЦА ТАНИНА И ПАРОПИЛА Д. Д.
— ЗАГРЕБ.

И прошлу годину завршила je Нашичка творница та- 
нина и паропила д. д. у Загребу са дале.ко повољнијим ре- 
зултатом него што je то случај код осталих подузећа за пре- 
раду дрвета. Узроци су различити. У првом реду овде ce 
ради о старом подузећу које je ванредно здраво и солидно 
фундирано. He само да су фабрици стајала и да још увек 
стоје на расположењу сва потребна сретства нето су та 
сретства истовремено и ванредно јефтина. Нашичка твор- 
ница танина и паропила спада у консерн Унион Нашиц у Же- 
неви a то je један од најмоћнијих средњеевропских конеерна 
у дрвету. Продајна организација нарочито у иноземству тако 
je изграђена, да je пласирање продукције много лакше и си- 
гурније него код претежног броја других подузећа.

Поред тога Нашичка " ворница ганина и . парогшла не 
бави ce, као што je то случај код већине подузећа те струке, 
искључиво сечом шума и извозо.м дрвета у резаном и тесаном 
стању, него у претежној мери прерађује дрво. Ту je суха 
дестилација дрвета, и добијање танина. Даље постоји овде 
и творница паркета, буради и намештаја. Будући да све 
гране индустријске делатностк које сс ослањају на пррраду 
дрвета не подлежу увек у једиакој мери коњунктури или де- 
пресији, постоје могућности повољнијег пословања једног 
дела фабрика и у периоди највеће депресије. Цене артика- 
ла, које подузећа продуцирају, иису подвргпуте иетим крет- 
њама. Према томе ако ce за резано и ■ есано дрво не може 
постићи, више од минималних цега, које у неким подузе- 
ћима не покривају ни трошкове експлоатације, iom то ие 
значи да ce за неке друге продукте не могу получити такве 
цене које осигуравају рентабилно пословање.

Поред тога Нашичка je сјајно фундирано подузеће, 
које je ранијих година било у стању да формира толике 
тајне резерве да може да поднесе и кризу од некОлико годика.
Ha самим инвестицијама Нашичка има толике резерве да би 
њихова валоризација била у стању да покрије већи и трај- 
нији дефицит. Међутим сама изградња подузећа, о којој je 
уводно било говора, не само што искључује дефицит него ето 
дозвољава и ттод најтежим околностима билаису која иска- 
зује добитак.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику:
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

Зграде -и стројеви 35.143
Шуме и дрво 76.407

у хиљадама динара 
39.888 45.630 45.959
73.028 78.248 54.902

Биланса Нашичке даје ванредно интересантну слику 
прилика у индустрији дрвета и прилагођавања гим прили- 
кама. Инвестиције су билансиране с истим износом као и 
године 1930. Ранијих година нове инвестидије су износиле 
редовно неколико .милиона динара. Данас није време за екс- 
панзију и иове инвестиције.

Шуме и дрво опали су за 16 милиона. Извоз дрвета je 
у знатном опадању. To вуче за собом потребу да залихе 
морају бити мање. Нове ce шуме не купују, a оне које су у 
екоплотацији раде како то дозвољавају могућностк извоза. 
Код овакових прилика смањење залиха шума и готове робе 
у неку руку je категорични императив сваког здравог по- 
дузећа.

У опадању су и дужници. И то за 10 милиона динара. 
Према години 1929 чак и за преко 40 милиона динара. To je 
природна иоследица смањење продукције и извоза. Тешко 
ohoiM подузећу које упоредо са смањењем продукције и про- 
даје не успева да редуцира и потраживања. To би значило 
да су потраживања замрзла, дотично да je пословање могуће 
једино уз давање кредита под много неповољнијим условима.

Само je штовина у порасту. И то за 2 милиона динара. 
To je природна последица прилика на новчаном тржишту. 
Већа подузећа настоје да у својим благајнама имају знатно 
више готовине него раније, јер желе имати апсолугиу си- 
гурност да ће на време моћи удовољити свим својим обавс- 
зама. Губитак на каматама толико их не червира колико 
несигурност у одговарању обвезама.

У пасивној страни билансе нема мно-го промена. Фонд 
амортизације je повећан за 2.5 милиона динара и износи 
скоро 20 милиона. Зграде и стројеви билансирани су са 46 
милиона динара. Ако одбијемо фонд амортизације, остаје
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26 милиона. Властита сретства скоро покривају све инвес- 
тиције — осим наравно шуме.

Повериоци су редуцирани од 223,5 милиона на 186 
милиона или скоро за 40 милиона динара. To je последица 
редукције код активних позиција: шуме и дрво и дужници. 
За две године повериоци су редуцирани за скоро 80 ми- 
лиона динара. У периоду депресије редукција обавеза ван- 
редно je важна ма се радило и о подузећима која се осла- 
њају на моћне консерне и која не требају скупе банковне 
кредите.

Чисти je добитак за неких 20% мањи него ранијих 
година. С обзиром на прилике тржишта то je ванредни ре- 
зултат. Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:

Добитак: 

Бруто добитак

1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

11.443 12.141 10.504

1931.

10.088

Губитак:
Порези и осигурања 4.938 5.557 4.293 4.523
Амортизација 2.500 2.500 2.500 2.500
Чисти добитак 4,004 4.084 3.957 3.365

Чисти добитак изнаша заправо 3 милиона 64 хиљада 
динара, a ca преносом од 300 хиљада динара: 3 милиона 365 
хиљада динара.

Бруто добитак je опао за пола милиона. Порези и оси- 
гурања су порасли за четврт милиона, те je и коначни ре- 
зултат M'opao б'ити за одговарајући износ мањи од ре- 
зултата године 1930.

„ZORKA” PRVO JROOSLVENSKO DRUŠTVO ZA HEMISKU
INDUSTRIJU NA AKCIJE, ZAGREB— SUBOTICA

U dodatku „Narodnog Blagostanja” od 5. septembra 
1931. godine, broj 36, strana 299 objavili smo analizu „Zorke” 
za 1930. godinu. Tom prilikom doneli smo i opširne podatke o 
njezinom postanku, razvoju, produkcionim granama kao i te
škoćama i borbama, koje je „Zorka” poslednjih godina imala da 
izdrži u cilju da sebi osigura nesmetan rad i afirmaciju. Danas već 
se može konstatovati, da je „Zorka” iz ove teške i dugotrajne 
borbe izašla kao pobednik.

„Zorka” pripada, kao što je poznato, međ naša najveća 
hemijska preduzeća, a bavi se uglavnome proizvodnjom super- 
fosfata, sumporne kiseline, modre galice (plavi kamen), sone 
kiseline, kristalne sode, Glauberove soli, i t. d. i t. d.

Mi smo podvukli da proizvode sumpornu kiselinu u na
šoj zemlji svega četiri veće domaće hemijske fabrike, čiji uku
pni, kapacitet tek iznosi oko 50 do 60 hiljada tona, kiseline od 
60 Be. Od tog kontingenta otpada preko polovine samo na 
„Zorku”, koja ima godišnji kapacitet od 30 hiljada tona kise
line od 60 Be i 100.000 kgr. kiseline za akumulatore (manje 
jačine). Sumporna kiselina koja se kod nas proizvodi, dobiva 
se iz pirita. Najveći potrošač proizvedene sumporne kiseline je 
sama „Zorka” koja je upotrebljava za dobivanje superfosfata. 
Kapacitet proizvodnje ovog artikla iznosi kod „Zorke” oko 
100.000 tona godišnje. Treći proizvod, a nesumnjivo najvažniji 
— naročito u poslednjoj godini, je plavi kamen. U tome artiklu 
je „Zorka” naš najveći i skoro jedini proizvođač. Ona ima in
stalacije za godišnju proizvodnju od oko 8.000 tona, pri čemu 
treba imati u vidu da iznosi naša zemaljska godišnja potrošnja 
modre galice 8 do 9 hiljada tona — koju dakle može „Zorka” 
sama potpuno da podmiri.

O uspesima svoga rada kaže uprava „Zorke”, da je u 
veštačkom gnojivu u 1928. godini bilo vrlo povoljna i da je 
prema 1927. godini postignuto znatno povećanje proizvodnje; 
u 1929. godini je promet veštačkim gnojivom znatno smanjen 
a u 1930. godini još više; uzrok leži u opštoj privrednoj depre
siji a naročito u padu cena poljoprivrednih proizvoda. Isto

važi i za sumpornu kiselinu. Notorno je, da su sve fabrike, koje 
se bave proizvodnjom superfosfata pristupile znatnom smanje
nju poslovanja. Kod plavog kamena je naročito bila nepovoljna 
1928. godina (usled sniženja zaštitne carine i jake inostrane 
konkurencije) ali je u 1930. znatno povećana proizvodnja i 
postignuti rezultati vrlo su dobri. U pogledu prilika za 1931. 
godinu čitamo, da je usled opšte, dugotrajne i opšte privredne 
depresije, nazadovao promet veštačkog gnojiva i sumporne ki
seline. Ali je preduzeće tome na suprot postiglo znatno veće 
obrte u modroj galici. Drugim rečima to znači, da je proizvo
dnja u plavom kamenu znatno povećana. Fabrički kapacitet, 
koji je još pre nekoliko godina iznosio godišnje 5 hiljada tona 
plavog kamena, povećan je krajem 1930. i u toku 1931. godine 
na 8 hiljada tona, što se najbolje vidi iz povećanja pozicije ne
pokretnosti i mašina u bilansu, koje su u 1931. godini uprkos 
otpisa od preko 3.5 miliona dinara bilansirana u većem iznosu 
nego krajem 1930. godine. Ovo dokazuje, da su izvršene vrlo 
velike nove investicije i da je fabrika u znatnoj meri proširena.

Opadanje potrošnje veštačkog gnojiva nije fenomen sa
mo lokalnog karaktera, već pojav, koji nalazimo u svim drža
vama. To je neposredna posledica agrarne krize, hiperproduk
cije, pada cena žitarica i osiromašenja seljaka. Upotreba ve
štačkog gnojiva više ne rentira i uprkos tome, što je njegova 
cena znatno snižena, seljak nema računa da ga kupuje.

Zbog ovakvih prilika društvu nije ostalo drugoga do 
forsiranja proizvodnje plavog kamena u kome je artiklu u našoj 
zemlji skoro bez konkurencije. Ali to nije bila laka stvar. Mi 
smo već i prošle godine opširno referisali o teškoj borbi sa kon
kurencijom italijanskog društva „Montekatini”, koje je zbog 
nedovoljne domaće carinske zaštite i pomoću dampinga dobilo 
i u našoj državi monopol u tome artiklu. A pošto je „Monte
katini” jedno neverovatno snažno i bogato preduzeće, koje ima 
u ostalom monopol skoro u čitavoj Evropi, izgledalo je dugo 
vremena da je borba „Zorke” sa ovim gigant-preduzećem 
uzaludna. Kad smo mi ponovno povisili zaštitnu carinu, spu
stio je italijanski konkurent svoje cene na dosada najniži nivo i 
daleko ispod proizvodnih troškova. Ali je u pretprošloj i pro
šloj godini društvo „Montekatini” ipak izgubilo monopol u 
našoj zemlji, delimično kao posledica zaštitne carinske politike 
— za naša preduzeća je to postalo pitanje egzistencije — a de
limično kao posledica međunarodnih aranžmana i što je važno, 
finansijskih teškoća samog društva „M ontekatina”. Time je 
dugotrajna i veoma teška borba završena — sa pobedom „Zor
ke” bar u koliko se tiče naše države. A više ona nije ni tražila. 
Danas podmiruje „Zorka” skoro 90% naše domaće potrošnje 
plavog kamena.

U narednoj tablici uporedili smo glavne bilansne pozicije 
„Zorke” za poslednje četiri godine, koje nam vrlo pregledno 

I pokazuju finansisko stanje preduzeća. Ovi podatci nam poka- 
i zuju, da je „Zorka” uprkos krize i znatno pogoršanih prilika u 

poljoprivredi — koje su i na njezinu proizvodnju morali imati 
j teške posledice — vešto umela da se preorijentiše na fabrika- 
, ciju plavog kamena, čime je mogla izbeći krizu, koja za nju 
, danas gotovo skoro ni ne postoji. Naprotiv, ona se tek sada na

lazi u izvestnom konjunkturnom poletu, koji će doći do punog 
, izraza tek u 1932. godini, kada budu investicije dovršene i teh
nička proizvodnja saobražena kapacitetu potrošnje. Slika, koju 
nam daje donja tablica, veoma je interesantna:

Aktiva
Blagajna
Menice
Hartije od vrednosti 
Dužnici

* Koba i sirovine 
Nepokretnosti

Račun izravnanja
1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
147 74 144 113
290 147 — 2.125
221 346 471 439

8.622 10.127 4.568 8.687
11.816 16.335 25.795 16.542

8.104 8.104 8.629 8.782
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Strojevi i nameštaj 19.860 20.679 23.743 24.056
Prelazne pozicije 490 215 87 127
Prenos gub. iz ran. god. 464 359 263 317
Dobit u tek. god. 105 96 — 121
Gubitak u tek. god. — — 54 —

Pasiva

Glavnica 5.750 5.750 5.750 5.750
Red. rezervni fond 32 32 32 32
Valoriz. rez. fond 5.105 5.105 5.105 5.105
Fond za kursne razlike 2.884 2.884 2.884 2.884
Amortiz. fond nepok. 334 642 901 1.340
Amortiz. fond mašina 2.161 3.712 4.889 7.926
Poverioci 33.642 38.165 44.182 38.030
Zbir bilansa 49.909 56.291 62.755 61.188
Dobit u tek. godini 105 96 — 121

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Plate i troškovi 1.846 1.471 1.449 1.483
Porezi 535 594 470 690
Kamate 1.997 1.693 1.358 1.557
Osiguranje 240 246 239 287
Otpis dubioz. potraž. 71 93 — 347
Otpis nepokr. i maš. 1.155 1.858 1.446 3.465
Prenos gub. iz ran. god. 464 359 263 317
Dobit u tek. god. 105 96 — 121
Otpis drž. hart, od vred. — — — 26

Prihodi

Bruto prihod fabr. 5.952 6.034 4.909 7.978
Prenos gub. iz ran. god. 464 359 263 317
Gubitak u 1930. god. — — 54 —
Zbir rashoda i prihoda 6.417 6.393 5.226 8.295

Zbir bilansa „Zorke” iznosi krajem 1931. godine 61.2 
miliona prema 62.75 miliona krajem 1930. godine, što dolazi 
kao posledica smanjenja pozicije poverioca, i istovremenog 
porasta amortizacionog fonda. Zbir bilansa je identičan sa 
obrtnim kapitalom. Od toga iznose sopstvena sretstva 23.15 
miliona a poverioci 38.03 miliona. Po ovome stanju moglo bi 
se zaključiti, da su dugovi društva relativno vrlo visoki —  da 
ne bi ovde postojale naročite okolnosti, koje nalazimo vrlo če
sto kod naših industrijskih pređuzeća. To nisu dugovi kod nov
čanih zavoda, već krediti dati od drugih pređuzeća, koja su 
direktno zainteresovana i najčešće akcionari. „Zorka” je prili
kom osnivanja u 1920. godini preuzela subotička postrojenja 
„Klotilde” prvog madjarskog akcionarskog društva za hemijsku 
industriju u Budimpešti i to aktivnim učešćem čehoslovačkog 
kapitala i čehoslovačke hemiske industrije, naime čuvenog „Dru
štva za hemisku i metalurgijsku proizvodnju” iz Ausiga, koje 
reprezentira jedan od najvećih konserna hemiske industrije 
Evrope, pošto podržava intimne veze i sa francusko-belgiskom 
hemiskom industrijom.

Od sopstvenih sretstava u iznosu od preko 23 miliona 
dinara otpada 5.75 miliona na glavnicu a 17.29 miliona na fon
dove. Prilikom osnivanja, t. j. u 1920. godini glavnica je izno
sila 15 miliona kruna a 1922. godine je povećana na 23 miliona 
kruna što odgovara današnjim 5,75 miliona dinara. Akcija ima 
57.500 komada po 100 dinara. Kad je 1927. godine, saobrazno 
zakonu o valorizaciji predratnih investicija „Zorka” izvršila 
valorizaciju, glavnica je ostala nepromenjena; iz dobivene raz
like formirani su fondovi i to: valorizacioni rezervni fond i 
fond za kursne razlike. Oba ova fonda dotirani su sa 7.99 mi
liona dinara. Zajedno sa redovnim rezervnim fondom i amor-

tizacionim fondovima iznose rezerve 173 miliona, prema 10,5 
miliona u 1928. godini. Ovaj porast fondova dolazi isključivo 
kao posledica povećanja amortizacionih fondova. Interesantno 
je kretanje pozicije poverioca, o kojoj je već bilo govora. Ona 
je krajem 1931. godine za 6.15 miliona manja -no u 1930. go
dini a iznosi 38.03 miliona. To će biti u vezi sa dovršenjem 
novih instalacija i proširenja fabrike, što je imalo za posledicu, 
da je društvo jedan deo kredita moglo realizirati. Ovu pretpo
stavku nam potvrđuje aktiva bilansa, koja pokazuje vrlo intere
santne struktureine promene. Vrednost investicija, naime nepo
kretnosti, mašina i uređaja iznosi krajem 1931. godine 36.3 mi
liona prema 32.3 miliona u 1930. godini. Nove investicije u toku
1931. godine iznose skoro 4 miliona, od čega je otpisano na 
ime amortizacije 3.46 miliona, tako da iznosi bilansna vrednost 
investicija na dan 31. decembra 1931. godine 32.84 miliona — 
dakle uprkos ogromne amortizacije još uvek više no u 1930. 
godini. To je posledica proširenja prostorija i povećanja pro
izvodnje plavog kamena — dakle znak poslovne ekspanzije. 
Na to ukazuju i sledeće tri pozicije: roba i sirovine na lageru 
smanjene su u 1931. godini za 9 miliona na 16.54 miliona, što 
dolazi uglavnome od smanjenja gotove robe na lageru, koja se 
nagomilala u 1929. i 1930. godini, kao i zbog toga, što je veliki 
deo sirovina prerađen i distribuiran. Teške finansijske prilike 
kao i teškoće naših banaka, koje u drugoj polovini 1931. godine 
često nisu bile u stanju da izvrše naređene isplate odrazuju se 
u poziciji menice i dužnici. Poslednja je porasla u toku od godine 
dana za skoro 100%, od 4.56 miliona na 8.69 miliona, a menični 
dužnici, koji su u 1929. godini iznosili svega 147 hiljada, i koji 
u 1930. godini uopšte nisu iskazani, dostižu krajem 1931. go
dine iznos od 2.13 miliona.

Plasman kao i odnos sopstvenih ka tuđim sretstvima 
nije tako nepovoljan kako bi to možda na prvi pogled izgledalo
— čak i u slučaju da apstrahiramo činjenicu, da su poverioci 
dugoročni, prijatelji i akcionari pređuzeća. Prema ranijim go
dinama stanje je znatno popravljeno. Tako vidimo, da sopstve
na sretstva krajem 193L godine baš nekako pokrivaju učinjene 
investicije i da su dužnici, sirovine i roba na stovarištu finan
sirani od strane poverioca. To nije nepovoljno; ako pak uzme
mo u obzir, da su akcionari identični sa poveriocima, onda treba 
konstatovati, da su finansisko-imovne prilike „Zorke” vanredno 
povoljne.

Uprkos tome ona iskazuje sve poslednje godine male i 
neznatne gubitke. Ali to ne znači, da su poslednje poslovne 
godine bile pasivne. To su gubitci, koji se prenose iz ranijih 
godina. Tako je u 1928. godini preneto kao gubitak 464 hiljade 
dinara,' a u 1931. godini 317 hiljada. Kako međutim dostiže 
čista dobit u 1931. godini 121 hiljadu, to se prenosi kao gubitak 
na novu 1932. godinu 196 hiljada dinara.

Ako bacimo pogled na račun gubitka i dobitka, onda 
primečujemo, da je bruto zarada u 1931. godini bila rekordna, sa 
7.98 miliona, što znači, da je za puna tri miliona veća no u
1930. godini. Kako su fabrični rashodi u 1931. godini ostali 
skoro nepromenjeni kao i pretprošle godine, društvo je imalo 
mogućnost da iskaže minimalnu zaradu i da poveća otpise na 
ime amortizacije investicija od 1.45 miliona u 1930. godini na 
3.47 miliona. Dok u pretprošloj godini nije bilo otpisa sumnji
vih potraživanja, u ovoj godini iskazani su sa 350 hiljada, što 
je s obzirom na znatno povećanje dužnika moralo biti neizbežno.

Interesantno je, da su plate i troškovi iskazani sa skoro 
nepromenjenim iznosom kao i u 1930. godini, i ako je produk
cija, pa prema tome i poslovanje znatno prošireno. To se pri- 
mećuje i iz pozicije plaćene poreze, koja je porasla za 50% na 
690 hiljada. Rashodi na ime kam ata su povećani za 200 hiljada, 
i ako je potraživanje poverioca smanjeno za 6 miliona — što je 
posledica povišenja kamata. Velike amortizacije su dokaz, da 
teži društvo za što većim jačanjem sopstvenih sretstava.

U upravi „Zorke”, prvog jugoslovenskog društva za he- 
mičku industriju na dionice, Zagreb—Subotica nalaze se sle
deča g.g.:
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Pretsednik: Ivan Hribar, ministar n. r., Ljubljana, Čla

novi: Franjo Braum, pretsednik „Tanin” d. d., Zagreb, Dr.
Cvetko Gregorič, generalni tajnik Centrale industrijskih korpo
racija Kraljevine Jugoslavije, Beograd, Dr. Sigmund Litman, 
ravnatelj, Subotica, Dr. Milan Marič, suvlasnik tt. Hinko Majer 
i drug, Zagreb, Dr. Mihajlo Marinkovič, advokat, Beograd, Dr. 
Maks Majer, generalni ravnatelj „Verein für chemische und me
tallurgische Produktion, Aussig”, Dr. Fran Vindišer, tajnik In
dustrij. i Trg. Komore, Ljubljana i Dr. Artur Marič, Zagreb. 
Članovi Nadzornog odbora: Pero Blaškovič, tajnik Centrale 
industrijskih korporacija Kraljevine Jugoslavije, Beograd, Milu
tin Fabianec, bankovni činovnik, Zagreb, Vladimir Godjevac, 
veletrgovac, Beograd, Franjo Lošic, ravnatelj „Fosfat” d. d., 
Zagreb, Jožef Pretšner, prokurista „Verein für chemische und 
metallurgische Produktion, Aussig”.

KP. ПОВЛАШЋЕНА ЗАГРЕБАЧКА ДИОНИЧКА ТВОРНИЦА 
ЛИКЕРА, XPB. ВОЋНИХ ДЕСТИЛАТА И ОЦЕТА (ПРИЈЕ 

ФРАЊО ПОКОРНИ) ЗАГРЕБ.

Индустрија ликера највише je развијена y западном 
делу наше државе. Поготову у Загребу и његовој околини. 
To су Арко, Теслић, Патриа, Покорни и други. Њихови npor 
дукти до-минирају у читавој држави. A поједини специјали- 
тети извозе ce чак и у иностранство.

Једна од «аших најстаријих фабрика ликера свакако 
je она Покорни-а у Загребу. Још 1895. године, дакле пре 
скоро 40 година, она je претворена у акционарско друштво. 
Некад je имала чак и доминирајући положај у нашој инду- 
стрији. После рата морала je ту своју позицију поделити 
и ca другим подузећима.

Код творнице Покорни долазило je често до великих 
промена у погледу мајоритета акција. Најновија je  била пре 
неколико месеци, кад je већина акција прешла у руке фа- 
брике шпиритуса Фишл у Креки код Тузле. Нови интересен- 
ти који располажу ca знатним сретствима и који су познати 
као одлични организатори, no свој прилици he подузећу по- 
новно дати онај ранг којег je оно раније имало у нашој ин- 
дустрији ликера.

Главница je приликом претварања фабрике у акци- 
онарско друштво, 1895. године, износила 120 хиљада круна. 
Године 1919. она je повишена на 240 хиљаде круна, 1916. 
године на 480 хиљада a 1918. године на 1 милион круна. 
Године 1919. следи повишење на 2 милиона круна. Наредне 
1920. године имамо чак и два повишења главнице. Од 2 на
4 милиона и од 4 на 7 милиона. Године 1922. следи емисија 
до 10 милиона круна. Године '1923. ce главница претвара на
2.5 милиона динара a 1924. године долази последње пови- 
шење на 3 милиона 750 хиљада динара, колико главница и 
данас износи.

Дивиденда je износила и до 15%. Нарочито за време 
рата, кад je индустрија алкохола имала најбоље године. За 
године 1925. и 1926. плаћена je дивиденда од 6%. После тога 
дивиденда није плаћена и подузеће ce налазило у извесним 
тешкоћама. Некад су акције котиране и на 'Јагребачкој берзи, 
али ce пре неколико година, кад je курс био тако катастро- 
фално пао, престало ca котирањем.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

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

1931. г.

Некретнине 282 282 282 282
Ефекти 100 100 100 100
Мобилиар 253 468 468 468
Благајна 145 165 96 120
Дужници 2.777 1.650 1.036 4.087

Роба 2.911 3,210 2.550 1.860
Губитак — — 195 547

Пасива
Г лавница 3.750 3.750 3.750 3.750
Резерве 430 430 430 430
Повериоци 1-818 1.636 2.386 3.313
Добитак 49 60 60 —
Укулна биланса 6.048 5.877 6.528 7.493

Непокретности су билансиране ca 282 хиљаде динара.
Њихова je вредност неколико пута већа него што je у би-
лансу исказана, јер ce налазе готово у центруму града у ве- 
ома фреквентираној улици. Покорни ce није служио благо- 
дати закона о валоризацији биланса na je no томе вредност 
непокретности исказана као и пре рата. У знатно већој вред- 
ности ових непокретности него што ie исказано у билансу, 
леже значајне тихе резерве подузећа. За лодузеће би готово 
било боље да данашње непокретности прода ради зидања 
зграда за становање и да негде на периферији подигне нову 
фабрику. За садашње непокретности добило би ce далеко 
више него што би коштала нова фабрика.

Код осталих позиција активе, осим код робе и дуж- 
ника, готово већ неколико година нема промене. Роба je ис- 
казана. ca 700 хиљада мањим износом него 1930. године, a 
дужници ca 3 милиона динара већим. Смањење залиха робе 
мора ce приписати погоршању лрилика и смањеном конзуму 
ликера и осталих алкохолних пића. Смањење конзума де- 
ловало je на смањење продукције и залиха робе. Међутим 
ca друге стране погоршање прилика и оштра конкуренција 
појединих фабрика ликера имали су за последицу да су ce 
кредитне прилике битно погоршале. Наплата je постала ло- 
шија a морали су ce давати нови кредити, у много већој мери 
него раније. Уопште пласирање ликера могуће je данас само 
тако ако ce купцима даје кредит на дуже рокове.

Властита сретства подузећа износе преко 4 милиона 
динара. Инвестиције износе тек пар стотина хиљада динара. 
По томе и највећи део обртног капитала .потиче из власти- 
тих сретстава. To je добро, нарочито у данашње доба. Тако 
бар камати у већој мери не терете подузеће.

Повериоци износе 3.3 милиона и порасли су за 1 ми- 
лион динара, што je у вези ca порастом позиција дужника. 
Међутим повериоци износе тек нешто преко половине дуж- 
ника и робе укупно.

Пословни резултати последњих година нису били нај- 
повољнији. Губитак 1930. ц-одине износио je 195 хиљада ди- 
нара и био je делимично покривен преносом ранијих година. 
Прошле године губитак већ износи 303 хиљаде. Укупно ca 
преносом губитка из 1930. године износи већ преко пола ми- 
лиона динара. Можда би била умесна једна мала редукција 
резерви или евентуално главнице, да ce на тај начин елими- 
нира губитак ранијих година.

Подузеће je данас у рукама једне јаке творнице же- 
стоких пића и шпиЈЗитуса. Према томе оно добива нарочито 
снажно залеђе. A фирма Фишл осигурава с ;би знатан плас- 
ман својих продуката. Тако међусобно повезано моћи he ce 
с.игурно постићи повољније резултате него што je било по- 
следњих година.

SVILAJNAČKA IZVOZNA 1 UVOZNA BANKA, SVILAJNAC

»U 1931. godini navršila je Svilajnačka izvozna i uvozna 
banka prvu desetogodišnji™ svoga rada. Cilj sa kojim je banka 
svojevremeno osnovana, proizlazi iz same firme: unapređenje i 
finansiranje izvozne i uvozne trgovine svoga kraja. Tu dolazi 
u prvom redu u obzir izvoz poljoprivrednih proizvoda, naime 
žito, stoka, voće i t. d. Po sebi se razume da obavlja i sve ostale
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bankarske poslove, kojima je naročito poslednjih godina posve
ćivala naročitu pažnju, najviše zbog toga, što je izvoznički 
posao gotovo na umoru.

Opšte privredne prilike okoline Svilajnca bile su prošle 
godine vrlo teške. Naročito nepovoljno je bilo dejstvo žitnog 
režima. Tako čitamo u izveštaju Svilajnačke izvozne i uvozne 
banke: „Naš kraj dosta je omela i neprodata pšenica, koju pro
izvođač nije mogao prodati ni po ceni, koju je država bila od
redila, ma da su se ipak pojedini krajevi naše zemlje koristili 
žitnim zakonom”. Pošto je i stoka, koja pretstavlja najvažniji 
izvor prihoda seljaka onog kraja, pretrpela nezapamćeno sro
zavanje cena, osećalo se znatno smanjenje kupovne snage se
ljaka, što je sa druge strane izazvalo i kočenje opšteg privred
nog života. Razumljivo je, da su sve ove teškoće imale uticaj
i na poslovanje Svilajnačke izvozne i uvozne banke. Psihoza 
nepoverenja je zahvatila ulagače i u Svilajncu, koji su nava
lili na šaltere svojih novčanih zavoda i podizali svoje ušteđevine. 
Svilajnačka izvozna i uvozna banka napominje, da je isplaći
vala svima svojim ulagačima svaki zatraženi iznos bez obzira 
na otkazne rokove i bez pritiska na bančine dužnike. Odliv ulaga 
prema stanju iz 1930. godine iznosio je svega 316 hiljada 
dinara.

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije 
Svilajnačke izvozne banke za poslednje četiri godine, čije kre
tanje dokazuje, da je ova mala provincijska banka veoma oba
zrivo upravljana. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 

u hiljadama dinara

1931.

Blagajna 172 142 228 169
Menice 2.780 2.374 2.412 2.683
Tekući računi 2.958 2.850 2.707 2.526
Zajmovi na zaloge 66 80 65 34
Nepokretnosti 324 286 151 207
Hartije od vrednosti 18 55 82 56
Efekti fondova 352 161 171 100
Nameštaj posle otpisa 17 16 15 14
Kursna razlika — — — 77
Ostave, garantije i t. d. 6.554 5.652 4.649 4.555

Pasiva

Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Fondovi 361 402 435 436
Ulozi na štednju 3.186 2.831 3.126 2.810
Poverioci 440 464 103 364
Tantijema 46 34 23 333
Dividenda 240 180 120 170
Zbir bilansa 13.488 11.626 

Račun gubitka i dobitka

10.661 10.420

Rashodi
Kamata — 480 398 386
Troškovi 183 135 159 136
Otpisi 18 8 18 6
Kursna razlika — —■ ■—• 19
Porezi —■ 164 107 80
Dobit 286 247 166 234

Prihodi
Kamata 500 1.005 828 844
od nepokretnosti 10 11 11 10

od hartija od vrednosti — 1 5  6
Naplaćena i otpisana potraž. — 16 3 1
Zbir rashoda i prihoda 510 1.033 848 861

Zbir bilansa pokazuje poslednje četiri godine konstantnu 
tendenciju opadanja, od 13.5 miliona u 1928. godini na 10.4 mi
liona u 1931. godini. Međutim, bilo bi pogrešno smatrati, da 
je to posledica opadanja poslovnog volumena. Ovo dolazi kao 
posledica smanjivanja prelaznih pozicija, kao što su to ostave, 
garantije, kaucije i t. d. —• zbog redukcije izvozne trgovine. Ban
čin obrtni kapital je sve poslednje četiri godine ostao stacio
naran na 5.6 miliona (jedino u 1928. godini iznosi 5.98 mili- 
ona) što je također dokaz obazrive poslovne politike. Od ovog 
obrtnog kapitala otpada krajem 1931. godine 2.44 miliona na 
sopstvena sretstva, od čega je glavnica 2 miliona a ostalo fon
dovi. U 1921. godini, iznosila je glavnica 1 milion, a u 1926. 
godini povišena je na 2 miliona. Nominalna akcija iznosi 500 
dinara.

Interesantno je kretanje uloga ina štednju. U 1928. i
1930. godini iznose 3.1 milion, a u 1929. i 1931. godini 2.8 mi
liona. Znači, da su ulozi u 1929. godini smanjeni za 300 hi
ljada dinara i da su u 1930. godini opet za isti iznos porasli. 
Zatim, u 1931. godini ponovno su smanjeni, opet za 300 hiljada. 
Bančini poverioci po tekućim računima pokazuju krajem 1930. 
godine smanjenje za preko 350 hiljada na 103 hiljade — što 
je verovatno u vezi sa povećanjem uloga na štednju. Poverioci 
su u 1931. godini ponovno povećani za 260 hiljada na 364 hi
ljade, pošto su ulozi na štednju smanjeni za 300 hiljada.

U aktivnim poslovima Svilajnačka izvozna i uvozna 
banka u toku poslednje četiri godine također nema naročitih 
promena. Eskontni krediti pokazuju poslednje tri godine poste
peno povećanje, od 2.37 miliona u 1929. godini -na 2.68 miliona 
u 1931. godini —  i ako još nije postignuta visina od 1928. go
dine. Međutim izgleda, da je ovo povećanje izvršeno na račun 
aktivnih tekućih računa, koji su u opadanju, od 2.96 miliona u
1928. godini na 2.53 miliona u 1931. godini. Iz ovoga moglo bi 
se zaključiti, da se tekući računi ili postepeno likvidiraju ili 
pak pretvaraju u menične obaveze, koje pružaju povećanu si
gurnost i bržu mogućnost naplate. Od 2.68 miliona eskontnih 
kredita u 1931. godini protestvovano je zbog neplaćanja o roku
110 hiljada ili 4%. Zajmovi na zalogu su u 1931. godini redu
cirani za skoro polovinu, na 34 hiljade. Kod hartija od vrednosti, 
koje su u 1930. godini bilansirane sa 253 hiljade primećujemo 
smanjenje na 156 hiljada. Kursna razlika iznosi dakle 96 hilja
da dinara, od čega je otpisano 19 hiljada kroz račun gubitka, 
a 77 hiljada je knjiženo kao zasebna pozicija kursne razlike dr
žavnih hartija od vrednosti u aktivi bilansa, i otpisaće se u doba 
od pet godina, saobrazno zakonskom ovlašćenju od 31. de
cembra 1931. godine. Pozicija nepokretnosti je zbog otuđivanja
i otpisa u 1929. godini i 1930. godini smanjena od 324 hiljade u
1928. godini na 151 hiljadu u 1930. godini, ali je u 1931. ponovno 
porasla, na 207 hiljada, kao posledica preuzimanja nepokret
nosti u ime naplata za potraživanja.

Bruto dobit, koja je u 1929. godini povećana od 510 hi
ljada na 1.03 miliona, spala je naredne dve godine na 840 hi
ljada odnosno 860 hiljada. Prihodi bančini ostali su poslednje dve 
godine skoro nepromenjeni; kod rashoda nalazimo u 1931. go
dini na znatno smanjenje poreza, za polovinu prema 1929. go
dini, na 80 hiljada. Pohvalno je smanjenje režijskih troškova, 
od 160 hiljada na 136 hiljada. Amortizacioni otpisi su sma
njeni od 18 hiljada na 6 hiljada. Nova je pozicija kursne raz
like, u iznosu od 19 hiljada. Ipak je čista zarada za 68 hiljada 
dinara veća no u 1930. godini, i iznosi 234 hiljade odnosno 
12% od glavnice.

Ova dobit podeljena je na sledeči način: 23 hiljade rezer
vnom fondu, specijalnom fondu za sumnjiva potraživanja jedna 
hiljada, 7 hiljada pensionom fondu, 33 hiljade upravnom i nad
zornom odboru kao i činovnicima na .ime nagrade a za podelu
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akcionarima upotrebljeno je 170 hiljada kao 8.5% dividenda ili
42.50 dinara na akciju od 500 dinara.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Boga Donić, pretsed
nik; Aleksa N. Majčević, potpretsednik; Svetomir S. Bogdano
vič, Vuleta M. Stojanovič, Milovan B. Gajič, Dimitrije V. Naj- 
danovič, Ljubomir L. Markovič, Radisav Marinkovič, Ljubomir 
S. Minič i Dragoljub P. Brankovič. U nadzornom odboru su go
spoda: Petar D. Petrovič, pretsednik; Đorđe M. Stefanovič, 
Petar Draganovič i Nikola Pantič.

АГА — РУШЕ, УДРУЖЕНЕ ЈУГ. ТВОРНИЦЕ АЦИТИЛЕНА
И ОКСИГЕНА Д. Д ,  РУШЕ КОД МАРИБОРА.

Подузеће je основано средином 1929 године и то од 
стране Творнице душика, Руше, Кредитног'завода за трго- 
вину и индустрију у Љубљани и Свенске Гасакумулаторен 
A. Б. Штокхолм. Кредитни завод je финансијер док су на 
самој продукцији интересирани творница Творница душика
— Руше и Свенска Гасакумулаторен Штокхолм. Прва као 
подузеће које даје потребне сировине и полуфабрикате, a 
друга која и у Југославији може да искористи своје патенте.

Индустрија оксигена развила се je код нас последњих 
година у већој мери што je и наравна последица развитка 
индустрије уопште, a нарочито мотора. Пре годину дана 
французи су подигли једну нову и модерну творницу у За- 
гребу. A и Лим д. д. има творницу оксигена. Поред тога по- 
стоје и још неке мање фабрике и радионице.

Поред фабрике у Рушама, Ага-Руше има и две фили- 
јалне фабрике. Једну у Раковици код Београда, ко>ја фабри- 
цира артикле потребне авијацији a друга у Босанском Броду 
која продуцира дисус плин. До оснивања творница ван Руша 
морала je доћи и ради тога што су то артикли који играју 
важну улогу у народној одбрани пак се њихова фабрика- 
ција не може концентрирати тик државне границе.

Шведски калитал je интересиран у знатној мери у 
Hamoij' привреди. У много већем обиму него капитал мвогих 
других држава које су у привредном погледу далеко јаче од 
Шведске. Taj интересман делимично je директан a делом 
учествују поједине шведске фирме код неких наших поду- 
зећа или у заједници са домаћим интересентима оснивају 
нова. Тако je дошло и до оснивања Ага-Руше.

Биланси за две последње године овако изгледају:

Актива: 1930. 1931.

у хиљадама динара 
Некретнине 1.821 1.727
Уређај творнице 2.771 2.584
Инвентар 48 46
Роба 5.922 5.443
Благајна 8 4
Дужници 1.362 1.679
Г убитак 326 449

Пасива:

Главница 2.000 2.000
Повериоци 10.336 9.818
Укупно 12.336 11.818

Инвестиције износе преко 4 милиона или двоструко 
више него што je уплаћена главница. У правилима je пред- 
виђено повишење главнице до 4 милиона динара. Било би 
опортуно кад би се то повишење провело чим пре да би на 
тај начин главни део инвестиција био покривен властитим 
сретствима. Да се ради о i .^авној афилијацији једног дру- 
гог подузећа, онда je потпуно свеједно колико износи глав-

ница a колико повериоци. Међутим чим je ту више интересе- 
ната, ситуација се битно меша.

Залиха робе je прошле године нешто мања него 1931 
године. За готово исти износ порасли су дужници. To je 
нормална појава у билансама индустријских подузећа за 
прошлу годину, Смањење залиха je последица умањења про- 
дукције и нижих цена. Повишење дужника последица je при- 
лика на тржишту и потешкоћа око наплате потраживања.

Повериоци износе око 10 милиона динара или пет 
пута више него што су властита сретства. Однос између 
туђих и властитих сретстава није баш најповољнији.

Пословни резултати за прве две године нису били 
најповољнији. Међутим je то уобичајена појава код индуе- 
тријских подузећа и нема значења за будући развитак. 
Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Приходи: 1930. 1931.
у хиљадама динара 

Бруто приход 1.291 1.184
Г убитак 326 449

Расходи:
Трошкови 1.714 295
Порези 32 11
Отписи 172 1.001

Бруто приход je прошле године нешто мањи него 1930 
године. Код издатака имамо знатне разлике. Трошкови су 
опали од 1.41 милиона на 295 хиљада a отписи су порасли 
од 172 хиљаде на један милион. Сигурно je то ради тога 
што су 1930 године књижене међу "рошкове и неке този- 
дије које су ове године спроведене кроз очписе.

У управи фабрике Ага-Руше, југословенске творнице 
ацетилена и оксигена д. д. налазе се следећа г. г.: Аугуст 
Тости, претседник, Љубљана; филип Вајдман, потпретсдник 
Беч; Антон Крејчи, потпретседник, Инж. Роберт Мадер и др. 
Цветко Грегорић, Београд.

SRPSKA ŠTEDIONICA (AKCIONARSKO DRUŠTVO) U 
GACKU

U leto 1906. godine, dakle pre 26 godina, osnovana je 
u Gacku, u Bosni, od tamošnjeg srpskog stanovništva, sa 
skromnim sretsvima jedna mala zadruga za štednju i međusob
no pomaganje, koja je posle pet godina teškoga rada (austrij
ske vlasti pravile su joj sve moguće smetnje) u 1911. godini 
pretvorena u akcionarsko društvo Srpska štedionica. Tada je 
iznosila glavnica 150 hiljada kruna; tek posle oslobođenja, u 
1919. godini, ova se glavnica povišuje na 300 hiljada kruna. 
Od toga doba pa sve do kraja 1924. godine, dakle kroz punih 
pet godina, glavnica se neprekidno povišuje, u 1923. godini čak 
i dva puta, da bi postepeno dostigla visinu od 1.5 miliona di
nara, koliko iznosi danas i koliko je iznosila pre 20 godina, ako 
uzmemo u obzir valutne promene. Podeljena je na 15 hiljada ko
mada akcija od po 100 dinara.

Posmatrajući razvoj Srpske štedionice u Gacku, dolazi
mo do zaključka, da je ona neverovatno solidno i obazrivo vo
đena i da prestavlja tip jedne male i zdrave provincijske nov
čane ustanove, kakvih nikada ne možemo imati dovoljan broj.

Pred nama leži izveštaj upravnog odbora ove štedionice 
za 1931. godinu. Brižljivo je sastavljen, bez fraza, jasan i in
formativan. Napominje se, da su od kraja 1926. godine pa do 
kraja 1930. godine kretale sume bančinog plasmana između 
8, 6 i 9 miliona dinara. Pošto ukazuje ovo kretanje na izvesnu 
poslovnu saturiranost i zastoj, uprava sm atra za potrebno da 
to objasni kao rezultat i suviše velike opreznosti, na koju je bila 
prisiljena opštim privrednim prilika kao i nekim specijalnim.
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Do kraja 1930. godine sređene su sve pozicije aktive, zbog čega i 
je Srpska štedionica u 1931. godini otpočela da daje svojim po
slovima slobodniji zamah i to naročito putem kreditiranja sre- 
zova iz okoline, koji nisu bili prezaduženi.

Do kraja septembra 1931. godine porasli su bančini ak
tivni plasmani na 10.5 miliona, odnosno za preko 1.5 miliona 
više no krajem 1930. godine. Zatim su se prilike neverovatnom 
brzinom promenile. Pod pritiskom onih pometnji, koje su nama 
svima dobro poznate, bila je Srpska štedionica prinuđena, da za 
dva i po meseca utera i likvidira za preko milion dinara svojih 
potraživanja, tako da je stanje bilansa svedeno ria 9.4 miliona 
dinara. Uprava konstatuje da zategnutost i dalje traje i da 
ulazi u 1932. godinu sa puno neizvesnosti.

U narednoj tablici su upoređene glavne bilansne pozi
cije Srpske štedionice u Gacku za poslednje četiri godine, koje 
nam daju vrlo interesantnu sliku. Uprava bančina napominje, 
da je pri sastavljanju bilansa postupila najrigoroznije, i da je 
otpisala ne samo uobičajene procente sa računa nepokretnosti 
i nameštaja, nego također i sav gubitak po računu hartija od 
vrednosti i računu sumnjivih potraživanja. Ukupan iznos ovih 
otpisa dostiže 655 hiljada dinara, što je imalo za posledicu 
osetijivo smanjenje čiste zarade.

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara

1931.

Gotovina 276 253 172 132

Menice 4.820 4.580 5.432 6.059

Tekući računi 3.163 3.064 2.837 2.596

Hartije od vrednosti 66 155 213 174

Efekti rezer. fonda — — — 76

Nepokretnosti posle otpisa 282 371 340 380

Nameštaj posle otpisa — — 15 10

Pasiva

Glavnica 1.500 1.500 1.500 1.500
Fondovi 353 404 474 881
Ulozi 4.393 4.647 5.001 4.735
Poverioci 1.090 1.110 1.023 1.020
Reeskont 885 655 250 663
Prenosne pozicije — — — 200
Prenosna kamata 113 103 159 171
Čista dobit 253 269 590 249
Zbir bilansa 8.607 8.703 

Račun gubitka i dobitka.

9.008 9.428

Rashodi

Kamata — 197 216 272
Troškovi 208 , 227 256 237
Porezi 124 118 125 105
Otpisi 9 — 16 65
Dobit 253 269 590 249

Prihodi

Kamata 126 361 509 504
Provizije 466 451 724 409
Nepokretnosti — — 15 17
Zbir prihoda ili rashoda 592 812 1.247 929

Vidimo, da iznosi bančin obrtni kapital krajem 1931. go
dine 9.43 miliona prema 9 miliona krajem 1930. godine. Od 
toga su sopstvena sretstva 2.4 miliona a 6.4 miliona tuđa sret
stva. U 1930. godini iznosila su tuđa sretstva 6.27 miliona a 
sopstvena 1.97 miliona. Od tuđih sretstava, najveći su ulozi na 
štednju i po tekućim računima. Do kraja 1930. godine nalaze se 
u postepenom ali neprekidnom porastu, od 4.4 miliona u 1928. 
godina na 5 miliona. Krajem 1931. godine manji su za 265 
hiljada, što znači, da je odliv iznosio oko 5%, a to je mnogo 
manje nego kod drugih novčanih zavoda. Poverioci su iskazani 
sa nepromenjenim iznosom od 1.02 miliona, a reeskont je po
višen od 200 na 663 hiljade, koliko je iznosio i u 1929. godini. 
Štedionica je napomenula u svome izveštaju, da je u najkriti
čnije vreme morala likvidirati preko milion dinara plasmana 
da bi udovoljila zahteve svojih poverioca. Ako smo dobro oba- 
vešteni, radilo se ovde delomično i o kreditima Ljubljanske 
kreditne banke, koja se sada nalazi pod moratoriumom § 5. 
zakona o zaštiti zemljoradnika — a koja je u ono doba imala 
da izdrži toliku navalu ulagača, da je sva svoja potraživanja kod 
novčanih zavoda rigorozno morala likvidirati. Za Srpsku štedi
onicu bi ovaj otkaz mogao biti nepovoljan da nije njezin aktivni 
plasman bio vrlo likvidan i da nije imala pored toga i tesne 
poslovne veze sa Srpskom centralnom privrednom bankom u 
Sarajevu a preko nje i sa Srpskom bankom u Zagrebu, koji su 
zavodi u 1931. godini ostali neverovatno likvidni.

U aktivi, obrtni kapital je podeljen na sledeče pozicije. 
Najveći su eskontni krediti. Krajem 1930. godine iznosili su 
5.43 miliona; do konca septembra 1931. oni su se popeli na 
6.59 miliona, ali su do kraja decembra smanjeni na 6.06 mili
ona. U izveštaju se podvlači, da je posvećivana najveća pa
žnja bonitetu i likvidnosti meničnom materijalu; štedionica je 
uspela, da snizi prosečan iznos jedne menice sa 2191 dinara u
1930. godine na 2060 dinara. U 1927. godini iznosila je visina 
prosečne menice još 2765 a u 1928. godini 2433 dinara. Ali je 
eskont menica u 1931. godini znatno povećan što dokazuje, da 
su rokovi bili vrlo kratki a materijal stvarno likvidan. Dok je u
1930. godini eskontovano ukupno 10358 menica, dotle je u 1931. 
godini, upkos teškoća u drugom polgođu broj eskontiranih me
nica porastao na 13382 menica.

Dužnici po tekućim računima su smanjeni za oko 200 
hiljada na 2.6 miliona. U tu poziciju su uračunati i privremeni 
aktivni tekući računi, preko kojih vodi štedionica i utužena po
traživanja i za koje se neprekidno stara, da ih reducira na 
najmanje moguću meru. U 1929. godini ovi su privremeni ra
čuni iznosili još 447 hiljada; u 1930. godini oni su svedeni na 
112 hiljada a u 1931. godini na svega 32 hiljade što skoro više 
i ne broji. Napominje se dalje i to, da je u 1931. godini bilo 
samo nekoliko malo utuženih potraživanja, od kojih su skoro 
sva naplaćena u toku godine. Nepokretnosti su bilansirane sa 
395 hiljada. Nakon otpisa od 15 hiljada stanje je ipak prema 
prošloj godini povećano za 40 hiljada, pošto je Srpska štedio
nica kupila u toku godine tri manje kuće u Gacku. Pošto se po 
ovome računu godišnje uvek više otpisuje, stvorena su u po
ziciji nepokretnosti u toku vremena lepe tihe rezerve.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da je bruto dobit u
1931. godini prema 1930. godini za 300 hiljada dinara manja, 
što dolazi u glavnome zbog smanjenih prihoda od provizija, 
koje je štedionica snizila, da bi olakšala kondicije plaćanja svo
jim dužnicima. Kod rashoda vidimo, da su kamate ostale gotovo 
nepromenjene, ali da su poreski tereti malo manji. Važno i 
simpatično je smanjenje bančinih troškova, za 20 hiljada na 
237 hiljada diznara. Tome na suprot povećani su otpisi, što uka
zuje na nastojanje što rigoroznijeg pročišćavanja aktive. Otpisi 
iznose 66 hiljada dinara od čega otpada na otpis nepokretnosti 
15 hiljada, nameštaja i pribora 4.6 hiljada, hartija od vrednosti 
30 hiljada i sumnjivih potraživanja 16 hiljada. Zbog toga je i 
čista zarada manja no u 1930. godini a iznosi 250 hiljada ko
liko i u 1928. i 1929. godini.

Podela dobiti je sledeća: rezervnom fondu je dotirano 50
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hiljada a pensionom fondu 5 hiljada, tako da dostižu bančine 
rezerve već skoro 1 milion dinara prema 1.5 miliona dinara 
glavnice, čime je i odnos sopstvenih ka tuđim sretstvima znat
no popravljen. Upravnom odboru je dato na ime tantijeme 24 
hiljada, nadzornom odboru 7 hiljada, činovnicima kao nagrada 
12 hiljada, 1.7 hiljada je preneto na novi račun a akcionarima, 
je isplaćeno 150 hiljada na ime 10% dividende, koliko je pla
ćeno i u periodu od 1926. do 1930. godine nepromenjeno.

U upravi Srpske štedionice se nalaze sledeča g.g.: pret-; 
sednik Spasoje Buković, trgovac, Gacko; potpretsednik je Da7 
niel Sarić, trgovac, Gacko, a članovi su g.g.: Vidak Višnjević, 
sveštenik, Gacko, Stevan Vukovič, trgovac, Gacko; Vojislav 
Grdjić, trgovac, Risto Grdjić, upravnik Srpske štedionice, Gac
ko; Stevo Dobrilović, trgovac, Nikšić, Miho Lazarevič, trgovac, 
Nevesinje, Đorđe Peško, trgovac, Mostar, Panto Rundović, tr
govac, Avtovac, Ilija Salatić, trgovac, Nevesinje i Boško KošuT 
tić, trgovac, Gacko. U nadzornom odboru su g.g.: Lazo Jefta- 
nović, trgovac, Gacko, pretesdnik; Jovan Buha, trgovac, pot
pretsednik; Mijat Kovačevič, trgovac, Dr. Novak Lojović, le- 
каг,- Gacko, Nikola Lučić, trgovac, Gacko, Omer Hasanbegović, 
Avtovac i Sava Colović, trgovac, Odžak sr. Nevesinje.

Srpska štedionica u Gacku ima i svoju filijalu u Ne- 
vesinju.

ИМПРЕГНАЦИЈА ДРВА, ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛАНА И МЛИН 
Д. Д. — КАРЛОВАЦ.

Наш извоз дрвета у прошлој години и no укупној ко- 
личини и no добивеној противвредности бло je много мањи 
иего ранијих година. Једна од ретких изнимака су букови 
прагови. Док je 1930. године извезено 594.921 комада буко- 
вих прагова, 1929. године комада 531.049 a 1928. године чак 
само 357.894 комада, извезено je прошле године 818.188 ко- 
мада. Више него лрошле године једино je извезено 1926. и 
1927. године. Потенцирани извоз букових прагова можда je 
и један од последица данашње опште кризе кад се тежи зц 
јефтинијом робом и заменама na се храстови прагови заме- 
њују буковим.

Ma да je прошле године извезено букових прагова за 
преко 200 хиљада комада или око 35% више него 1930. го- 
дине, ипак je добивено само 5 милиона или 20% више него 
годину дана раније. Ту долази до изражаја пад цене дрвета; 
који je прошле године био нарочито интензиван.

Погоршање привредних прилика у земљи имаће вре- 
меном и код нас за последицу да ћемо попут иноземства 
у све већој мери приступити употреби буковог дрвета и за- 
менити потрошњу храстовог. He само код .челезничких npa- 
гова, него нарочито код телеграфских и телефонских сту- 
бова. Можда и ради тога да боље врсте дрвета резервирамо 
за извоз будућц да нас ситуација на девизном тржишту при- 
нуђава да форсирамо извоз до крајњих граница кад већ не, 
знамо или не можемо приступити енергичној редукциј« 
увоза. Онда, кад конзум буковине у самој земљи знатно по- 
расте, подузеће као на пример Импрегнација дрва доћи ће до 
пуног размаха. Међутим њима данас иде много боље него 
већини осталих подузећа шумске индустрије. To се види 
и no постигнутим резултатима. И Импрегнација дрва полу- 
чила je и прошле године чисти добитак који прелази 10% 
од главнице. Ако тај добитак ne долази до изражаја, пошто

постоје још и знатнији губитци из ранијих година, који се 
постепено смањује постигнутом зарадом. Да није тога рани- 
јег губитка од-носно да je био елиминиран редукцијом глав- 
нице или друго.м трансакцијом подузеће би већ данас било 
у стању да сваке године исплаћује одговарајућу дивиденду. 
A баш ради тога јер je оно својим радом у главноме огра- 
ничено на домаће тржиште њезин je просперитет много no- 
вољнији него што je случај код подузећа који су искљу- 
чиво или у претежној већини упућена na извоз.

Биланси за 4 последње године пружају следећу слику: 

Актива 192д. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

У хиљадама динара
Инвестидије 7.813 7.813 7.813 7.813
Дужници 228 251 228 130
Ефекти и јамчевине 416 416 416 416
Прелазне позиције 45 52 60 68
Губитак 952 909 803 676

Пасива
Главница 1.200 1.200 1.200 1.200
Фонд амортизације 225 500 1..000 1.500
Повериоци 7.770 7.508 6.886 6.168
Прелазне ставке 236 236 236 236
Укупно 9.456 9.444 9.322 9.104

Ретко која биланса показује тако мале промене у сво-
joj структури као што je случај код Импрегнације дрва. Од
9 позиција активе и пасиве, 4 позиције већ неколико година 
не показују ни најмању промену.

Инвестиције су остале на истој висини већ годинама. 
Међутим код фонда амортизације промене су знатније. Фор- 
миран je тек 1928- године са 250 хиљада динара. Године 1929. 
износи пола милиона a 1930. године већ 1 милион. У билансу 
за прошлу годину тај фонд већ износи 1.5 милиона. Значи, 
да се je ове две последње .године фонду додељивало пола 
милиона динара годишње.

Повериоци су нешто мало порасли. Они додуше из- 
носе преко пет пута више него властита сретства и у глав- 
номе покривају инвестиције. Али како се ту ради о афи- 
лијацији Нашичке, потпуно je свеједно, да ли главница из- 
носи 1.2 милиона a повериоци 6.8 .милиона или обратно.

Дужници износе свега 130 хиљада динара. Значи да 
подузеће ради само за готове nape, или пак израђену робу 
предаје Нашичкој или једном другом подузећу концерна, које 
онда води рачуна о продаји, кредитирању и инкасу. Иначе 
подузеће димензија Импрегнације морало би имати дужника 
за неколико милиона динара a и повериоци би морали бити 
неколико милиона динара већи.

Прошле године получен je чисти добитак од 127 хи- 
љада динара, који je утрошен у отпис преноса губитка из 
ранијих година. Констатирамо као карактеристично no раз- 
витак подузећа, да je прошле године чисти добитак био већи 
него ма које од ранијих година.

У управи Импрегнације дрва, електричне пилане и 
млин д. д. у Загребу—Карловац, налазе се следећа г. г.: 
Херман фон Розенберг, Др. Бранко Пливерић, Геза Ковач, 
Александар Сор, Јосип Фишер и Др. Мавро Рајн.

ТРГОВАЧКО ОБАВЕШТАЈНИ ЗАВОД A. Д.
П P Е Ђ Е

R. G. DUN & CO.
НАЈВЕЋА ИЗВЕШТАЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА HA СВЕТУ

БЕОГРАД ЗАГРЕБ
Квез МвхаЈлова 30. Берислави&ева 7.
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Садржај i
„Krivaja” šumska industrija prije Eissler i Ortlieb — Zaviđoviči 
„Danica” akcionarsko društvo za hemičke proizvode — Zagreb 
„Драх” индустрија дрва д. д. —  Загреб-Цапраг 
„Pruga" hrv. d. d. za gospodarske i indus tri jalne železnice — Zagreb 
Бачка креднтна баека a. д. — Нови Сад
„Каштел” творница кемијско фармацеут сккх прокзвода д. д. — Загреб

„KRIVAJA” ŠUMSKA INDUSTRIJA A. D. PRIJE EISSLER I ( Dužnici
ORTLIEB —  ZA VIDOVIČI. j Menice

,, ; Gubitak
Bilanca Krivaje za prošlu godinu završava sa gubitkom

od 44 milijona dinara-kod dioničke glavnice od 90 milijona. U 
godini 1930. bio je iskazan gubitak od 10.2 milijona dinara.
Znači da je u samoj prošloj godini gubitak iznosio 34 milijona 
dinara.

Ma da je Krivaja naše najveće šumsko poduzeće za me
kano drvo i ma da je mekano drvo bilo naročito u krizi, ipak je 
teško verovati da je u jednoj godini mogao biti toliki gubitak, 
u toliko manje što je Krivaja na vreme reducirala produkciju 
na minimum.

I ranijih godina a čak i onda kad je konjuktura bila od
lična, bilansa Krivaje se razlikovala od bilansa srodnih podu
zeća. Najveći iskazani dobitak bio je od 6.9 milijona, što za 
poduzeće dimenzija Krivaje znači gotovo ništa i 'š to  nije bilo 
u razmeri sa faktično postignutim rezultatima. Gotovo nam 
izgleda, da kao što se je u godinama konjukture gledalo da se 
iskaže što manji dobitak, da se ü godinama krize ide da se po
kažu što nepovoljniji resultati.

Možda u današnjim prilikama Krivaji i konveniraju 
bilance sa skroz nepovoljnim rezultatima. Revizija šumskih tak
sa lebdi u vazduhu. Pred Narodnim Predstavništvom nalazi se 
nekoliko interpelacija koje se odnose i na rad Krivaje.

Izgleda da se kod Krivaje ide namerno za tim da situa
cija izgleda loša. t'u šta  se da se pojedine tražbine utuže, dolazi 
se do zabrana i do egžekutivnih prodaja. Iz današnje situacije 
teško bi se dalo zaključiti da je to ona Krivaja, koja je još do 
pre kratkog vremena vedrila i oblačila u našoj industriji drva.
Njen glavni predstavnik, do pre neko vreme imao je gotovo 
veći uticaj na vođenje naše šumske industrije nego i zvanični 
predstavnici Min. šuma i ruda. Ako je u jednom pitanju jedno 
mišljenje zastupala čitava naša šumska industrija a drugo 
predstavnik Krivaje, odluka je padala u smislu poslednje.

Krivaja predlaže redukciju dioničke glavnice. Međutim 
po mišljenju drugih meiodavnih i merodavnijih faktora, situacija 
ipak nije baš tako strašna kako bi Krivaja želela da prikaže.
Međutim izgleda da nekima konvenira da se situacija pokaže 
mnogo nepovoljnija nego što je ona u -stvari.

Bilans Krivaje za 4 poslednjie godine ovako izgleda:

9.389 27.652 44.879 41.619*
1.674 3.217 1.755 —

— — 10.216 44.147

90.000 90.000 90.000 90.000
430 2.559 2.559 2.559

— 5.202 1.051 —
5.744 4.522 — 1.360

111..926 124.922 149.412 151.008
6.899 96 — —

215.519 227.690 243.085 245.149

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Akcionari 3.161 1.600 — —

Investicije 118.158 122.471 126.366 126.767
Zalihe drveta 31.877 36.015 27.155 7.736
Pogonski materijal 8.776 8.000 7.861 7.050
Pretplata 2.984 4.550 5.247 308
Evidencija 22.946 16.760 11.760 16.187

i Pasiva 
j Dionička glavnica 
i Rezerve
i Banke, tranzitorno 
j Interim
j Poverioci i rezerve 
! Dobitak 
i Ukupna bilanca

Ukupna je bilanca u glavnome na istoj visini na kojoj je 
bila koncem 1930. Investicije su bilancirane sa istim iznosom sa 

i kojim su bilancirane i godine 1930. Znatna je promena kod 
zaliha. One su popustile od 27.2 miliona na 7.7 miliona. A 
koncem 1929. bile su iskazane čak i sa 36 miliona dinara.

Decimiranje zaiiha pokazuje da je poduzeće još pre 
svršetka godine u glavnome obustavilo pogon ili ga tako redu
ciralo da današnja produkcija ne igra nikakove uloge. Međutim 
kod drugih poduzeća to nije bio slučaj. Ima čak i takovih koji 
su svoju produkciju održali na ranijem nivou. Jedino što se i 
profit nije mogao održati na ranijoj visini. I bitno reduciranje 
pozicija „pretplata” od 5.2 miliona na 300 hiljada dinara po
kazuje na redukciju produkcije.

Kod drugih pozicija aktive nema bitnih promena. Duž
nici su reducirani za samo 3 milijona dinara što nikako nije u 

I skladu sa gotovom obustavom produkcije, 
i Kod pasive nema bitnih promena. Poverioci su na isto j
j visini sa malim porastom.

Gubitak je 44 miliona. U samoj prošloj godini 34 mili
jona. Iz objavljene bilance nikako se ne vidi od kuda je nastao- 

] toliki gubitak. Od otpisa investicija ne jer su one bilancirane sa 
istim iznosom kao i godine 1930. Zalihe se izkazane sa 20 mi
lijona dinara manjim iznosom pak ni tu nije moglo biti tolikih; 
otpisa. A i dužnici su u glavnome na istome.

„DANICA” AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA HEMIČKE 
RO IZVODE — ZAGREB

Prvih deset posleratnih godina iskazivala je „Danica” ak- 
cionarsko društvo ,za hemičke proizvode, Zagreb, čistu dobit od 
prosečno 2.7 miliona dinara godišnje. U 1930. godini 1.5 miliona, 
a 1931. godine iskazuje gubitak od 1.1 milion dinara. Ovaj po
datak je tipičan indikator za prilike pod kojima radi naša he~ 
mijska industrija, bazirana na proizvodnji artikala agrarne he
rnije. „Danica” ima fabriku sumporne kiseline, veštačkog gno
jiva, kiseonika i ugljene kiseline, fabriku za dobivanje g v ožđe-. 
nog oksida, zemljane boje, postrojenja za dobivanje koncen
trirane sumporne kiseline i t. d. i t. d. Njezini glavni proizodi
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su azot, plavi kamen, proizvodi, čija je potrošnja zbog agrarne 
krize najteže pogođena. Proizvodnja azota („Danica” ima godi
šnji kapacitet od oko 9.000 vagona) je već u 1930. godini mo
rala biti rigorozno smanjena, pošto je potrošnja u 1930. godini 
kod nas smanjena za preko 50%. Već u prošlogodišnjoj analizi 
„Danice” mi smo napomenuli, da se u njezinim m agađnim a na
lazi preko 2.000 vagona superfosfata, za koje je nemoguće naći 
kupca, pa čak ni na kredit. A pošto je to najvažnija grana pro
izvodnje to je fabrika morala pristupiti redukciji radništva. 
Uprava „Danice” je organizirala široku propagandu među se
ljacima, znatno spustila cene veštačkog gnojiva, ali su opšte 
privredne prilike u međuvremenu toliko pogoršane, da je ovaj 
napor ostao bez uspeha. Seljak, i ako bi hteo, danas više nije 
u stanju da troši veštačko gnojivo. U izveštaju uprave „Danice” 
za 1931. godinu se konstatuje, da je prodaja veštačkih gnojiva, 
koja je u prošloj godini već znatno smanjena, u ovoj spala na 
tako nisko, da se nisu mogli pokriti ni troškovi. „Snizujući cene 
veštačkog gnojiva do granica, koje su do sada nezapamćene, 
izašli smo, što smo najviše mogli, u susret interesima poljo
privrednika, ali ni time nije savladana apatija osiromašene po
ljoprivrede.”

U 1930. godini su prihodi' od prodaje ostalih hemijskih 
artikala omogućili još izvesnu zaradu, a pošto je u 1931. godini 
svetska kriza izazvala i kod ovih proizvoda srozavanje cena, to 
je gubitak postao neizbežan.

Uprava podvlači, da je uvodila najveću štednju, da je 
bila prinuđena smanjit’ broj nameštenika čak i u većoj meri 
nego što je to bilo poželjno, ali ipak nije mogla rasteretiti po
gon i izbeći gubitak. Restrikcija poslovanja je skopčana sa 
velikim teškoćama. Ne radi se tu samo o otpuštanju radnika, 
obustavljanju pogona i zatvaranju pojedinih fabrika. Sirovine se 
povlače iz inostranstva, u prvom redu iz francuske Severne 
Afrike, na osnovu velikih, dugoročnih ugovora koji se preko 
noći ne mogu otkazat:. Uprava je u tome pogledu učinila na
pore u čemu je delimično i uspela. Ali tek za 1932. godinu se 
očekuju olakšice. „Zastoj u prodaji, u vezi sa obavezama pre
uzimanja sirovina, koje ipak nije bilo moguće u jednakoj meri 
smanjiti, doveo je već u 1930. godini do znatnog povišenja na
ših finansiskih obaveza, Kezultat našeg nastojanja oko sma
njenja zaliha i ograničenja u preuzimanju sirovina vidi se u 
bilansu za 1931. godinu u sniženju pozicije akcepata i pove- 
rioca.”

„Danica” je osnovana 1907. godine sa glavnicom od 3 
miliona kruna, koja je postepeno povišena na 24 miliona dinara. 
Ona je danas naše nsjveće heriiijsko preduzeće, sa isključivo 
domaćim sretstvima Sem toga nesmemo ostaviti nenapomenuto 
to, da se u toku vremena formirao oko „Danice” čitav jedan 
industrijski konsern. Tu je bila „Danica” akcionarsko društvo za 
petroleumsku industriju u Brodu (glavnica 6 miliona), koju je 
1927. godine prekupila jugoslovenska Standard Oil Kompanija, 
dalje Fabrika šrafova a. d. u Koprivnici, koja je u početku pro
šle godine prodata bečkim kućama Brevilier i Kompanija i A. 
Urban i Kompanija, sopstvenica Novosadske fabrike šrafova 
a. d. (do 1930. godine u rukama Ljubljanske kreditne banke) 
koji su koncentrisali proizvodnju obeju fabrika u Novom Sadu. 
Kao prodajna organizacija „Danice” postoji akcionarsko druš
tvo „Fosfat” u Zagrebu (akcionari su „Danica” i „Zorka” u 
Subotici). Sem toga nalazimo kod „Danice” i jedan specijalitet, 
u našoj zemlji. Dok se u velikom delu naših industrijskih pre
duzeća nalaze strani kapitali, dok je veliki -deo naših industrij
skih preduzeća afilijacija inostranih firmi, dotle ima „Danica” 
svoja sopstvena preduzeća u inostranstvu i to : u.BeČu „Oeste- 
reischische Kunstdiinge; — Schwefelsäure —  und chemische 
Fabrika A. G. a na Rijeci „Stabilimento Prodotti Chimica”, 
koji su, kao što se u izveštaju napominje, u 1931. godini radile 
sa  boljim uspehom 5 imale povoljniju prodaju, pošto je agrarna 
proizvodnja u tim zemljama jače zaštićena.

Bilansi za poslednje četiri godine izgledaju kao što sledi:

Aktiva
Račun izravnanja

1928. 1929. 1930. 1931.

Investicije fabrike 19.710
u hiljadama dinara 

21.380 22.600 23.048
Zgrade u Zagrebu 1.462 1.462 1.847 1.847
Inventar jedan dinar jedan dinar
Efekti 11.907 12.009 12.124 12.125
Blagajna 303 361 267 501
Dužnici 45.427 44.000 47.081 37.476
Zalihe 4.787 6.162 16.865 17.394
Gubitak u 1931. — — — 1.114

Po odbitku prenosa dobiti iz 1930. od 174 hiljada ostaje
gubitak 940 hiljada.

Pasiva
Glavnica 24.000 24.000 24.000 24.000
Rezerve 6.965 6.965 6.965 8.566
Fond valorizacije 4.653 4.653 4.653 4.653
Amortizacioni fond 3.432 5.136 5.956 6.408
Akcepti 5.486 3.101 5.558 954
Poverioci 33.860 35.999 49.958 48.796
Dobit 2.608 2.752 1.504 —

Zbir bilansa 83.599 85.376 100.787 93.494

Račun gubitka i dobitka
Porezi, plate, kamata 4.899 4.994 5.418 5.725
Amortizacije 1.401 1.703 819 449
Otpisi 376 70 58 120
Dobit 2.698 2.752 1.504 —

Prihodi
Dobit fabrikacije 8.278 9.398 7.604 5.055
Razni fondovi 97 123 113 300
Gubitak .— — — 940
Upotreba rezerve. — — — - 900
Zbir prihoda ili rashoda 9.314 9.519 7.799 6.294
Ostaje, gubitak od — — — 40

Bilo je neizbežno, da se u 1931. godini zbir bilansa
smanji. Ovde, dolazi smanjenje od aktive, kao posledica srna-
njenja pozicije dužnika.

Prvo ćemo baciti kratak pogled na pasivu bilansa. Sop
stvena sretstva su relativno vrlo znatna te su sa 44 miliona 
samo malo manja od poverioča. Vidimo, da su fondovi porasli 
za 1.6 miliona, koliko iznosi „pripomoćni” fond osnivača pre
duzeća pokojnog A. Daničića, dok je amortizacioni fond pora
stao za 450 hiljada. Poverioci u toku poslednjih godina znatno 
variraju. U 1928. i 1929. godini oni su iskazani sa 34 miliona, 
pored akcepata od 5.5 miliona odnosno 3 miliona. Zatim, u
1930. godini, pozicija poverioča naglo skače, za 13 miliona na
49 miliona, a iznos akcepata ponovno poraste na 5.6 miliona, 
I ovde razlog leži u aktivi, uglavnome u porastu zaliha, koje su 
zbog smanjenja potrošnje porasle za 10 miliona, dok su dužnici, 
zbog proširenih kreditnih uslova povećani na 47 miliona. U
1931. godini je iznos akcepata u opticaju reduciran na 954 hi
ljada, a poverioci su smanjeni za oko 300 hiljada. Ukupni po
verioci su reducirani za skoro 5 miliona.

Ove promene dolaze kao posledica smanjenja dužnika, 
koji šu u ovoj godini opali za 10 miliona na 37.5 miliona dinara. 
Iznosi, dobiveni na taj način, upotrebljeni su za nove investi
cije, pošto vidimo da je njihova bilansna vrednost povećana, 
uprkos otpisa, dalje za povećanje zaliha i t. d. a za 5 miliona 
su smanjeni akcepti i poverioci. Investicije su skoro dva puta 
pokrivene sopstvenim sretstvima, što je vrlo povoljno stanje, 
jedino dužnici i deo zaliha je pokriven poveriocima, a sve osta
lo sopstvenim sretstvima. Pozicija hartija od vrednosti je sa 12 
miliona jedna kod naših industrijskih preduzeća vrlo retka 
pojava; razloge smo vec i ranije napomenuli, a oni leže u tome, 
što ima „Danica” kod nas i u inostranstvu sopstvena predu
zeća. I ako je ova pozicija relativno znatna, ipak smo ubeđeni, 
da sadrži vrlo velike t ;he rezerve. To isto važi i za nepokret-
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nosti u Zagrebu, koje su bilansirane sa 1.85 miliona dinara. U 
analizi za prošlu godinu smo pretpostavili da će se u ovogodi
šnjem bilansu odnosno računu gubitka i dobitka pokazati pro
daja fabrike šrafova. Međutim se u izveštaju napominje, da je 
likvidacija još u toku, te će ova operacija doći do izražaja tek 
u bilansu za 1932. gođmu, u koliko nije već delimično sprove
dena kroz poziciju dužnika, što je takođe lako mogućno.

Dobit od fabrikacije je u 1931. godini znatno podbacila. 
Prema 1930. godini ona je manja za 2.6 miliona a prema 1929. 
godini za 4.4 miliona. Zbog porasta poverioea porasli su po
slednje dve godine i rashodi po kamatama tako da rashodi 
društva, uprkos štednje nisu mogli biti komprimirani u dovolj
nim obimu. Zbog toga je uprava pribegla poslednjem sretstvu 
i smanjila amortizacione otpise, u koliko je to bilo mogućno. 
Dok je u 1929. godini amortizacija iznosila još 1.7 miliona, ot
pisano je u 1930. godini 819 hiljada a 1931. godine svega 450 
hiljada, i ako su investicije u ovo vreme prilično povećane.

Pošto nije bilo mogućnosti da se rashodi još jače kom
primiraju, završava pcslovna 1931. godina sa gubitkom od 
1.113.648 dinara. Uzimajući u obzir teške prilike u 1932. godini, 
donela je uprava „Danice” odluku, da ovaj gubitak ne prenosi 
u celosti u iduću godinu. Prvo je upotrebljen prenos dobiti iz
1930. godine, u visini od 174 hiljada, tako da iznosi gubitak 
per saldo 940 hiljada. Zatim je uprava odvojila iz zasebnog 
rezervnog fonda, koji iznosi 1.46 miliona dinara, sumu od 900 
hiljada dinara (fond je posle ove transakcije smanjen na 566 
hiljada) za otpis gubitka, koji je time -smanjen na 40 hiljada; 
ovaj gubitak prenet je na novi račun 1932. godine.

U upravi „Danice” se nalaze sledeča g.g.: Makso Antić, 
potpretsednik; S. D. Aleksandar, Dr. Miroslav Daničić, Ilija Iva
niševič, Djorđe Velisavljević. U Nadzornom odboru su g.g.: 
Marko Bauer, Gustav Ehrenfreund, Dušan Bogdanovič, Bela 
Milič i Geza Stu-ks-Kybar.

„ДРАХ“ ИНДУСТРИјА ДРВА Д. Д. —  ЗА ГРЕБ—ЦАПРАГ.
Дезолатне прилике које влада-ју на светском тржишту 

дрвета — било то тврдог или меканог — данас су већ толико 
познате, да их je непотребно поновно набрајати. A како су 
наша предузећа шумске индуст-рије углавноме упућена на 
извоз, то стање светске трговине погађа у пун-ој мери и наше 
домаће ироизвођаче. У току прошле године na и у текућој 
години непршшке још су иотенциране. Д-ок се je у 1930/31 
години наша извозна индустрија дрветом морала борити са 
срозавањем цена, конкуренцијом јефтиних земаља и дампин- 
гом Совјетске Русије, појавиле су се у току од по-следње го- 
дине дана још и друге тешкоће, досада савршено непознате, 
као шт-о су то оне око уновчења и наплате лотраживаша и 
добивања де-виза, забране и контингентирања увоза, пови- 
шења царина, и т. д.

Под овак-вим из.мењеним околн-остима je пословање 
атгсолутно отежано и ту често нема другог излаза до c.ua- 
н>ења, na чак и обуставе производње. Али се све то не може 
тако лако учинити, као што би то изгледало. Постоје уго- 
вори, обавезе, инвестиције, лагери, чин-овништво, продајне 
организације, дугови, потраживања и т. д. и врло мало има 
предузећа, која се налазе у том сречном положају, да без 
сувише великих жртава смање -своје по-словање или да ликви- 
дирају једну или другу грану производње. Али je то ипак je- 
дини лек. To нам потврђују мере разних -наших шумских 
предузећа, која су смањила свој пословни волумен, na чак 
и уз дену великих жртава односно губитака. Међутим ипак, 
има предузећа, која су већ -пре две године правилно схва- 
тила сву озбиљност кризе, правовремено извршила реоргани- 
зацију те се очувала знатних губитака.

Међ ова предузећа треба убројити и Индустрију др- 
вета a. д. „Драх“ у Цапрагу — Загреб. Kao акционарско 
друштво постоји фирма „Драх” од 1921. године, a протоко- 
лисана -je у Загре-бу, као домаће предузеће, које има да 
управља интересима друштва на наш-ем територију. Ранија

je фирма „Драх” била једна од највећих ин-окосних фи-рми 
шумске индустрије бивше Аустро-Угарске, са огромним 
шумским комплексима у свим деловима монархије. Њезине 
шуме у Хрватској и Славонији биле су од нарочитог зна- 
чаја, пошто je један -од најважнијих „Драхових“ извозних 
артикала било тврдо дрво, у првом реду храстозина. Фирма 
„Драх“ je подржавала у свим важнији-м 'светским т-рговачким 
центрима и своје сопствене продајне организације. Централ- 
на организација je и после рата остала у Бечу, али je главна 
дирекција предузећа пренета у Загреб, одакле je вођен 
гла-вни део свих комерцијалних послова. И lo  не само југо- 
словен-ских, већ истовремено и оних у другим наследственим 
државама, npe свега у Пољск-ој и Мађарској. Финансирање 
ових послова обављено je преко Загреба све до половине
1930. године. У то доба се појављују први тежи знаци кризе, 
који су присилили фирму Драх, на по-степено и делимично 
повлачење из средње-европских. ангажмана. Истовремено je 
пренесено и тежиште финансирања натраг у Беч. Али je 
поред тога у знатној мери смањена и производња и продаја 
у нашој земљи. Управа друштва напомиње у своме извештају
о раду југо-словенског предузећа у 1931. години, да je већина 
држава, које су сачињавале њезино продајно подручје, своје 
границе такорећи херметички затворило, делимично путегл 
увођења минималних контингената, делимично знатним по- 
вишењем дарина a ксначно потпуном забрано.м увоза, тако 
да je и извоз Драхових пр-оизвода скоро сасвим запео. 
„Обзиром на то, што je наше подузеће готово сасвим овисно
о извозу, a и продаја у земљи je такође била минимална, 
то се je наша продаја у прошлој години сасвим смањила. Ми 
смо насто-јали, наш погон, и ако смо га морали скучити, 
баре,м толико сачувати, да наше радништво и чиновништво 
и даље запослимо. Дали he то и у -будуће бити м-огуће, овиси 
једино о даљнем развоју пословања.”

Такве су дана-с прилике у нашој шум-ској индустрији.
Из свега до сада изложеног je дакле потребн-о, да се 

код анализе биланса Индустрије дрвета д-. д. „Драх“ за по- 
следње године, које доносимо у наредној таблици имају у 
виду две чињенице, наиме да je у 1930. години преузела 
бечка централа финансирање предуз-ећа у своје руке, да je 
в-олумен ангажмана редуциран и да je у знатно:; мери сма- 
њено и пословање у нашој држави.

Слика коју нам дају биланси за последње четири го~ 
дине je следећа:

Рачун изравнања:
Актива: 1928. 3929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Благајна, ефекти и менице 7.609 7.071 1.765 2.803
Инвест., зграде, »машине,

жељезнице 25.888 26.879 27.082 28.411
Шуме и залихе дрвета 69.401 82.159 56.703 46.994
Дужници 121.356 128.239 34.468 10.350
Салдо трансп. позиција 1.307 2.168 —— 607
Губитак у 1931. год. -- -- -- . 352
Мање -пренос добитка

из 1930. године -- -- i 0
Остаје губитак ------ -- 338

Пасива:
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 850 910 910 910
Пензиони фонд 1.025 903 786 766
Амортизациони фоцд 6.875 7.875 8.875 9.875
Повериоци 205.295 226.172 98.746 67.953
Добит са преносом 1.517 657 634 --
Т-ранзитне п-озиције -- 66 --- -
3-бир билан-са 225.561 246.517 120.018 89.504

Обртни капитал, који je истоветан са збиром биланса 
износи крајем 1929. чгодине реко-рдну висину од 246 милиона.
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L' наредној години смањеи je за преко 126 милиона a у 1931. 
години још један пут за 31 милион на 89.5 милиона. Значи, да 
je обртни капитал смањен у току последње две године за 
157 милиона односно за пуних 65%. Даље то значк, да je 
фирма Драх у току последње две године повукла из сво- 
јих средње-европских ангажмана скоро 160 милиона динара 
односно 3 милиона долара. Пошто je то благовремено учи- 
њено, свакако претставља успех, јер данас би ова редукција 
била немогућа, na чак и уз велике губитке.

Сопствена сретства Југословенског Драха нису ве- 
лика. Главница износи непромењено 10 .милиона, резервнк- 
фонд 910 хиљада a амоуртизациони фонд je повећан од 6.87 
милиона у 1928. години на скоро 10 милиона у 1931. години. 
Према повериодима од 226 милиона у 1929. години она из- 
гледа и сувише малена, али je то у овоме случају потпуно 
ирелевантно, пошто су повериоци и акционари идентични. 
Велики део туђих сретстава према нашем мишљењу није био 
пласиран у југословенске послове, исто тако као што рела- 
тивно велики износ дужника у 1928. и 1929. години није до- 
лазио од задужења за извоз југословенске робе већ су то у 
претежној мери кредити, које je југословенски Драх до- 
бивао из Беча a давао Драховим афилијацијама у другим 
државама. Само тако je било могуће, да су повериоци сма- 
њени од 226 милиона у 1929. на 98.7 милиона у 1930, и на 68 
милиона у 1931. години. За ове две годике повериоци су 
опали за 70%, док су дужници смањени за пуних 92%, од 
128 милиона у 1929. на свега 10.35 милиона у 1931. годиии.

У д о б а  о д  1929. д о  1930. г о д и н е  д у ж н и ц и  с у  о п а л и  з а  

73% a  у  п о с л е д њ о ј  г о д и н и  з а  71%. У т о ј  п о з и ц и ј и  о д р а з у ј е  

c e  в е ћ  и  р е д у к ц и ј а  ј у г о с л о в е н с к о г  п о с л о в а њ а ,  з б о г  ч е г а  j e  

о в а  п о з и д и ј а  о п а л а  на с в е г а  10.35 милиона.
Пре извесног времена пронеле су ce вести, да ликви- 

дира Драх своје југословенске интересе. Ми у то не веру- 
јемо. Драх je смањио своје авгажмане, пошто то захтевају 
садашње прилике, дакле не због ликвидације, већ у намери 
да избегне губитке који су иначе сигурни. Чим ce буду при- 
лике поправиле одмах ће посао поновно бити проширен. Да 
не постоји намера ликвидације потврђује и пораст позиције 
инвестиција K oja je упркос амортизације од једног милиона 
порасла у 1931. години за 1.4 милиона на 28.4 милиона. У овој 
ce лозицији налазе непокретности, зграде, постројења, пи- 
лане, пољске и шумске железнице и т. д. У току 1931. године 
продала je фирма Драх и своју палату у Загребу, пошто су 
све канцеларије концентрисане у Цапрагу. Значи, да je про- 
дајна цена за ову палату такођер употребљена за нове ин- 
вестиције пошто ce разлика продаје у билансу не показује. 
Шуме и залихе дрвета, које су у 1929. години билансиране 
још ca 82 милиона, смањене су, нарочито због пада вредности 
дрвета на 56.7 милиона у 1930. и 46.9 милиона у 1931. години.

Погоршане прилике су оставиле трагове и на добитку 
иредузећа. Док je добит у 1928. години износила још l i i  
милиона, a у 1929. и 1930. години опала на нешто преко 600 
хиљада дотле завршава 1931. година ca губитком од 352 хи- 
љаде динара. Употребом преноса добити из 1930. гоДине од
15 хиљада, губитак je смањен на 338 хиљада a преноси ce m  
нови рачун 1932. године.

У управи ce налазе следећа г. г.: Артур Драх, прет- 
седник; Миливој Црнадак, Драгутин Хрибар, Иван Хрибар, 
Габор Бано, Др. Александар Валентековић, Ото Хајнрих, Др, 
Душан Пелеш, Фрањо Латковић, Др. Бранк-о Пливерић, Соло 
Баум и М. Рсбичек.

„PRUGA” HRV. D. Đ. ZA GOSODARSKE I INDUSTRIJALNE 
2ELEZN4CE ZAGREB.

Po nazivu poduzeća dalo bi se zaključivati da se ono 
bavi poljoprivrednim i industrijskim željeznicama. Doduše po 
statutima zadaća je poduzeća da se bavi projektiranjem i grad
njom takovih željeznica. Kad je poduzeće osnovano, a to je bilo

godine 1918. —• izgledalo je da će kod nas gradnja privatnih 
željeznica biti tako intenzivna da će omogućiti rad i prosperitet 
posebnim poduzećima koja će se baviti tim poslom. Pored toga 
bila je zamisao da poduzeće okupi oko sebe pojedine vicinalne 
željeznice koje su svoje centrale imale u Pešti i koje su usled 
promenjenih političkih prilika morale da se sele u Jugoslaviju.

Danas „Pruga” niti se toliko bavi projektiranjem i grad
njom privrednih željeznica niti više posvećuje pažnju vic.nalnim 
željeznicama. Poduzeće je imalo tu sreću da je znatna sredstva 
koja su mu stajala na raspolaganju upotrebilo u nabavku ne
kretnina, čija je vrednost danas toliko porasla, da je ono po
stalo naše najbolje i najjače terensko poduzeće i da, u prkos 
privrednim prilikama svake godine odbacuje sve veći dobitak.

„Pruga” je u glavnome osnovana od Union banke i Srpske 
banke i oni su glavni interesenti. Glavnica je iznosila 1.5 mili
jona kruna. Godine 1920. sledi povišenje na 3 milijona. U 1923. 
pretvara se dionička glavnica u 2.225.000 dinara. Godine 1927. 
sledi povećanje na 4.5 milijona dinara, a 1930. na 6 milijona, 
na kojoj se visini i danas nalazi.

Poduzeće od 1920. neprekidno plaća dividendu. Posle
dnje tri godine dividenda je iznosila 10%. Ispod 8% nije nikad 
silazila. Retka su naša industrijalna ili trgovačka poduzeća koja 
se mogu pohvaliti sa ovako konstantno povoljnim rezultatom.

Emisioni kurs za nove dionice nije nikada prelazio no- 
minalu —■ osim minimalnog doprinosa za troškove, — pak po 
tome je jedno od naših retkih poduzeća gde su akc:onari dobro 
prošli i gde su uvek dobivali vanredno ukamaćenje uloženog 
kapitala.

Bilanca za 4 poslijednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 21 37 25 10
Dužnici 1.872 1.830 2.198 2.324
Materijal i prometala 341 390 977 977
Nekretnine 2.663 2.663 3.393 3.244
Efekti 218 217 217 288

Pasiva
Glavnica 4.500 4.500 6.000 6.000
Reserve 110 130 150 175
Dobitak 508 511 663 671
Ukupno 5.118 5.141 6.813 6.846

Nekretnine pretstavljaju najveću poziciju aktive. Godine
1930. slijedilo ;e povišenje dioničke glavnice od 4.5 na 6 mili
jona poglavito radi toga što su nekretnine porasle od 2 milijona 
663 hiljade na 3 milijona 393 hiljade dinara. „Pruga” ima ne
koliko nekretnina. '1 u je u prvom redu velika standbena zgrada 
na početku Sajmišta. Zatim veliki kompleks zemljišta na Tuš- 
kancu koji se sada parcelira za gradnju vila. Pored toga i u Čer- 
nomercu baš do gradske međe „Pruga” ima znatne komplekse 
za koje se sada izrađuje parcelaciona osnova. Sve te nekretnine 
predstavljaju daleko veću vrednost nego što je iskazano u 
bilanci.

Porast dužnika ima se delom pripisati i činjenici da se 
neke parcele prodaju : uz otplate. Poslednje dve godine kako 
su prodaje zemljišta biie jače porasli su i dužnici.

Materijal i prometala već dve godine ne pokazuju nika- 
kove promjene u bilanci što najbolje pokazuje da se toj prvo
bitnoj poslovnoj gran' više ne posvećuje veća pažnja.

Čisti dobitak prelazi 600 hiljada dinara te omogućuje 
isplatu dividende u visini od 6%. Poduzeće je u sretnom položaju 
da nema dugova. Dionička glavnica pokriva ne samo investicije 
nego i kredite koje je poduzeće podelilo, oduzeća koja nemaju 
obaveza nalaze se u idealnom položaju. Naročito danas.

Među prihodima interesantno je da nalazimo 110 hiljada 
dinara od kamata. Dok kod drugih poduzeća kamate su nazveći 
teret računa gubitka i dobitka, kod „Pruge” oni odbacuju zna
tan čist prihod. Od najamnine je prihod 428 hiljada dinara. Od
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•pejaže i najma prometala prihod je 495 hiljada dinara. To su u 
prvom redu takse za iskorišćenje vicinalnih pruga sa strane dr
žave, a kojima rukovodi „Pruga”.

Među gubicima nalazimo prošle godine 51 hiljadu dinara 
:.kao razlika kursa državnih papira. Znači da su u bilanci iska- 
-zani efekti u prvom redu državni papiri. Da nije bilo toga an
gažm ana čisti dobitak bio bi prošle godine prešao 700 hiljada 

»dinara.

БАЧКА КРЕДИТНА БАНКА A. Д. — НОВИ САД.

Бачка кредитна банка a. д. Нови Сад готово je нај- 
. млађа акционарска банка Војводине. Она je основана крајем

1927. године, дакле у једном периоду, који je код нас важио 
. као врло повољан у погледу осниваша банака. Њезнна прво- 
битна главница износила je 3 милиона, кодико и данас, a по- 
дељена je на 12 хиљада акција од 250 динара, одмах приликом

■ оснивања потпуно уплаћених.
У оно доба банкарство Војводине je лроживљавало 

сјајну коњунктуру. Просто није постојало лукративнијег 
посла до давања меничних кредита, Уигтотекарно обезбе- 

ј ђених. Ова коњувктура није остала неискоришћена. Из 
свих крајева наше земље долазе банке у Војводину и Нови 
Сад, оснивају своје филијале пласирајући огромна сретства. 
Изгледало je, да може војвођанска земља да прогута неотра- 

. ничена сретства. Ускоро je Нови Сад <5ио преправљен фили- 
јалама наших водећих банака, нарочито загребачких, посто- 
јале су чак и филијале двеју љубљанских банка, што нај- 
боље потврђује, колико су послови са Војводином били 
уиосни no банке. Исто вреди и за Суботицу.

Међутим, све оне банке бавиле су ce углавноме само 
великим трансакцијама те ce за кредитирање малих људи и 

■ситне привредне радиности нису интересовале, што треба 
»објаснити често недовољним познавањем и разу.мевањем ло- 
. калних прилика, пословном бирократском организацијом као 
и великим режијама. Мали привредници врло су тешко до- 

. лазили до кредита и ту празнину нису могле попунити ни 
мање локалне банке. Ови недостатци претстављају можда 
најјачи аргуменат, који je довео до оснивања Бачке кредитне 

' банке, пошто je ова себи ставила за дужност и као најваж- 
нију тачку свога пословног програма, да кредитира мале 

. л>уде. A то je посао, који код потребне ригорозности даје 
: врло лепе резултате. To je ситан рад, расподељен на без-
• број .малих комитената али зато нишга мање позитиван и 
уносан од кредитовања великих муштерија, и то нарочито, 
ако банка располаже са релативно скромним сретствима, 
што je важно такође и у погледу поделе ризика.

Прошлогодишње погоршање привредних прилика a на- 
^рочито у банкарству није могло остати без трагова ни код 
Бачке кредитне банке. Из доње таблиц,е, у ко-јој смо упоре- 

..дили билан.сне позиције за пгоследње године не може ce кон- 
статовати погоршање прилика, пошто су све позиције, било 
у пасиви било у активи у 1931. години према 1930. и ра- 

: нијим годинама у порасту. Једино из позиције чисте добити 
. могу ce наслућивати тешкоће — али ће о томе бити доцније 
говора. Међутим, из извештаја управе банчине — читамо, да 
je банка у овој тешкој ситуацији била у немогућности да 

'Свој рад развија у правцу којим je отпочела, већ je морала 
стати и очекивати даљи развој догађаја. Обављали су ce 
само они послови који су већ раније били ентрирани. У нове 

-ангажмане није улазила. „Услед нервозе настале у круго- 
вима поверилаца били смо принуђени, да прикупимо више 
резерва и да их држимо у благајни, како бисмо могли па- 
рирати сваку тежу појаву у нашем заводу.“ Са задовол>ство,м 
ce констатује, да je нервоза улагача била сразмерно врло 
мала и да са те стране банка није осећала нарочити притисак. 
Пер салдо, крајем 1931. године, улози су чак и већи од краја
1930. године, a то je свакако повољан знак. „Али ипак ми смо

били погођени овом општом депресијом, пошто нисмо могли 
да ce служимо одобреним нам кредитима, већ напротив мо- 
рали смо веће суме тих кредита вратити a код неких банака 
изгубити знатне суме тих кредита.“

Врло je ингересантна напомепа, да ce je упркос томе 
банчин обрт попео на 190.2 милиона динара. Код билансне 
суме од 8.6 милиона то би значило, да je читава пасива 22 
пута обрнута, a обртни капитал од 7.2 милиона чак и 26 
пута. Пошто je промет збир свих активних и пасивних транс- 
акција то би даље значило, да je обртни капитал у 1931. го- 
дини читавих 13 пута изашао и yuiao у банку односно више
но Један пут месечно. Значи, да су сви дати кредити морали
бити апсолутно ликвидни и врло кратког рока.

Према апсолутним цифрама, биланси Бачке кредитне
банке за последње четири године изгледају овако:

Рачун изравнања:
Актива: 1928. 1929. 1930. 193Ü,

У хиљадама динара
Готовина 244 233 290 18:
Хартије од вредности 991 66 87 88
Менице 1.786 1.820 2.513 3.076
Дужници 2.979 3.665 2.809 3.129
Непокретности -- 585 608 622
Намештај 64 68 69 98
Разна актива 95 —■— 19
Курсна разлика -- -- 20
Гарантије 690 991 1.171 1.388

Пасива:
Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резервни фонд 2 21 45 55
Улози на штедњу 1.724 1.822 1.610 1.926
Повериоци 524 738 508 918
Реесконт 702 625 1.090 1.294
Неподигнута дивиденда -- 5 21 33
Добит 192 232 102 8
Збир биланса 6.850 7.457 7.547 8.624

Рачун губитка и добитка.

Расходи:
Плате 235 172 225 227
Камата 199 267 321
Порез -- 22 46 37
Хартије -- 26
Разни расходи -- 115 74 78
Отпис држ. папира -- -- -- 5
Добит 192 232 102 8

Приходи:
Камата и провизије 352 737 710 694
Разни приходи 75 5 5 9
Збир раехода и прихода 427 742 715 703

У пасиви, све су позиције веће но крајем 1930. године, 
na чак и веће у ма којој од ранијих година, због чега je и 
збир биланса са 8.6 милиона највећи, од како постоји банка. 
Обртни капитал Бачке хредитне банке износи 7.2 милиона, 
од ћега су 3 милиона сопствена a 4.2 милиоиа туђа сретства. 
Међусобни однос je дакле веома повољан. Од 4.2 милиона 
туђих сретства je 1.93 милиона улога на штедњу. Од 1929. 
ка 1930. години улозц су опали за 200 хиљада, али су до 
краја 1931. године поново порасли, за преко 300 хиљада од- 
носно 15%. Пошто ce на основу извештаја управног одбора
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може сматрати, да je и код Бачке кредитне банке било из- 
весног подизања улога, то можемо претпоставити, да je 
прилив улога у току првог полугођа морао бити релативно 
врло знатан. ГТовериоци и реесконт je у последњој години 
пер салдо већи за 614 хиљада динара. И ове две позиције су 
у првом полугођу морале бити још знатно веће, пошто ce 
управа жали, да je у току године веће суме тих кредита 
морала вратити, односно да није могла користити одобрене 
реесконте.

Повећање банчине пасиве je повећало и њезине лукра- 
тивне пласмане. Менични кредити су порасли за једну пе- 
тину, на 3.08 милиона, a они no активним текућим рачунима 
од 2.8 милиона на 3.13 милиона динара. Вредност непокрет- 
ности сваке године постепено расте, на 622 хиљаде, веро- 
ватно због тога, што je банка преузела неке непокретности 
и плацеве као наплату за своја потраживања.

И намештај je у порасту. Позиција хартија од вред- 
ности je билансирана непромењено као и 1930. године, али ce 
истовремено појављује у активи биланса фонд курсне раз- 
лике државних папира у износу од 20 хиљада динара, док je 
једна четвртина од тог износа отписана кроз рачун губитка 
и добитка.

У рачуну губитка и добиш а видимо, да je чиста за- 
рада исказана са свега 8 хиљада динара, према 102 хиљаде 
у 1930. и 232 хиљаде у 1929. години. Упркос томе, остала je 
бруто зарада скоро непромењена, са 703 хиљаде, односно 
715 хиљада и 742 хиљаде у 1929. години. Ово указује на на- 
рочите прилике. Док смо из биланса видели, да су с б и  лукра- 
тивни пласмани у пораету и док су расходи no каматама та- 
кође у великом скоку, дотле су приходи од провизија и ка- 
мате исказане са мањим изноеом но у 1930. годики. To je 
немогуће сем да je банка отписала преко ове позиције сум- 
њива потраживања, настала у току 1931. године.

Управни одбор je предложио главној скупштини акцио- 
нара, да ce добит од 8 хиљада динара дотира резервном 
фонду, што je и урађено.

У уирави Бачке кредитне банке a. д. у Новом Саду 
налазе ce следећа д. д.: Др. Милош Петровић, претседник; 
Мита Манигодић, потпретседник; Леополд Флеш, Милан Ми- 
лутиновић, Ђура Паунковић, Фрања Микић, Велимир Нена- 
довић, Душан Монашевић, Живорад Богдановић. У надзор- 
ном одбору су г. г.: Др. Милорад Попов, претседник; Др. 
Бранко Петровић, главни секретар Новосадске берзе, Љу- 
бомир Милошевић и Тзура Вучковић.

„КАШТЕЛ” ТВОРНИЦА КЕМИјСКО ФАРМАЦЕУТСКИХ 
ПРОИЗВОДА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

У нашој кемијско-фармацеутској индустрији „Каштел” 
заузимље видно место. Нарочито неколико последњих година 
кад je своју продукцију усавршио и знатно проширио. Број 
медикамената које израђује „Каштел“ већ иде у хиљаде. У 
настојању око наше еманципације од иноземства у погледу 
фармацеутичких и сродних препарата, Каштел заузима једно 
од најважнијих места.

„Каштел“ je основан још године 1920. и то од „Исиса” , 
Како je познато Исис je био основан пред крај рата да ор- 
ганизира код нас трговину дрога и медикамената и да у том 
погледу допринесе нашој економској еманципацији од ино- 
земства. И како je то већ обично, дошло ce на идеју да ce 
приступи и самој фабрикацији. Тако je дошло до оснивања 
„Каштела“. До имена „Каштел” дошло ce je од једног дворца 
у околини Карловца где je у прво време била уређена твор- 
ница. Пословање првих година није било повољно. Били су и 
знатни губитци који су највећим делом тангирали Исис. Кас- 
није je дошло до разлаза између Исиса и Каштела и подузеће 
ce преселило у Загреб где ce и сада налази.

Каштел je основан концем 1920. Деоничка главницак 
износила je 1 милион динара. Касније je уследило товшпење- 
на 2 милиона. Године 1923 закључено je повишење на 4- 
милиона. Међутим до емисије није дошло. Тек године 1926' 
следи уплата 1 милиона тако да je деоничка главница изно- 
сила 3 милиона динара.

Како je међутим губитак већ био прешао 1 милион ■ 
динара године 1930. долази до санације. Она je била доста- 
радикална. Главница je преполовљена. Од 3 на 1.5 милиона 
динара.. Међутим како je подузеће требало нових средстава 
уследило je и повишење на 2 милиона уплатол! 1.000 нових 
акција, no 500 динара. Према томе подузеће располаже глав- - 
ницом од 2 милиона динара.

Подузеће je пре годину дана купило у Загребу један 
већи комплекс земљишта где намерава пренети своју твор- 
ницу и знатно je проширити, будући да садашње просторије ■ 
не одговарају.

Биланса за 1928, 1930 и 1931 овако изгледа:

Активаг 1 1928. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 18 34 36
Творница 3.186 4.130 3.280
Инвентар 226 120 120
Залихе 1.553 1.743 1.783
Одио гуме 508 510
Дужници -- - 1.481
Ефекти -- 326 26
Г убитак 1.267 29 157

Пасива:

Главница 3.000 2.000 2.000
Веровниди 3.252 5.724 2.814
Акцепти -- 650 1.100
Укупна биланса 6.253 8.394 5.934

Укупна биланса за 1931. je за скоро 2.5 милиона ди- 
нара мања него биланса 1930. Ta разлика долази у првом 
реду од начина билансирања. Године 1930. дужници и ве- 
ровници билансирани су сваки засебно у активи и пасиви. 
Прошле године, билансиран je само салдо између дужника и  
веровника. Како су дужници концем 1930. износили 1.5 ми- 
лиона динара можемо узети да je услед билансирања пер- 
салдо у биланси 1931. износ веровника исказан са 1.5 м и -- 
лиона динара мањим износом него што je у ствари.

У активи до веће разлике долази једино код позиције 
„творница“. T a je позиција редуцирана од 4 милиона 130 хи- 
љада на 3 милиона 280 хиљада. Отпис прошле године износи 
само 200 хиљада динара. Значи да je међутим један део ин- 
вестиција реализиран.

Веровници су опали за скоро 3 л!илиона динара. Me- 
ђутим морамо имати у виду да су за 1.5 милиона само фик- 
тивно опали, јер je извршена компензација између потражи- 
вања и дуговања. До реалног смањења веровника дошло je 
ради смањења позиције „творница“.

Инвестиције износе 3.3 милиона динара. Деоничка глав- 
ница 2 милиона динара. Довођењем у склад инвестиција и 
властитих средстава позиција подузећа знатно ће ојачати. .

Прошла година завршена je губитком од 128 хиљада. 
динара. Међутим како je године 1930. преостао губитак од..
29 хиљада динара, укупни губитак износи 157 хиљада динара.

Потешкоће у девизном промету битно побољшавају 
изгледе домаће индустрије. To вреди и за „Каштел“. Kor- 
сументи морају силом прилика да набављају домаће про- 
дукте.
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Societe Generale de Belgique, Bruxelles 
Banque Beige pour I’Etranger, Bruxelles 
Deutsche Bank und Discontogesellschaft, Berlin 
Wiener Bankverein, Beč
Opšte jugoslovensko bankarsko društvo, Beograd—Zagreb

SOCIETE GENERALE DE BELGIQUE, BRUXELLES.
У анализи биланса Societe Generale de Belgique за 1930. 

тодину (Народно Благостање од 30. V. 1931. године бр. 22), 
истакли смо, да je ова велика банка имала у свом порт- 
фељу већи пакет акција Banque de l’Union Parisienne y Па- 
ризу, која je тако вешто и тако савршено пласирала свој 
лавовски део у емисији нашега Стабилизационог зајма од
1931. године. Ко je могао тада да мисли да ће после крат- 
ког времена последња да дође у тешкоће услед узнемира- 
вајућих гласова о њезином ангажману у иностранству и да 
ће Societe Generale de Belgique да je извуче из спасности 
даљег повлачења улога од стране узнемирених улагача да- 
вањем једнога аванса од 100,000.000 фр. франака ? Ha прву 
вест о тој транзакцији лрестао je рен на Banque d’ l’Umon 
Parisienne, jep ce знало, да ce Societe Generale de Belgique 
не би упуштала y тај посао, да није одлучила да иде до 
краја, према потреби, и да су њезина сретства доцољна за 
најгори случај.

Пише ce и говори о процесу ишчезавања банака у 
целоме свету. Ми смо више пута указивали на то, да ie ен- 
глеско банкарство, у пркос паду фунте и огромним замрз- 
нутим кредитима на све стране у иностранству, показало и 
у години кризе поверења ону савршену сигурност и ликвид- 
ност, како смо у најбољим годинама навикли да сретамо код 
њега. Тешкоће Banque Nationale de Credit и Comptoir Lyon- 
Alemand y Паризу изазвале cy код лаика y целоме свету 
уверење, да je и француско банкарство у кризи. Међутим, 
то je највећа заблуда. Четири главне француске банке стоје 
чврсто као Хималаја. Док ce у другом свету извлаче срет- 
ства из банака, дотле je код ових сталан прилив новца, a 
ликвидитет ce стално побољшава. За енглеско и француско 
банкарство ce може рећи, да би преживело своју сопствену 
отаџбину. Међутим, док енглеско банкарство даје кредите 
иностранству — у главном рамбус-кредите — дотле je 
француеко банкарство чисто национално no својим лосло- 
вима, чак je после рата престало да увози и стране хартије 
од вредности, што му je био пре рата главни посао.

У ту грулу великих и далеко преко граница своје 
отаџбине прелазећих банака спада и Societć Generale de Bel
gique. Она je белгијско друштво no седишту, a вероватно

и no томе, што je и већи део акција пласиран у земљи. Алм 
no пласману свога капитала, ona je потпуно међународна. 
Даље ce она битно разликује no начину свога пословања 
од француског и енглеског банкарства. Она je нека врста 
пословне банке. Козмополитско развиће Societe Generale de 
Belgique резултат je развића белгијске народне привреде. 
Белш ја je једна од земаља са релативно-највећим волуме- 
ном спољне ^рговине на главу становника. Она je од увек 
увозила аграрне производе и извозила индустријске у врло- 
великом обиму. Белгија није успела да у својој колонијалној 
политици и у свом значају за светску привреду добије име, 
које има њена мала сусетка, Холандија; али je и она ишла 
истим путем, којим и ова, и она je од вајкада имала развиг 
јену колонијалну политику и врло велику спољну трговину.

Societe Generale de Belgique je ишла y столу ca бел- 
гијским индустријалцима и трговцид5а. И ако ce интереси 
Societe Generale de Belgique распростиру no целом светуг 
ипак ce мора нарочито истаћи њезин ангажман у врло ве- 
ликој мери у белгијском Конгу. To je белгијска колонија, 
којо] je, на иницијативу белгијског краља Леополда пре 30 
година, обраћена нарочита пажња, jep je њезино природно 
богатетво огромно и Societe Generale de Belgique je била 
главни пионир на томе послу. Она данас патронизира преко 
62 акционарска друштва у Конгу (руднике бакра, угља, же- 
љезнице и остала најразноврснија индустријска и трговачка 
подузећа). Фигуративно би ce могло рећи да je Конго еко- 
номска колонија Societe Generale de Belgique. Она je анга- 
жована такође у Северној и Јужној Америци, Источној 
Азији, a нарочито Кини, али тежиште њезиних интереса пада 
на најразвијеније и високо индустријске делове света, a специ- 
јално Француску, Белгију, Енглеску, Немачку и т. д. Нема те 
капиталистичке надионалне привреде у свету, у којој ово 
друштво не би имало својих интереса. Како no разноврсно- 
сти ангажмана тако и no територијалном пространству Soci
ete Generale de Belgique ca својим портфељом ефеката прет- 
ставља у минијатури светску лривреду. Због тога њезин 
годишњи извештај -спада у ред интересантних докумената
о светској привреди за периоду, о којој ce полаже рачун. A 
управа друштва даје себи много труда да ти извештаји буду 
што прегледнији. Цео материјал je подељен no привредним 
гранама: жељезнице, бродарство, рудници, .металургија,
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стакло, електрика и т. д. тако, да je у врло кратком пре- 
гледу изложено ono, што je карактеристично за развиће до- 
тичне гране у односној години.

Рачун изравнаља.

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. r. 1931. г.
у милионима белг. франака

Благајна 269.38 338.44 488.74 587.17
Менице 1.031.17 1.180.67 931.50 873.74
Држ. харт. и обвезнице 37.82 6,27 45.39 428.04
Акције прив. предузећа 778.46 994.72 1.097.92 1.987.28
'Учешћа 133.16 282.25 385.06 105.05
Текући рачуни 2.812.70 3.460.88 3.780.48 2.547.10
Непокрет. и инвент. 20.00 20.00 20.00 20.00
Гарант., кауције итд. 19.906.99 16.737.00 15.219.02 12.679.49

Пасива
Главница и резерве 1.135.21 2.038.00 2.054.63 2.078.00
Облигације 82.91 82.25 119.51 103.35
Туђа сретства 3.716.70 3.996.40 4.340.82 4.233.89
Добит 147.88 166.58 234.14 133.15
Збир биланса 24.989.70 23.020.23 21.968.12 19.227.88
Обртни капитал 5.062.70 6.263.23 6.729.09 6.528.38

Рачун губитка и добитка.

Бруто приходи 199.39 294.87 319.29 217.56

Расходи
Порези и управ. трошк. 38.83 43.29 45.72 42.86
Камата 7.84 10.48 8.65 7.91
От.писи непокретности — 11.31 5.47 2.01
•Отпис државних ефеката — — — 28.59
Отпис акција лриватних

предузећа — 57.80 18.39 —
Тантијема чиновништву 4.84 5.81 6.92 3.03
Добит 147.88 166.58 234.14 133.15

Горња таблица нам даје рачунску слику развића би- 
ланса за последње четири године. Централну позицију нала- 
зимо у пасиви под именом „туђа сретства“. Ta je позиција 
била у непрекидном порасту све до 1931. године. Од 4.340 
милиона франака у 1930. године смањује се износ на 4233 ми- 
лиона франака. Све су то депозити no текућем рачуну ве- 
ликим делом од стране патронизираних подузећа, међу ко- 
јима je врло много таквих, која се гуше у новчаној обилности.

Други извор капитала су сопствена сретства у укул- 
ном износу од 2.078 милиона франака — скоро за половину 
туђих сретстава. Однос je дакле 1 : 2 и повољнији него што 
се замислити може. Врло je мало банака у свету у опште 
са тако великим сопственим сретствима. Главница износи 1 
милијарду фр. и .подељена je на 800.000 делова no 1.250 фра- 
нака један део. Резерве износе 1.078 мил. франака и то 700 
милиона су старе резерве a 178 мшгаона франака je ажија 
од емисије акција преко пари. Поред тога друштво има об- 
лигација у оптицају у износу од 103 милиона франака. Kao 
што видимо, укупни капитал износи 6.628 милиона франака, 
према 6.730 милиона у 1930. години. Збир биланса износи 
19 милијарди франака, од чега je 12,6 милијарди пролазна 
позиција (већино,м оставе, од чега ефекти чине 7,8 мили- 
јарди фралака).

У активи имамо на првом месту акције разних поду- 
seha у износу од 1.977 милиона франака; a ако се томе до- 
даду финансиска учешћа од 105 милиона франака, добија се 
сума од 2.092 милиона франака. Из горње таблице видимо, 
да je тај посао за последње четири године гигантски напре- 
довао: од 918 милиона франака у 1928. години на 2.092 ми- 
лиона франака у'1931. години. Нарочито je уладан пораст у
1931. години од 610 милиона франака. Он се објашњава на

следећи начин: 1. Ликвидацијом разних синдиката, којом 
приликом je сваки члан примио своју квоту. 2. Куповином 
акција, да би се што боље обезбедио утицај у извесним 
контролисаним подузећима и 3. Куповином акција да се иско- 
ристи врло повољан положај појединих подузећа.

У осталом, лосвећенима je добро познато да je 22. сеп- 
тембра 1931. године, на иницијативу белгијске владе, a под 
контролом Banque Nationale и Caisse Generale d’Epargne et 
de Retraite основан један конзорцијум ca капиталом од 1 
милијарде франака. a ca циљем, да се спречи лудо стропо- 
штавање курсева услед наступеле кризе поверења после обу- 
ставе плаћања бечког Creditanstalt-a и мораторијума немач- 
ких банака. Вероватно, да je и то био повод .повећања порт- 
феља ефеката, при чему je врло вероватно да je Societe Ge
nerale de Belgique куповала првенствено акдије подузећа, у 
којима je заинтересована.

Ми смо у прошлој години нарочито истакли, да je 
главна карактеристика пословне политике Societe Generale 
de Belgique, да врши огромне отписе на хартијама од вред- 
ности. У извештају за 1931. годину вели управа, да je курсна 
вредност портфеља хартија од вредности са више од пола 
милијарде франака већа од исказане, која je пак заснована 
стриктно на службеним курсевима 31. децембра 1931. год.

Знамо, да je портфељ ефеката најделикатнија ствар у 
активи једне банке. У њему може да леиж огромиа снага јед- 
нога завода, као што може да буде извор велике опасности. 
Због тога je потребно да банка о том свом послу увек по- 
лаже детаљан рачун. Томе услову одговара савршено Soci
ete Generale de Belgique. Она исказује у своме годишњем из- 
вештају тачан број свију акција и хартија од вредности, које 
има у портфељу тако, да сваки може да израчуна, колика je 
курсна вредност тих папира и какав je према томе бонитет 
тога портфеља.

Највећи део обртног капитала пласиран je у текуће 
рачуне. Ta je позиција била у сталном порасту све до 1931. 
године (од 2.812 милиона франака у 1928. години на 3.780 
милиона франака у 1930. години). Крајем 1931. године пада 
она на 2.547 милиона франака. Са гледишта ликвидитета ова 
се позиција треба да подели у два дела: кредити на текуће 
рачуне, који износе 1.840 милиона франака и врло кратко- 
рочиог потраживања и иста no виђењу у износу од 706,6 ми- 
лиона франака. Благајва износи 580 милиона франака и већа 
je но и једне раније године. Нарочито упадно повећање по- 
казује позиција државне хартије и обвезнице од 45 (1930.) 
године) на 428 милиона франака (1931. години). Све су то 
благајнички записи белгијског министарства финансија и ко- 
лонија са већином једногодишк>им роком. A за 124 милиона 
франака су разне јавноправне облигације. Ово повећање по- 
зиције извршено je у циљу повећања ликвидитета.

Трећа позиција no величини су менице. Она je у -паду: 
од 1.031 милион франака (1928. године) на 873 (1931. год.). 
Пад je дакле систематски за све четири године.

Из овога прегледа констатујемо следеће структурелне 
промене у активи Societe Generale de Belgique: о-падају те- 
кући рачуни и менице, a расту ефекти и благајна, чиме je 
извршено снажно повећање банчиног ликвидитета. To још 
јасније излази пред очи, кад имамо у виду, да државне хар- 
тије од вредности, менице, краткорочна потраживања и по- 
траживања од банака износе 2.540 милиона франака, одно- 
сно ликвидитет износи 37% целокупне активе.

Добит je мања но 1930. године, делом услед повећаног 
ликвидитета. Она износи 163 милиона франака (пошто се од- 
бије 3 милиона франака учешћа чиновника у добити) од чега 
je отписано на хартијама 28 милиона, тантијема само 2,4 ми- 
лиона, a дивиденда нето 140 франака no акцији од 1.250 
франака.

У току 1930. године дао je оставку на свој положај 
директор Georg Theumis, позната фигура на међународном
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економским приредбама и човек, који има врло много заслуга 
за унапређење Societe Generale de Belgique.

У њезиној дирекцији налазе се следећа г. г.: Гувернер 
банчин je г. G. Gadot, вице-гувенер E. Francqui, a чланови 
су: ј. Bagage, G. Blaise, Aug. Callens, Baron Carton de Wiart, 
F. Cattier, W. de Munck, Ch. Fabri, A. Galopin, H. de Boeuf, 
A. Stoclet и F. van Bree. Почасни члан дирекције je r. Ed. de 
Brabander, Саветници cy r. r .:  A. Bemelmans, L. Yadod, M, 
Lippens, A. Marchal, и G. Perier.

BANQUE BELGE POUR L’ETRANGER, BRUXELLES

Kad prilazite pariškoj berzi s lica, primetićete s leve 
strane vrlo krupnim slovima firmu Banque Beige pour l’Etranger, 
Societe anonyme, Filiale de la Societe Generale de Belgique. 
Za strogog pravnika je to na prvi pogled nepojamna stvar. Fili
jala je isto što i centrala, samo je od nje teritorijalno odvojena. 
Sletstveno, filijala mora da ima istu farmu, kao i centrala. Imo
vinski je svaka filijala, što i centrala; ona zaključuje poslove u 
ime centrale i ova jamči za njezine obaveze svom svojom imo
vinom. Kako je dakle mogućno da Banque Beige pour l’Entran- 
ger, jedno samostalno akcionarsko društvo, nosi u svojoj firmi 
obeležje da je filijala Societe Generale de Belgique?

Pravnički to je nemogućno, ali se taj odnos ne posmatra 
pravnički već čisto poslovno. Banque Beige pour 1’ Etranger je 
osnovana od Societe Generale de Belgique i  ukupnost akcija 
se nalazi u njezinim rukama. Reče nam se, da to nije ništa ne
obično. Tako je. Banque Beige pour 1’ Etranger je isključivi 
korespondent Societe Generale de Belgique u svima mesti ma, 
gde .ima svoje ekspoziture i filijale. Reći će nam se, da i to nije 
ništa neobično u novčarstvu. I to je tačno. Ali u tom odnosu ima 
nečeg, što je neobično i specijalno, naime Societe Generale de 
Belgique, odgovara celom svojom imovinom za obaveze Banque 
Belgs pour Г Etranger, i sa  te tačke gledišta je Banque Beige 
pour 1’ Etranger filijala Societe Generale de Belgique, pošto je 
filijala, po definiciji, ustanova, za koju odgovara centrala neo
graničeno. Societe Generale de Belgique je smatrala, da će na 
taj način mnogo bolje obeležiti međusobni odnos, no kad 
bi, mesto firme, metla neukusnu rečenicu da ona odgovara za 
celokupne obaveze prve.

Samo ime Banque Beige pour Г Etranger odaje cilj koji 
je Societe Generale de Belgique htela da postigne njezinim 
osnivanjem: ekspanzija u inostranstvu. Da bismo to što bolje 
razumeli treba da imamo u vidu da Societe Generale de Bel
gique ne zna u opšte za filijale. Ona se iscrpljuje u svom središtu 
i; bnslu. Mi smo već istakli da je Societe Generale de Belgique 
u minijaturi slika svetske privrede. Zato izgleda čudnovato, da 
nema filijala. Ali to je tradicija njezina. Svoju svetsku privre
dnu funkciju vrši ona preko akcionarskih društava, koja po 
patrcnizaciji i kontroliše. Ona ima u svojim rukama ogroman 
broj akcija velikog broja banaka, koje imaju vrlo razvijen si
stem filijala, kao i akcija raznih poduzeća, po celom svetu. U 
tom cilju je osnovana i Banque Beige pour Г Etranger naime 
da bi mogla bankarskim poslom da prati njezin portfelj. Zbog 
toga Banque Beige pour 1’ Etranger održava filijale.

Ali su njezine filijale samo po imenu, jer su to u stvari 
svaka za sebe po jedna centrala, jer na svaku pada jednak obim 
poslova. Te se filijale nalaze u Londonu, Parizu i Njujorku. 
Ona, istina, ima i četiri, filijale u Kini i tamo uživa koncesiju za 
izdavanje novčanica zahvaljujući uticaju, koji je već odavno 
stekla tamo Societe Generale de Belgique.

Ali se tim filijalama ne iscrpljuje teritorijalna ekspanzija 
Banque Beige pour 1’ Etranger. Ona je gotovo svuda zastup
ljena, ali ne u formi filijala, već preko afiliranih i patroniziranih 
poduzeća. Tako u njezin konsern spadaju ibanke Banque Italo- 
Belge, Anvers, Wiener Banque-Verein, Beč, Banque Union de 
Boheme, Prag, Banque Commerciale Roumaine, Bukurešt, So
ciete Generale de Banque en Pologne, Varšava, Banque Franco- 
Belge et Balkanique,. Sofija, Banco international de Industria u

Comr-rcio,- Madrid, Opšte jugoslovensko bankarsko društvo, Be
ograd, Zemaljska banka, Sarajevo i Banque Beige et Internatio
nale en Egypte, Kairo.

Kao što iz ovoga vidimo Societe Generale de Belgique je 
preko Banque. Beige pour 1’ Etranger dvostruko zainteresovana 
i u našoj zemlji: preko Zemaljske banke i preko Opšteg jugo- 
slovenskog bankarskog društva. Po sebi se razume da je Wie
ner Bankverein jedini zaslužan za dolazak Banque Beige pour 
Г Etranger u našu zemlju i za njezino angažovanje u poslovima 
kod nas. A taj angažman nije ni beznačajan niti uslovljen po
stojanjem Wiener Bankverein-a; on se vremenom potencirao,, 
a u isto vreme emancipovao tako, da danas postoji neposredna 
veza između Banque Beige pour 1’ Etranger i gore pomenutih 
dveji: banaka u Jugoslaviji.

Kao što rekosmo, težište poslova Banque Beige pour 1’ 
h tra rger pada na Pariz, London i Njujork, tri najvažnija finan- 
sijska centra u svetu. Banka je uspela, da se vrlo dobro plasira 
u svim trima mestima. Zahvaljujući toj okolnosti, ona je u 
stanju da usluži komitenta i povoljno i brzo i toj se okolnosti 
ima također da zahvali za bogatu klijentelu u svim tim varo
šima. Dok su teritorijalno inokosne banke za informacije upu
ćene na banke, od kojih stoje daleko, dotle su ove tri filijale u 
neposrednom međusobnom dodiru, i telegrafski i telefonski, 
tako, da je svaka od njih vrlo brzo informisana o onome, šta  se  
radi i šta se namerava u jednom od tih centara. Zna se na pr. 
da je Banque Beige pour 1’ Etranger u velikoj međunarodnoj 
flu.kt; uciji zlata, a naročito preko okeana, poslednjih godina 
igral:’, važnu ulogu. Ona je uvek mogla da se preorijentiše za
hvaljujući brzoj i tačnoj informaciji.

Račun izravnanja na dan 30. juna.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u milionima belgiskih franaka
Akcionari 53.01 52.96 52.95 52.95
Blagajna i banke 737.20 777.99 320.48 691.32
Razni dužnici 2.278.63 2.891.77 2.420.69 1.653.54
Akcepti 559.27 803.82 730.03 672.00
Hartije od vrednosti 362.04 232.13 353.04 396.76
Učešća 35.98 23.92 41.01 39.92
Menice 668.08 667.34 935.75 1.382.38
Nepokretnosti 18.55 9.00 8.37 8.37
Prenosne pozicije 7.873.44 9.110.37 8.341.76 7.868.08

Pasiva
Glavnica 200.00 200.00 200.00 200.00
Fondovi 100.00 110.00 120.00 130.00
Kreditori 3.806.33 4.298.81 3.770.51 3.861.76
Akcepti 559.27 803.82 730.03 672.00
Obveznice 4.50 4.50 4.50 4.50
Novčanice u Kini 13.91 11.21 6.43 4.29
Dobit 28.76 30.9 30.85 24.69
Zbir bilansa 12.586.22 14.569.31 13.204.00 12.766.07

Glavnica iznosi nominalno 200 miliona franaka, a faktički:
289.131 akcija po 500 franaka; 60.869 akcija ä 500 fr.

uplaćenih sa 25%; 250.000 akcija k 100 fr. uplaćenih sa 25% ;
svega 247.044-.182,50 fr.

Rezerva iznosi 130 miliona i svake godine se povećava 
za 10 rmliona franaka, odnosno za 8% od uplaćene glavnice u 
posh'dnjoj godini, a to je danas iznos, koji imponuje i kao di
videnda. Do kraja iduće godine rezerva će iznositi isto toliko 
koliko i sama glavnica. To je u opšte politika Societe Generale 
de Belgique, koja se sprovodi i kod Banque Beige pour Г 
Etranger.

Pored sopstvenih sretstava od 350 miliona franaka glav
nu ulogu u nabavci kapitala igraju poverioci u ogromnom iz
nosu od 3.864 miltiona franaka. To su kapitali većinom komite- 
nata iz raznih zemalja. Banque Beige pour 1’ Etranger uživa 
vrlo veliki kredit kao depozitna banka u Parizu, Londonu i Nju- 
jorku. Tu se nalaze čekovski ulozi korespondenata iz celoga



270
sveta, pošto filijale njezine u trima glavnim centrima vrše sve 
bankarske operacije nepreglednog broja preduzeća iz konserna 
Socifcte Generale de Belgique. U stvari ona bi mogla da živi i 
deli dividendu samo u tome svom svojstvu.

Kao drugi izvor 'kapitala imamo akcepte u iznosu od 672 
miliona franaka. Ali se ista pozicija, pod istim imenom i u istom 
jznosu, nalazi i u aktivi tako, da izlazi, da je to jedna tranzi
tom a stavka. Knjigovodstveno je tako, ali ne i sa  gledišta na
bavke kapitala. Pod akceptom se razume davanje akcepta na 
poslugu komitentima. To je posao, koji nije bio odomaćen u 
‘Francuskoj sve do skora. Tek osnivanjem Banque d’ Axcepta- 
tion počelo je francusko bankarstvo da ga neguje, ali, usled 
zamrznutih kredita u Nemačkoj, malaksalo je oduševljenje pre
m a r.jemu. Banque Beige pour 1’ Etranger obavlja ovaj posao 
sa mnogo uspeha, zahvaljujući svojim međunarodnim vezama, 
jer je akcept uobičajen u međunarodnoj trgovini. Ona verovat- 
no daje svoj akcept na poslugu firmama u zemljama, u kojima 
je novac skuplji, a ove Ih onda eskontuju u Parizu ili u opšte 
na rr.estima, gde :e, novac jeftin. Zahvaljujući odličnoj reputa
ciji na pariškom tržištu i svojoj metropoli Banque Beige pour 
V Etranger je u stanju da plasira veliki, iznos svojih akcepata 
na tižištima, gde je novac najjeftiniji. Naravno, da banka daje 
svoje a'kcepte uz prvoklasno pokriće: kurentnu robu ili prvo
klasne hartije od vrednosti. Za banku je taj posao vrlo unosan.

U aktivi vidimo raznovrsne bankarske operacije.
Najveća pozicija su tekući računi (dužnici u ukupnom 

iznosu od 1.650 miliona franaka). Ali je to u stvari zbirna pozi
cija, jer se ona sastoji iz regularnih tekućih računa (964 mili
ona franaka) i od potraživanja od banaka (689,5 miliona fra
naka). Prema tome izlazi, da je. najvažnija stavka u aktivi 
menični portfelj u iznosu od 1.322 miliona franaka. Za razliku 
od  Societe Generale de Belgique kod Banque Beige pour 1’ 
iEtrarger je taj posao u stalnom porastu, od 635 miliona franaka 
(u 1928. godini) na 1.382 (u 1931. godini). Izgleda da Societe 

'Generale de Belgique prenosi sve više ovaj posao na Banque 
Beige pour Г Etranger, što bi bilo sasvim logično, jer je ono 
naročito posle poslednjeg povećanja svog portfelja "akcija, sve 
više holding, a sve manje poslovna 'banka.

Treća važna pozicija su hartije od vrednosti u ukupnom 
iznosu od 396,7 miliona franaka. Ova stavka ne pokazuje važne 
protrene u toku poslednje četiri godine. Svakako da je 1931. 
godir.e dostigla vrhunac. Tu se nalaze državne i državom ga- 
rantovane obligacije od 251,6 mliona franaka i akcije banaka 
afiliranih i kontroliranih za 143 miliona franaka. —  Izgleda ma
lo čudnovato, da se sa ovako malim iznosima održava, tako 
reći, sopstvena bankarska veza u celom svetu. Pre će biti da 
jf vrednost tih hartija mnogo veća, ali da je u međuvremenu 
znatno otpisana.

Najzad imamo blagajnu i banke sa 691 milion franaka. 
Ova se stavka uvećala prema pretprošlogodišnjoj za 100%.

Iz ovoga pregleda vidimo da se obrtni kapital Banque 
Beig<’ pour 1’ Etranger za poslednje četiri godine nije .mnogo 
menjao (pri čemu izuzimamo akcepte). Najveća suma bila je
1929 godine, preko 4,5 milijarde franaka. Tuđa sretstva su iz
nosila 4.300 miliona franaka. U 1930. godini O'brtni kapital opa
da na okruglo 4 milijarde smanjenjem tuđih sretstava. U 1931. 
godini on raste ponova preko 100 miliona (na 4.140 miliona 
franaka). Kao što vidimo, u pasivi nema nikakvih znatnih pro
mena. Međutim u aktivi se pojavljuju znatne struktureine pro- 
mene; dužnici opadaju za skoro 800 miliona franaka u korist 
meničnog portfelja (okruglo 450 miliona franaka) i blagajna i 
banke (360 miliona franaka). Umanjuju se manje likvidne, a 
povećavaju likviđnije stavke. Očigledno je, da uprava upućuje 
banku sve većem likviditetu. I uspela je. Jer sama blagajna i 
banki iznose 15% celokupne aktive. Kad se tome dodadu me
nice, potraživanja banaka i državne i državom garantovane har
tije od vrednosti, onda se dobije likvidna aktiva u ogromnoj 
cifri od 2.800 miliona franaka, odnosno 66%....

Bruto dobit iznosi 23,6 miliona franaka, a sa prenosom 
iz pietprošle godine 24,7. Na ime dividende dato je 12,69 m i
liona franaka, odnosno 8%. Za porez je rezervisano 1,5 milion, 
a za iduću godinu je prenesena znatna suma od 9,18 miliona
franaka,

U upravi Banque Beige pour 1’ Etranger, Bruxelles na
laze se sledeća g.g.: August Callens, pretsednik; Charles Fabri, 
po+pretsednik; Alexis Van Damme, Paul Ramlot, Baron Beyens, 
Hector Carlier, Baron Carton de Wiart, Ed. de Brabander, H. 
Dewez, Inlez Bagage, Willy de Munch, A. Donnay, A. Frangois, 
lules jadot, H. Le Boeuf, Paul Mayer i G. Theunis. Glavni di
rektor je g. R. Gheude.

DEUTSCHE BANK UND DISCONTOGESELLSCHAFT, 
BERLIN.

Nema još ni mesec dana, od kako se u evropskim novi
nama pojavila alarmantna vest, lansirana iz Njujorka (koju su 
uostalom savesno registrirale i naše novine) da je jedna od 
evropskih goiiat-banaka, naime Deutsche Bank und Disconto- 
gestilschaft, Berlin došla u teškoće, pošto ne može da isplati o 
roku (1. septembra o. g.) iznos od 25 miliona dolara. Tačno je, 
da i. septembra o. g. dospeva jedan zajam D.D.-banke od 25 
miliona dolara, odnosno 105 miliona maraka. Tačno je dalje i 
to, da je banka danas u nemogućnosti da likvidira ovaj zajam 
u dolarima, kao što je to ugovorom bilo predviđeno, ali to nije 
njezina krivica već posledica postojećih nemačkih deviznih pro
pisa, koji danas banci onemogućuju da nabavi dolare i da ih 
transferira u inostranstvo. Međutim je tvrđenje, da je zbog toga 
D.D.-banka došla , u teškoće, vrlo neukusna novinarska patka, 
za keju samo mogu biti odgovorne ove vrućine, ako nije slu
čajno po sredi i zlonamernost, pošto je svet danas vrlo sklon 
vestima o teškoćama banaka. Stvar leži u ovome. D.D.-banka 
je u leto 1927. godine plasirala na njujorškom tržištu. 6% ob
veznice petogodišnjeg zajma u iznosu od 25 miliona dolara — 
po kursu od 99.5%, kao što su to u ono doba radile i druge 
velike evropske banke (iako je kod ovih emisioni kurs bio 
znatno niži) da bi na taj način imale mogućnosti da prošire 
svojim industrijskim komitentima volumen srednjeročnih zaj
mova. Zbog režima deviznih stega, koji postoji sada već gotovo 
godinu dana, dat je Reichsbanci (kao i našoj Narodnoj banci) 
monopol za sve devizne transakcije sa inostranstvom, kao i u 
zemlji. Iz bankarsko-prestižnih razloga bilo bi za D.D.-banku 
najsrećnije rešenje, kad bi joj Reichsbanka stavila na raspolo
ženje potrebni iznos u dolarima (u pitanju je svega oko 12.5 
miliona dolara pošto je D.D.-banka, koristeći niske kurseve 
obligacija, prekupila u međuvremenu sama ili za račun svojih 
nemačkih poslovnih prijatelja gotovo polovinu ovih obveznica) 
što međutim Rajhsbanka neće i ne može uraditi, već i obzirom 
na druge nemačke inostrane devizne poverioce i s obzirom na 
ugovore o odlaganju privatnih plaćanja. Pod pritiskom ovih 
okokosti napravila je D.D.-banka porterima svojih dolarskih 
obveznica pre mesec dana novu ponudu —• naime da isplati ne- 
mačkim porterima punu protivvrednost u markama, a inostra
nim takodje punu protivrednost u markama na privremeno r e 
zanom računu (saobrazno deviznim propisima) a u slučaju da 
im to ne konvenira, ponudila je produženje roka isplate u do
larima na tri godine, do 1935. godine u kome im slučaju dodaje 
jedan bonus — kao što je to kod prolongacija uzuelno — od 
2%, tako da bi ukamaćenje obveznica iznosilo umesto dosada
šnjih 6% novih 62/ s%.

Ovaj, za današnje prilike veoma kulantan predlog, na 
koji je D.D.-banka bila prinudjena, kao što smo to napomenuli, 
stanjem opštih nemačkih prilika a ne sopstvenom krivicom, do
voljno potvrđuje besmislicu navedene njujorške vesti. Ovo uka
zuje na apsolutnu solventnost i likvidnost D.D.-banke, što će u 
ostalom potvrditi i daljna izlaganja, kojima je cilj analiza D.D.- 
banke u 1931. godini.

Nepotrebno -je ponavljati meza-pamćeinu revoluciju, i pre-
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turbaciju nemačkog bankarstva u prošloj godini. U ilustraciju 
neka posluži samo kratak, sumaričan bilans: četiri nemačke
vodeće privatne banke izgubile su prošle godine skoro 50 mi
lijardi tuđih sretstava (toliko je iznosio odliv domaćih i ino
stranih uloga) i kad se pristupilo sanaciji, to jest čišćenju pre
ostalih ruševina do tada tako impozantne konstrukcije nemačkih 
vodećih banaka pokazalo se, da premašuju gubitci četiri vodećih 
zavoda 15 milijardi dinara. Od četiri banke ostalo je svega 
iri, jedino D.D.-banka je sanirana sopstvenom snagom, dok 
je kod ostalih 'bilo potrebno ogromnih žrtava države. D.D.- 
banka danas je ostala jedina velika nemafika privatna banka; 
druge tri, sanirane državnom pomoću, platile su ovu sanaciju 
gubitkom samostalnosti.

Najveću pažnju zaslužuje 'način, na koji je krajem 1931. 
godine izvršena sanacija i raščišćavanje D.D.-banke. Posle ri- 
goroznog preg.eda knjiga, uprava je utvrdila, da iznose gubitci 
u '1931. godini 275 miliona maraka, koje treba otpisati. Već i u
1929. i 1930. godini otpisano je u istu svrhu, ali iz latentnih 
rezervi punih 125 miliona, tako da iznose ukiipai otpisi ove tri 
poslednje godine ogromna cifra ođ 400 an’iiona maraka, odno
sno 5.4 milijarde dinara”;i Od ovih gubitaka, u iznosu od 275 
miliora maraka otpisanih u 1931. godini, upotre'bljeno je ma 
otpis du'bioznih potraživanja i poslovnih gubitaka 240 miliona, 
a 35 miliona maraka kao gubitak na kursnoj razlici, pretrplje
nom na hartijama od vrednosti i konzorcijai'ni.m poslovima. 
Odakle je Đ.D.-banka mogla stvoriti ova ogromna sretstva, 
odnosno kako je izvršena sanacija koja je u istoriji bankarstva 
ostala bez primera? Odgovor na ovo pitanje glasi: iz sopstve- 
nih sretstava, bez i najmanje tuđe pomoći, radikalnim sniže
njem sopstvenih sretstava, naime glavnice i rezervi.

Poslovni višak u 1931. godini iznosi 23.2 miliona, dobit? 
po knjigama iz smanjenja glavnice 108 miliona, a od rezervnih 
fondova otpisano je 145.6 miliona, čime je dobiven ukupan iz
nos od 276.8 miliona maraka: 275 miliona je upotrebljeno za 
otpise a 1.8 miiiona preneto je na novi račun.

Krajem 1930. godine iznosila je glavnica D.D.-banke 
285 miliona a rezervni fondovi 160 miliona maraka. Pošto je 
već u toku 1930. godine počelo srozavanje kurseva hartija od 
\ rednosti, smatrali su novčani zavodi za dužnost, da interven- 
cionim kupovanjima .na berzama i međ svojim komitenti.ma po
državaju kurseve svojih papira — a to je kod nas, u Jugoslaviji, 
zabranjeno. D.D.-banka je u toku 1930. godine preuzela za 35 
miliona maraka sopstvenih akcija, po prosečnom kursu od 
115.5% a u 1931. godini za 70.6 miiiona, po prosečnom kursu 
od 97%, tako da je imala u svorne portfelju 105.6 miliona ma
raka akcija koje su bilans’rane po 'nominalnom kursu. Prema 
tome nalazilo se u prometu 180 miliona, za koje je glavna 
skupština od 23. marta o. g. odlučila, da se reduciraju u odnosu
5 ka 2 na 72 miliona i to na taj način, da se nominala od 1000 
maraka prežigosa na 400 i zameni za četiri nove akcije od po 
100 maraka. Iz ove transakcije je dobiveno 108 miliona maraka. 
Dalje je odlučeno, da se od 105 miliona maraka sopstvenih 
akcija, koje su se nalazile U rukama bančinkn, poništi 33 mili
ona preko računa gubitka, posle čega ostaje 72 miliona. Odlučeno 
je, da se ove akcije ponovno prodaju, po kursu od 115.5%, 
zbog čega vidimo u aktivi bilansa poziciju dug akcionara sa
82.8 rnil. maraka. Naročiti konzorcium (sastavljen od strane 
bančinih poverilaca) preuzeo je 36 miliona maraka od ovih ak
cija, a druga polovina je izložena javnome kursu, također po 
kursu od 115.5%. Uprkos vrlo teškim prilikama na tržištu ka
pitala u Nemačkoj, ipak nema sumnje, da će ova emisija us
peti, pošto vlada međ bančinim industrijskim tom itentim a vrlo 
veliko interesovanje za njezine akcije — već i iz kreditno- 
političkib razloga. Samoj banci plasman ove nove emisije ne 
zadaje veliku brigu, pošto je Goldđiskontbanka izjavila, da je 
pripravljena preuzeti jedan paket od 50 miliona maraka po 
кигел od 115.5% za vreme dok se prilike ne poprave, sa oba
vezom, da ih po istom kursu opet vrati, ne tražeći pri tome ni 
odgovarajuća mesta ni uticaj na bančinu upravu. Međutim D.D.

banka napominje, da ima ona sama najveći interes da ne isko
risti ovu ponudu, kako bi i formalno mogla očuvati svoj privatno 
privredni karakter. Azija ove emisije u iznosu od 10.8 miliona 
maraka ima se dotirati rezervnom fondu.

Nova glavnica iznosi dakle 144 miliona (od čega polo
vina još nije potpuno uplaćena — ali je uplata ipak garantira
na; a rezerve iznose 25 miliona, što znači, da su sopstvena 
sretsiva od 445 miliona maraka krajem 1930. godine (6 mili- 
jard: dinara) reducirana za 276 miliona na 169 miliona maraka 
odnosno 2.3 milijarde dinara.

■U narednoj tablici uporedili smo završne račune D.D.- 
bankr za posledje tri godine i dobijamo vrlo interesantnu sliku 
i pri tome treba napomenuti, da je bilans za 1931. godinu sa
stavljen posle izvršene sanacije, što se u ostalom može odmah 
primttiti i na smanjenju glavnice i rezervnih fondova.

Raču izravnanja 
Aktiva 1929. 1930. 1931.

u milioni'ma maraka
Blagajna 193.01 208.51 183.44
Nostropotraživanja kod banaka 431.92 321.70 93.61
Menice 1.249.89 938.72 574.78
Report-Lombard 152.41 90.05 18.42
Avansi na robu 699.97 699.37 344.24
Hartije od vrednosti 78.66 5.00 39.01
Konzorcijalni poslovi 73.56 75.00 68.90
Stalno učešća 35.01 37.50 57.36
Dužnici 2.403.00 2.292.82 1.980.52
Avansi u dolarima 103.45 104.45 —
Zgrade bančine 99.37 93.50 56.24
Ostale nepokretnosti 12.53 12.00 49.49
Akcionari — — 82.80

Pasiva
Glavnica 285.00 285.00 144.00
Rezerve 160.00 160.00 25.20
Poverioci 4.728.64 4.136.73 . 2.992.79
Akcrpti 213.16 245.36 273.18
Dolarski zajam 105.00 105.00 105.00
Garantije i t. d. 353.10 331.48 401.19
Zbir bilansa 5.533.83

Račun gubitka i dobitka

4.923.63 3.548.83

Prihodi
Kamata 101.76 88.17 76.02
Provizije 119.89 115.83 83.72
Kuponi 1.89 1.59 1.61

5.59 2.08 2.51
Prinosi iz ranijih godina — — ' 286
Dobu na poslovanju — — 23.24
Uzeto iz rezervnih fondova — — 145.60
Dobit na smanjenju glavnice — — 108.00

Rashodi
Troškovi 155.94 134.39 112.88
Porezi 24.89 18.20 15.01
Za dobrotvorne ciljeve 15.17 15.91 15.46
Otpisi inventara 0.98 0.34 0.10
Dobi! bez prenosa 32.15 17.49 23.24
Dividenda 28.50 17.10 —
Otpi:' dužnika — — 240.00
Otpis efekata — — 35.00
7Ay'" prihoda ili rashoda 229.14 207.67 434.54

Smanjenje obrtnog kapitala je bilo neizbežno, ali je pre
ma drugim vodećim bankama relativno najmanje; u 1931. go
dini iznosi 1.37 milijardi maraka a prema 1929. godini 1.98 
milijardi maraka odnosno 27 milijardi dok je u tome periodu 
obrt spao od 198.5 milijardi maraka u 1930. godini na 147.5 
milijardi u 1931. godini. Broj računa po knjigama je smanjen



od- 837 hiljada na 817 hiljada, pošto je likvidirano 25.500 ra
čuna u stranim valutama, dok su računi uloga na štednju po
rasli za 7000 računa.

Da posmatramo sastav pasive. O smanjenju sopstvenih 
sretstava je več bilo govora. Mnogo interesantnije kretanje 
pokazuju poverioci, koji su u 1931. godini opali za 1.144 mili
ona maraka a u 1930. godini za 615 miliona. Odliv je otpočeo 
u jesen 1930. godine, odmah posle parlamentarnih izbora u 
Nemaćkoj, i Hitlerove prve pobede. Prema tome iznosio je od
liv pcverioca u toku poslednje dve godine 1736 miliona maraka 
odnos.no 23.5 milijardi dinara. To su za naše pojmove astro
nomske cifre, jedan primer: Dvogodišnji odliv tuđih sretstava 
kod D.D.-banke je za dva puta veći od ukupnog iznosa svih 
tekućih računa kod 650 novčanih zavoda naše zemlje! Dok su 
tuđa sretstva D.D.- banke iznosila krajem 1929. godine 4.7 
milijarde (62 milijarde dinara) iznose krajem 1931. godine sve
ga još 2.99 milijarde maraka odnosno 40.5 milijardi dinara. U 
procentima odliv iznosi u 1931. godini 27%, što je relativno 
malo, pošto su izgubile Drezdnerbank skoro 70%, Danatbanka 
45%„ Kommerzbank 35% i t. d. Kod tuđih sretstava od skoro 
3 .milijarde maraka je 690 miliona inostranih poverilaca —  od 
kojih je 483 miliona zaštićeno ugovorom o odlaganju plaćanja 
(odliv u ovoj godini iznosi 815 miliona maraka) i 2.3 milijarde 
domaćih (manje za 330 miliona prema 870 miliona Drezdner- 
banke).

Bančina potraživanja u stranim valutama premašaju 
banune obaveze; međutim, ova konstatacija ima danas samo 
teoretsku važnost, pošto su sva ova potraživanja plasirana kod 
nemnčkih komitenata, koji nisu u stanju da ih vrate u odgova
rajućim devizama. Interesantna je i napomena da je umela D.D. 
banka da se očuva gubitaka na engleskoj funti. Napominje, da 
ne iznose ni milion maraka.

Bančini poverioci odnosno ulozi na štednju i po tekućim 
račur.ima pretežno su kratkog roka: preko 1.62 milijarde ma
raka ima otkazni rok do 7 dana, 972 miliona do tri meseca i 
samo 38 miliona ima rok od preko 3 meseca —  ali ovo ne važi 
za kredite inostranstva, koji su ušli u sastav zajmova, čije je 
plaćanje odloženo na osnovu naročitih ugovora o odlaganju 
plaćanja.

Ova redukcija obrtnog kapitala, koja dolazi kao posledi
ca smanjenja pasive, morala je smanjiti i bančine aktivne po
slove. Najlikvidnija su bila nostro potraživanja kod novčanih 
zavoda, već i po njihovoj prirodi, zatim menični krediti, lom- 
bard i repor, varantni krediti i aktivni tekući računi. U ovoj 
poziciji, koja iznosi 1.98 milijardi maraka, uračunata je i pro- 
tivvređnost 25 rnilionskog dolarskog zajma. Sa ne malo gordo- 
st: banka podvlači, da nikada nije rediskontirala svoj menični 
materijal kod Garantne i Akceptacione banke, koja je osnovana 
u ci'ju mobilizacije zamrzlih potraživanja.

Uprkos znatnih otpisa, porasla je pozicija stalnih učešća 
za ?0 miliona, zbog upisa akcija Akceptne i garantne banke, 
uplate akcija Međunarodne kreditne kompanije u Amsterdamu, 
povišenje glavnice Kreditne banke u Sofiji i t. d. i t. d.

Vrlo pregledne su grupacije poverioca kao i dužnika. 
Dok učestvuju kao poverioci najviše privatnici sa 33.3%, zatim j 
banke i osiguravajuća društva sa 20% od iznosa stranih sret- ! 
stava, dotle su podeljeni dužnici prilično podjednako na sve ■ 
privredne grane, što je važno radi podele rizika. Najviše ot
pada na trgovinu i industriju životnih namirnica 12%, tekstilnu 
industriju 11%, tešku industriju i rudarstvo 10%, privatne ko
m itet te 9%, banke i osiguravajuća društva 8%, mašinsku in
dustriju 7.2%, poljoprivredu 1.9% i t. d. i t. d.

Ukupni dužnici iznose 3.01 milijarde maraka. Od toga 
otpada na kredite preko 2 miliona 32.8% ili daleko najveći 
deo, na kredite od 500 hiljada do 2 miliona 24% od 100 hiljada 
do 500 hiljada 22%, od 20 hiljada do 100 hiljada 13.4%. a oni 
do 20 hiljada iznose svega 7.8%. Uprava D.D. banke podvlači, 
da je najviše gubitaka pretrpela ,kod relativno malih kredita, a 
ne kž.o što se to možda smatra, kod velikih. Od zajmova između

100 ; 500 hiljada (ima ih 2531 u iznosu od 251 miliona maraka) 
otpisano je sa 677 računa 83 miliona maraka a kod kredita od 
20 do 100 hiljada morala je otpisati 38 miliona na ukupnu ci
fru od 335 miliona maraka.

Hartije od vrednosti su vrlo rigorozno bilansirane. Banka 
se r;ije htela koristiti dekret-zakonom o bilansiranju po spe
cijalnim kursevima već ih je knjižila po stvarnoj vrednosti koju 
su imali prilikom sastavljanja računa, dakle u proleće ove go
dine. Ista rigoroznost je pomenjena kod bilansiranja nepokret
nosti. Banka ima 260 zgrada, koje služe bančinom poslovanju 
a pored toga i 291 plac, od toga 259 pod zgradama, koje sve 
b 'larsirane sa 105.7 miliona (1.43 milijarde dinara). Poreska 
proctna tih nepokretnosti iznosi 200 miliona, a prilikom raznih 
prodaja postiglo je cene, za 10% iznad poreske procene. Tihe 
rezeive moraju ovde biti vrlo velike.

D.D. banka ima 290 filijala i 183 depozitnih blagajna, 
od toga u Berlinu 63, dakle svega 473. U prošloj godini zatvo
reno je 20 filijala.

Broj nameštenika je reduciran od 20.051 na 18.541 — 
a broj penzionera je porastao na okruglo 4.500.

Iz računa gubitka i dobitka primećuje se striktno spro- 
vođenje štednje. Režijski troškovi su prema prošloj godini sma
njen za 21.5 miliona na 112.8 miliona maraka, koliko i u rani
joj godini. Uprava smatra, da će i u 1932. godini postići 
odgovarajuću uštedu. Od fuzije u 1929. godini ušteđeno je na 
režijama preko 60 miliona odnosno 810 miiiona dinara.

U centralnoj upravi D.D. banke nalaze se sledeča g.g.: 
Alfred Blincig, Franc A. Boner, Theodor Frank, W erner Kehl, 
Eduard Mosler, Gustav Schleper, Oscar Schiitter, Georg Solms- 
‘'pn, Emil Georg von Stauss i Oscar Wassermann.

WIENER BANK-VEREIN, БЕЧ.

Кад човек чита периодичне написе у нашој штампи о 
робовању нашега новчарства аустријском, које нам ce „на- 
метнуло као лосредник и оретставн.ик западног капитала“, 
онда му излази npf д очи у пуној светлости контрает између 
сентименталности и привреде. Требао je да дође слом бечког 
Creditanstalt-a, na да и лаици увиде, како je моћно и no целом 
свету заинтересовано банкарство Аустрије. Creditanstalt je 
банка једне мале државе, али ce данас у целом свету месец 
Maj 1931. године, кад je он дошао у тешкоће да одговара 
својим обавезама, сматра за један од три no светско бан- 
карство фатална догађаја (други je банкарски морато.ријум 
У ЈУЛУ, a трећи напуштање златног важења у Енглеској у 
септембру). To ce налази чак, и у годишњвм извештајима аме- 
риканеких банака. Дабоме, да су бечке банке узимале зараду 
у посредовању између земаља наследница и запада, али би 
свака од њих дала десетороструки износ те зараде, кад би 
само могла да ликвидира своје ангажмане у државама на- 
следницама. Толико je велика хасна од тога посредовања!

He може ce порећи ни то, да je од свију средње-европ- 
ских послова аустриски најгори и да je аустријско банкар- 
ство претрпело највеће губитке у самој Аустрији. To наро- 
чито важи за Creditanstalt. Али исто тако еу му ce болесна 
подузећа окачила о врат и из разних држава наследница.

Криза Creditanstalt-a запалила je наравно на првом 
| месту аустријско банкарство. Сасвим je природно било, да су 
i повериоци са стране и у земљи навалили са отказима и по- 
[ влачењем капитала од свију осталих аустријских банака, na и 
од Wiener Bankverein-a. И он je исплатио знатну суму ино- 

! страним повериоцима.
Положај Wiener Bankverein-a у погледу дуговања у 

земљи и иностранству био je повољнији него онај Credit- 
anstalt-a. Дуговања су била in.pe свега много мања, број по- 
верилаца такође много мањи, a што je најглавније, латронизи- 
рајуће банке биле су у одличном финансиском положају док 
je код Creditanstalt-a и међу њима избила криза (на пр. Am- 
stelbank у Амстердаму).
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Али Wiener Bankverein je имао једну специјалну не- 

згоду: за време хаузирања американских банкара у Европи 
*за најразноврсније хартије од вредности јавила ce једна аме- 
риканска банка као рефлектант на један већи пакет акција 
Wiener Bankverein-a и тако je дошло до једне нове емисије 
у Америци. Међутим у октобру 1930. године, кад ce почела 
да губи нада у побољшање курсева на њујоршкој берзи и кад 
су ce у Америци почели да избацују и много бољи папири на 
тржиште без обзира на цене, .појавиле су ce и акције Wiener 
Bankverein-a no дени, која je била далеко од емисионе. Koje 
из жеље, да ce постигне зарада на диференцији, a које из 
обзира према старим акционарима Wiener Bankverein je ин- 
тервенисао и преузимао те акције тако, да je крајем 1931. го- 
дине имао у свом портфељу 550.000 комада својих акција у 
износу од 11 милиона шилинга. За време тешкоћа у 1931. го- 
динитај je пакет био нарочити терет на леђима Wiener Bank
verein-a. Он je то питаше морао да реши и имао je да бира 
лзмеђу два пута: или да пође оним Creditanstalt-a, или да ло- 
куша из сопствених сретстава да изврши реорганизацију и 
санирање и да тиме ваепостави поверење према повериоцима. 

.Он je изабрао ово друго; или, управо, да не би био еуфе- 
мизам, то су изабрале патронирајуће банке. Како će међу 
н>има налази Deutsche Bank und Diskontogesellschaft, која 
je, као што ce из њезине анализе види, у току 1931. год. из- 
вршила огромна чишћења у својој кући и амортизирала це- 
локупан пакет акција, које je купила интервенишући t o k o m  

1930. и 1931. године, то je природно да je та метода приме- 
:њена и на Wiener Bankverein.

Рачун изравнања:

Актива 1928. 1929. 1930. 1931.

У милионима аустр. шилинга
Благајна 16.94 18.27 18.17 11.56
.Менице 99.56 94.69 83.93 44.81
.Дужници 341.72 353.37 346.61 285.97
Учешћа код банака 18.35 20.45 20.46 13.35
Хартије од вредности 8.04 9.04 9.52 10.33
-Конзорцијални послови 34.38 40.83 46.12 41.15
Непокретности 7.94 7.82 7.68 7.60

Пасива
Тлавница 55.00 55.00 55.00 45.00
Резерве 27.03 27.53 27.53 5.00
■Улози 72.98 71.41 80.03 49.93
Повериоци 365.84 376.84 366.24 313.97
Фонд оситурања 0.50 0.50 0.50 0.50
Неиспл. дивиденда 0.33 0.19 0.20 0.22
:3бир биланса 526.92 534.48 532.48 414.78

Рачун губитка
Приходи

и добитка:

Камата 12.64 12.80 13.16 12.51
Харт. од вредности 1.96 0.83 0.19 -----
„Девизе 2.73 2.40 2.25 2.53
Провизије 9.29 8.32 7.96 6.39
Конзорцијални послови 2.81 1.32 1.25 ---- -
Добит
Узето из резерва 
Добит на смањењу глав. 
Д отације фондовима

Расходи
'Плате
ТГрошиови

15.16
3.35

14.29
3.35

13.08
3.31

1.21

27.53
22.00

5.00

11.68
3.03

Пенз. благајна 
Отпис непокретности 
Порези
Отпис ефеката 
Отпис дужника 
Добит као остатак 
Добит без преноса 
Збир расх, или прих.

" 1.88 1.88 2.40
0.12 0.12 0.12
3.97 3.28 3.16

2.75
22.92

5%

2.94
25.03

5%

3.44
0.12

2.14
23.15
22.46

0.13
1.21

67.36
4.94 

24.49
Дивиденда у процентима 7.5%

Поништене су све акције из портфеља. Тиме je сма- 
њена главница за 11 милиона шилинга, чиме je смањена глав- 
ница од 55 на 44 милиона шилинга. Али je управа банке нашла, 
да je потребан још један већи износ ради потпуног чишћења 
у банци и због тсга je одлучено да ce остатак главнице пре- 
полови, чиме ce добија још 22 милиона шилинга ради отписа. 
И тако je главница смањена за 33 милиона шилинга и остало 
свега 22 милиона. Како су акције у Америци купљене знатно 
ислод номинале, то je тиме постигнута добит no књигама од 
5 милиона шилинга, која je преведена у резерву. И чиста 
добит из 1931. године, у износу од 1,25 мнлиона шилинга, 
употрсбљена je на отписивање. Отписано je свега:

од капитала 22. мил.
од резерве 22,53 „
од добити 1,25 „

укупко 55,78 мил.
Горња таблица нам показује главницу од 45 милиона. 

Дакле само за 10 милиона смањена према претходној години. 
To долази и отуда, што je истовремено с редукцијом капитала 
од 55 на 22 милиона извршена нова емисија акција, тако- 
звана серија A (која акционарима даје извесне привилегије 
у погледу капитала, a не и дивиденде, у износу од 23 Јмилиона 
шилинга, од чега су 13 милиона шилинга преузеле патронира- 
јуће банке и 10 .милиона један домаћи синдикат ca Народном 
банком на челу. To je све што je Народна банка учинила за 
санацију и расчишћавање у Wiener Bankverein-y. Тако су 
сопетвена сретства Wiener Bankverein-a понова утврђена на 
50 милиона шилинга (45 главница и 5 резерве).

И остале две позиције у пасиви показују велики пад. 
Улози су опали ca 80 на 49,13 милиона, дакле 37%. Зар ce 
могло што друго очекивати у сред тешке банкарске кризе у 
Аустрији? Повериоци су опали од 365 на 313,97 милиона, 
дакле за 52,56 милиона. У ову позицију спадају и кратко- 
рочна дуговања иностранству, која су 1930. године била ис- 
казана ca 38 милиона, a која су 1931. години знатним делом 
исплаћена —■ премда je један део од тога враћен ca ових 1' 
глилиона шилинга, колико je иностранство уписало нових ак- 
ција. Te су промене учиниле да je укупан биланс Wiener 
Bankverein-a опао, према 1930. години, за 117,69 милиона ши- 
линга од чега je 32,56 сопствена, a 85,10 туђа сретства.

Саобразно томе морао je доћи пад и код активе. Ту 
имамо на првом месту дужнике, који падају од 345,61 на 
285,91. Ha овој позицији je отписано 22,96 милиона шилинга. 
Нарочито треба истаћи да je приликом отписивања вођено 
рачуна и о поремећају код дужника у току 1932 године, ripe 
но што je од збора акционара одобрен биланс. Дужници су 
покривени ефектима (13,81 милион), меницама (68,51), хи- 
потекама (31,60). У овој ce шзицији налазе и кредити које je 
Wiener Bankverein дао подузећима свога консерна, a који ce, 
као fcrro je познато, не могу безобзирно да отказују и по- 
влаче, Остатак од 23,19 милиона шилинга, намењен санирању, 
утрошен je на отпис код ефеката конзорцијалних послова 
трајних потраживања од банака. Тиме je смањена позиција 
хартија од вредности врло знатно. Међутим она je исказана 
у биланСу ca 10,34, a то je више но што je било у 1930. го- 
дини. To долази услед преузимања једног пакета државних
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хартија од вредности (Wiener Bankverein je учествовао у 
емисији аустријског државног зај.ма, румунско-монополског 
зајма, неколико домаћих државних зајмова и преузео je једну 
партију бонова аустријске државне благајне и унутрашњег 
државног зајма од 45 милиона шилинга). Трајна учешћа код 
банака су опала за 7,10 милиона шилинга на 13,4. A конзор- 
цијална учешћа су опала за 4,95 на 41,19. Од отписа код тих 
трајних учешћа половина отпада на акције Böhmische 
Unionbank.

Из овог краткога прегледа видимо да je Wiener Bankve
rein из своје сопствене и-ницијативе свршио чишћење и сани- 
рање, које je у Немачкој и Чехословачкој инаугурисано на- 
рочитим законским мерама.

Отписи од 15 милиона шилинга на укупну суму би- 
ланса од 532 милиона у 1930. години претстављају огромне 
напоре за санирање стања створеног трајном кризом.

Али то није све, што je учињено за санацију. Сужавање 
волумена послова и општа привредна депресија утичу врло 
неповољно на резултат рада. Ангажмани опадају услед мањег 
обима послова, a принос од камата услед мањег рентабили- 
тета трговине и индустрије. Из тога ce намеће обавеза банци 
да смањује своје издатке, да не би издаци појели приход, na 
и супстанцу. Код материјалних издатака врши ce штедња већ 
одавно. Цело je питање било, како да ce изврше уштеде на 
личним издацима. A тешкоћа je била огромна, пошто je чи- 
новништво везано за  банку или прагматиком или специјалним 
уговорима. Па ипак je управа успела да смањи личне из- 
датке за 2,5 милиона шилинга захваљујући увиђавности пер- 
сонала. Wiener Bankverein je дебарасиран од великог броја 
цифара, које више ништа не значе и које дају нетачну слику 
сташа. Он je на тај иачин почео изнова своју делатност по- 
четком 1932. године. И .према томе претпоставити je да ће 
много лакше да сноси привредну кризу, која и даље траје.

OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO,
BEOGRAD—ZAGREB

Godine 1928 osnovale su beogradska i zagrebačka fili
jala Wiener Bankverein-a domaće akcionarsko društvo. Ope
racij? je svršena pod vrlo povoljnim auspicijama spolja i u zem
lji, usled vrlo povoljnih izgleda za razviće naše narodne pri
vrede. Povoljni šansi našli su konkretan izraz u razviću poslova 
u toku 1928 i 1929 godine: zbir bilansa iznosi 1928 godine 497 
miliona, a u 1929 godini 602 miliona dinara. Ali ovo je bila naj
sjajnija, a i poslednja dobra godina u istoriji Jugoslavije. Go
dine 1930 nastao je silazak s visina dobre konjunkture. To je 
bio maler za Opšte jugoslovensko bankarsko društvo, koje je 
takođe moralo da pođe nishodećom linijom, kao što to pokazuje 
priložena tablica.

Poverioci — 226.232 165.142 164.457
Tranzitorni računi 953 516 437 —
Reeskont — — — 1.000
Prenos dobitka iz ranije god — 3.914 2.067 3.133
Dobitak 4.120 6.124 1.122 6.262
Ostatak dobiti posle otpisa — — — 598
Zbir bilansa 497.812 601.927 540.973 451.505

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamate 16.389 16.296 15.424 14.838
Upravni troškovi 15.344 16.855 17.283 15.174
Porezi — 1.609 2.509 1.848
Nenaplativa potraživanja 500 254 3.900 5.794
Dobit 4.120 10.038 3.189 598
Otpis hartija od vrednosti — — — 3.003

Prihodi
Prenos dobitka iz ran. god. — 3.914 2.067 3.133
Kamata 27.475 30.086 28.990 28.638
Provizije i razni prihodi 8.272 10.397 10.699 8.909
Prihcđi od nepokretnosti 602 655 550 575
Zbir prihoda ili rashoda 36.353 45.052 42.306 41.256

Godine 1930 pada bilančna suma na 540, a 1931 godine na
451 milion dinara. Sam pad po sebi bez obzira na stanje priv
redne konjunkture, nije dobar znak ali u vrlo velikoj depre-
siji on je povoljan simptom i povoljna pojava po akcionare.

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Gotovina 29.866 35.710 16.231 41.585
Eskontovane menice 23.103 27.929 45.560 59.020
Dužnici 344.874 389.600 362.999 286.600
Državne hartije od vrednosti 5.307 15.173 17.537 6.100
Privat, hartije od vred. 6.022 14.150 4.447 997
Nepokretnosti 12.505 12.505 12.500 12.500
Dužnici za izdatu gar. pisma 76.132 106.926 81.688 44.625

Pasiva
Gl'avnica 100.000 100.000 100.000 100.000
Fondovi 25.000 25.206 27.512 27.568
Ulozi na knjižice 80.994 105.441 120.635 87.366
Uloz« po tek. rač. 210.612 27.634 42.458 25.890

Prvi pad 1930 godine, od okruglo 60 miliona dinara, do
lazi usled pada pozicije „dužnici za date kaucije” (—61 mili— 
on dinara) i poveriiaca (—25.5 miliona dinara). Što je pad ipak 
bio manji, ima se zahvaliti porastu drugih pozicija i to: „ulošci 
po tekućim računima” za 15 mil. dinara i „ulošci po uložnim 
knjižicama” takođe za 15 mil. dinara. Iz ovoga se vidi sa kakvim 
je poverenjem kod publike Opšte jugoslovensko bankarsko- 
društvo počelo svoju delatnost. Priliv kapitala u 1929 godini' 
bio je tako veliki, da Opšte jugoslovensko bankarsko društvo 
iv je moglo da ga plasira u zemlji, već je jedan deo od toga (25,5 < 
mil. dinara) upotrebilo па isplatu poveriiaca (koji su naravno 
svi na strani). A smanjenje kaucija došlo je kao mera za raš
čišćavanje te vrste angažmana.

Sasvim protivno ovome imamo kretanje pojedinih pozi
cija tokom 1931 godine. Istina, dužnici za date kaucije opadaju 
i dalje , uvek kao posledica svesne politike za umanjenja te 
vrste poslova (—37 mit. dinara). Ali pored toga imamo i pad ’ 
kod onih pozicija, koje su 1930 godine bile u stalnom porastu. 
Ulošci na knjižice padaju od 120,6 miliona dinara na 87,3' 
(—33 mil.); a oni po tekućim računima od 42,4 na 25,9 (— 17 
miliona dinara). Ukupan pad iznosi okruglo 50 miliona dinara.. 
A savim obrnuto tome poverioci ostaju nepromenjeni. Tu se 
pokazalo, koliko je korisno po banku imati jake patronizirajuće ■ 
zavode na strani; Oni su stajali u rezervi za slučaj, da odliv 
domaćih kapitala uzme razmere, koje banka iz sopstvenih sret
stava ne bi mogla da podnese. U godini 1931. pojavio se prvi 
put ! reeskont u čednom iznosu od 1 milion dinara.

Usled ovih promena bančin obrtni kapital krajem 1931 
godme iznosi svega 410 miliona dinara (sa dobiti iz 1930 go
dine). Od toga su sopstvena sretstva 131 milion (100 mil. glav
nica, 27,56 rezerve i 3,1 dobit iz 1930 godine).

Opisano kretanje pasive kazuje nam unapred da se je ii 
aktiva morala reducirati. Da vidimo kako je banka prenela na 
aktivu promene iz pasive.

Na prvi pogled se vidi, da je glavni teret pao na dužnike... 
Ovi se smanjuju od 363 (u 1930 godini) na 285,6 (u 1931 go
dim) dakle za 76 miliona dinara. Smanjenje je veće no smanje
nje ukupnog obrtnog kapitala. Ali ni to nije celokupno smanje—
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nje u aktivi. Državne hartije od vrednosti pokazuju pad od
17,5 na 6,1 milion dinara (— 11,4 mil. dinara). Privatne hartije 
od vrednosti od 4,4 na 0.99 mil. dinara (—3,4 mil .dinara). 
Kazne pozicije u aktivi smanjene su za 90 mil. dinara, odno- 

: sno okruglo 40 miliona dinara više, no što je smanjen obrtni 
kapital. Znači, da su druge neke pozicije u aktivi morale porasti. 
To važi u prvom mestu za Magajnu, koja skače od 16,2 mi- 
iiona dinara na 41,5 ( —|— 24,3 miliona dinara), isto tako i portfelj 
men-ca skače od 45,5 na 59 miliona dinara (-^13,6  mil. dinara). 
Ove dve pozicije dakle kompenziraju pad ostalih pozicija u 

...aktivi preko pada obrtnog kapitala.
Sa gledišta bankarske.politike ove se promene mogu na

zvati idealnim. Ceo teret smanjenja obrtnog kapitala prenela je 
banka na dužnike. To je znak velikog elasticiteta te pozicije, 

' koja se, normalno, smatra za najnetikvidniju od sviju regularnih 
bankarskih poslova. Menični portfelj je obično prvi, koji je izlo- 

. žen udarima sa strane pasive. Opšte jugoslavensko bankarsko 
društvo ne samo da nije moralo da apelu je na svoje dužnike, 
već je menični portfelj, šta više, uveličalo prema svima ranijim 
godinama. Drugim rečima, ono je smanjilo pozicijli dužnici, ne 

. samo za iznos smanjenja obrtnog kapitala, već je time stvorila 
i sretstva za povećanje najidealnije vrste bankarskog posla:

■ eskonta. Dužnici su liferovali sumu za koju je povećan eskont.
Pa ni to nije sve. Dužnici su isto tako liferovali ceo iznos 

. za koji je povećana blagajna (24,3 miliona dinara).
Radi boljeg razumevanja ovih promena potrebno je da 

bacimo jedan opšti pogled na bankarsku politiku.
Ko čita bankarske bilanse srešće često slučaj, da se 

uvećava eskontni portfelj na račun pozicije dužnici. Ali to ne 
mora uvek da bude znak likvidnosti dužnika i oruđe pobolj
šanja likviditeta banke. Katkada je to jedan običan trik za fri
ziranje bilansa ili za nabavku meničnog materijala potrebnog 
za reeskont. Pozivaju se dužnici da daju akcepte za izvesni deo 
svoga dugovanja po tekućim računima. To je na pr. bilo u Ne- 
mačkoj, od kako je izbila bankarska kriza, u praksi u velikom 
obimu. Nemačke banke praktikuju mnogo više tekuće račune 
no eskont. Kad se vlada Rajha bila odlučila da materijalnim 
sretstvima održi nemačko bankarstvo u krizi, koja je izbila jula 
meseca prošle godine, onda se pokazalo, da mnoge od velikih 
banaka nemaju dovoljno eskontnog materijala. U tome cilju 
osnovana je Akceptaciona i garantna banka, koja je imala za-

■ đatak da osposobi menice za reeskont kod Rajhsbanke. To na
ravno ne bi bilo potrebno za čisto poslovnu menicu; ali su ban
ke, kojima je trebala pomoć, pretvarale svoje tekuće račune u 
akcepte svojih komitenata, a kako ti akcepti nisu poslovni nego 
fir.ansijski, to nisu ispunjavali ni formalne uslove za reeskont 
kod Rajhsbanke i zbog toga je došla Akceptaciona i garantna 
banka da da treći potpis na menicama radi omogućenja 
reeskonta.

Kad god se dakle radi o smanjenju .pozicije dužnici i po
većanju portfelja potraživanja po tekućem računu u akcepte 
istih firmi uvek je potrebno da se operacija posmatra kritički. 
Mi nemamo mogućnosti da kontrolišemo taj posao kod Opšteg 
jugos-lovenskog bankarskog društva; ali, da ovde nije gornji 
slupaj po sredi, govori suviše ubedljivo okolnost, da je od skoro 
40 miliona dinara, za koliko su smanjeni dužnici, samo jedan 
manji deo otišao na reeskont, a veći u blagajnu. A kod blagajne 
ne može biti nikakve kamuflaže. Tu je morao doći novac kroz 
račun dužnika, da bi se blagajna mogla da poveća. Drugi do
kaz leži pak u činjenici, da Opšte jugoslovensko bankarsko dru
štvo nije činilo upotrebu od reeskonta, pa se, prema tome, ne 
može pretpostaviti ni to, da je operacija vršena u cilju nabavke 
meničnog materijala.

Izlazi, dakle, da je iz čisto bankarskih političkih razloga 
izvršeno gornje pomeranje između pojedinih pozicija u aktivi. 
Mi smo, u ostalom,, i ranije već isticali karakteristiku poslovne 
politike Opšteg jugosiovenskog bankarskog društva još dok je 
bilo filijala Wiener Bankverein-a, da svoje poslovne. yeze ogra
ničava na manji broj velikih i vrlo solventnih kapitalista, koji

periodično potrebuju vrlo velike kredite, a periodično postaju i 
sami poverioci na velike iznose. U takvim prilikama postoji mo
gućnost, da se biraju dužnici, a, pored toga, kod malog broja 
dužnika mnogo je veća mogućnost kontrole njihovog posla. To 
je u ostalom vrlo povoljna okolnost i u slučajevima bankarske 
krize o čemu baš Opšte jugoslovensko bankarsko društvo sa 
svoj;m bilansom od 1931 godine pruža jedan eklatantan dokaz. 
Kod malog broja komitenata ne može da se pojavi ren ii vida 
psihoze nepoverenja u masi. Sa malim brojem komitenata po
stoji mogućnost objašnjenja i sporazumevanja u kritičnim ban
karskim momentima. Malom broju poverilaca mogućno je čak 
dati i dokaze o stanju banke, koji se ne daju obično javnosti, 
jer se smatraju za poslovnu tajnu bančinu. i, kao što rekosmo, 
dokaz se nalazi u bilansu za 1931 godinu, iz koga se vidi, da 
su ulošci po tekućim računima opali za 17 miliona dinara, a 
oni po uložnim knjižicama za 33 miliona dinara.

Videli smo, da je blagajna povećana za blizu 24 miliona 
dinara. Održavanje velike blagajne je karakteristika banaka iz 
ovog konserna, o čemu nam služi kao drugi dokaz notoran lik- 
viditet Zemaljske banke u Sarajevu. Krajem 1931 godine iznosi 
blagajna Opšteg jugosiovenskog bankarskog društva 10% od 
celokupne aktive (izuzimamo pri tome naravno potraživanja 
za date kaucije), a to je maksimum, koji se preporučuje za slu
čaj najkritičnijih momenata u narodnoj privredi i bankarstvu. 
A menice zajedno sa blagajnom iznose 100 miliona dinara, od
nosno 25% od celokupne aktive.

Opšte jugoslovensko bankarsko društvo imalo je dakle 
snage da, usred krize poverenja, ne samo odgovodi tačno svim 
svojim obavezama, već i da iz svoje sopstvene snage znatno po
veća svoj likviditet u najsavršenijoj formi, u vidu gotovine.

Kao što se iz gornje tablice vidi, Opšte jugoslovensko 
bankarsko društvo forsiralo je nabavku državnih hartija od 
vrednosti u glavnom za račun svog rezervnog fonda. T a je po
zicija skočila od 5,3 miliona (u 1928 godini) na 17,5 miliona 
(u 1930 godini). Privatne hartije od vrednosti pokazuju pak 
vrlo promenljivu sliku; od 6 miliona (u 1928 godini) skaču na 
14,1 miliona (u 1929 godini), a onda padaju na 4,4 miliona (u
1930 godini). Ukupan iznos državnih i privatnih hartija od vred
nost' bio je u 1930 godini 22 miliona. U 1931 godini pada na 
ciglo 7 miliona, od čega 6,1 mil. dinara državne hartije od 
vreanosti, a 0,99 mil. dinara privatne. Kako se u godišnjem iz- 
veštcju velij da je gubitak na ovim hartijama svega 3 miliona 
dinara, to znači, da je Opšte jugoslovensko bankarsko društvo 
pod relativno povoljnim uslovima otuđilo veliki deo svog port
felja efekata, pošto je gubitak od 3 miliona dinara na ukupnu 
vrednost od 22 miliona vrlo mali.

Na taj način je Opšte jugoslovensko bankarsko društvo 
veoma uprostiio svoju aktivu. Ona se sastoji iz eskonta od 
okruglo 60 miliona, koji je izabran; iz blagajne od 41,5 miliona, 
hartije od vrednosti 7 miliona, tako da samo pozicija dužnici, 
od 286,6 miliona dinara može da zahteva kakve dalje otpise.

U 1931 godini čista dobit je bila 6,2 miliona dinara. Bruto 
dobit je bila 41.2 miliona, od čega je 14,8 miliona kamata i 
17 miliona troškovi (zajedno sa porezom). Kako se u bilansu 
nalazi izvesna dobit od pretprošle godine u iznosu od 3,13 mi
liona dinara, to je banka zajedno sa dobitkom od 1931 godine 
imala na raspoloženju 9,39 miliona dinara. To bi bila vrlo lepa 
dividenda na kapital od 100 miliona dinara, ali je uprava .pret
postavila, da najveći deo te dobiti upotrebi na otpise i to: 3 
miliona dinara na hartije od vrednosti, a 5,8 miliona dinara na 
razna potraživanja. Ukupan otpis iznosi 8,8 miliona dinara. 
Ostatak dobiti od 597.000 dinara prenesen je na iduću godinu.

iJ upravnom odboru nalaze se sledeća g.g.: Potpretsed- 
nik: Alfred Heinsheimer; članovi: dr. Vikor Aleksander, Vladi
mir Arko, dr. Ivo Benkovič, Nikola Berković, dr. Мах Brugger. 
Auguste Callens, Richard Fanta, Vladimir R. Gođevac, Edmond 
Goldschmidt, dr. Vasilije I. Jovanovič, dr. Milan Marič, dr. Gott- 
lieb Morawetz, Paul Ramlot, dr. Ivan Ribar, Alfred Schwartz, 
Hugo W einberger.



ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО A. Д.

А к т и в а  Рачун изравнања ка дак 31. децембра 1931. године. Пасиш а.

Динара Динара
Готовина 41,585.034,20 Глав.чица 100,000.000,—
Ес-контоване менице 59,020.098,80 Резервни фонд 25,568.290,64
Дужници 286,600.389,57 Специјални резервни фонд 2,000.009,—
Дужници за издана гарантна писма, Улози на штедњу:"

акредитиве и т. д. 44,625.586,68 no уложним књижицама 87,366.682,50
Вредносни папири: no текућим рачунима 25,890.065,30
a) државни 6,100.697,40 Веровници 164,457.106,86
б) остали 997.658,25 Гарантна писма, акредитиви и т. д. 44,625.586,68

Некретнине и намештај: Реесконт 1,000.029,—
банковна палата у Загребу, Јури- ■ Добитак у години 1931. 6,262.083,15
шићева ул. 22, с намјештајем и стам- Пренос добитка из год. 1930. 3,133.311,26
бена зграда чиновника у Загребу, 9,395.394,41
Бошковићева ул. 32. 12,500.000.— одбив: отпис на вредн. папирима 3,003.096,83

Транзиторни рачуни 76.066,62 ненаплатива потраживања 5,794.527,04 597.770,54
Укупно 451,505.531, Уг Укупно 451,505.531,5^

Расходн Рачун губитка к добитка на дан 31. дец. 1931. год. Приходи

Динара Динара
Камати 14,838.086,22 Пренос добитка 3,133.311,26
Трошкови: Камати 28,638.273,44

Плате и остали трошкови 15,173.880,18 Провкзија no разним пословима и
Порези 1,848.438,— разни приходи 8,908.939,11
Отпис на вредносним лапирима 3,003.096,83 Приход од закупниџа од непокрет
Ненаплатива потраживања 5,794.527,04 ног имања 575.275,—
Добитак 597.770,54

Укупно 41,255.798,81 Укупно 41,255.798,81

Моштанска Штедионица
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ, — Филијале у Загребу, Љубљаии, Сарајеву и Скопљу.

ОТВАРА ЧЕКОВНЕ РАЧУНЕ 
сваком ф и з и ч к о м  и правном лицу. Плаћања нреко чековних рачуна су 
брза, поуздана и јевтина, a могу се вршити код свих пошта у држави. 

ПОДРЖАВА ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ 
ПРИМА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ

штедња књижица Поштанске штедионице најпогодније 
je сретство за штедњу, јер се штедни улози примају 
ш исплаћују код свих пошта без икаквих трошкова.

ЧЈ1АН JE БЕРЗЕ И ИЗВРШУЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.

ЗА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ КОД ПОШТ. ШТЕДИОНИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА
Обавештења да|е Поштанска штедиовшца ж све поште у земљи.
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Садржај:
Anglo-čehoslovačka i Praška kreditna banka — Prag
„Сана” деоничарско друштво за индустрију гипса и вештачког гнојива у Загребу 
Предовић, акционарско друштво у Загребу
Југославенско трговачко акционарско друштво Београд—Загреб—Љубљана. 
Фабрика кудеље a. д. „Бачка” у Новом Врбасу 
štimac i Drnđarski d. d. promet robom — Zagreb

ANGLO-ČEHOSLOVAČKA I PRAŠKA KREDITNA BANKA,
PRAG.

Našim čitaocima poznate su mere i pomoči koje su u 
toku leta i jeseni 1931. godine preduzele vlade u Austriji, Ne- 
mačkoj, Italiji, Rumuniji, Francuskoj i t. d. u cilju, aa zaštite i 
spasu svoje bankarstvo. Jedino kod nas i u čehoslovačkoj u 
1931. godini nije došlo do službenih intervencija. Međutim, u 
čehoslovačkoj, nikako nisu mogle biti eliminisane teškoće, ko
jima su bile izložene sve srednjeevropske države. Odmah u po
četku 1932. godine obnarodovan je nov čehoslovački zakon o 
bankama, vrlo oštro sastavljen i sa drakonskim merama, koje 
su potvrdile, da se i čehoslovačko bankarstvo nalazi u velikim 
teškoćama. Poznato je, da je vlada u čehoslovačkoj u toku 
poslednjih deset godina uvek zauzimala vidno učešće u razvoju 
i kontroli rada banaka. Njezinom aktivnom intervencijom 
je od 1922. godine reduciran broj banaka od 37 postepeno na 
17 banaka do 1930. godine, kada se smatralo, da je period sa
nacije završen -i da je nastupilo vreme normalizacije poslova. 
To bi stvarno i bio slučaj, da se privredne prilike nisu tako ra- 
pidno pogoršale.

Srozavanje kurseva hartija od vrednosti, opadanje cena 
sirovina, koje teško pogađaju industriju, (a banke su sa industri
jom usko povezane), povećanje inostranih kredita, nemoguć
nost industrije da ispunjava obaveze, bankarski moratoriumi u 
inostranstvu i t. d., sve su momenti, koji su na bilansima čeho- 
slovačkih banaka morali ostaviti duboke tragove.

Zbog dugotrajnih pregovora i debata oko uvođenja za
kona o bankama (to je postao i politički problem, pored emi- ' 
nentno važnog ekonomskog) novčani zavodi nisu imali moguć- ; 
nosti da objave svoje bilanse, koje su morale saobraziti propi
sima toga zakona. Zato vidimo, da su svi bilansi novčanih 
zavoda objavljeni sa relativno velikim zadocnenjem. Kakav je 
saldo — odnosno kakav je poslovni rezultat i rezultat izvršene 
sanacije? Od 17 čehoslovačkih banaka samo četiri banke ispla
ćuju dividendu (i to dve manje važne) a od 7 vodećih banaka, 
sa glavnicom od preko 100 miliona kč., samo dve isplaćuju di
videndu, koja je za preko polovinu manja od prošlogodišnje.

Ali pri tome ne smemo zaboravit: na jednu vrlo važnu 
okolnost. Svi bilansi pretstavljaju nove, sanacione bilanse, zbog 
čega veliki otpisi ne smeju da začuđuju. Oni ne znače, da su svi 
otpisani gubitci nastali u toku prošle godine. Naprotiv, uzete su 
u obzir i sve nepovoljne poslovne posledice ranijih godina. Svih 
sedam vodećih banaka smanjilo je sopstvena sretstva (otpisiva
njem glavnica i rezervnih fondova), a od ukupnih 17 banaka 
samo dve manje banke to nisu uradile. Četiri banke sanirane su 
iz sopstvenih sretstava a 13 pomoću sretstava iz naročitog fon
da kod ministarstva finansija za sanaciju banaka i državnim 
intervencijama u vidu uloga i t. d.

Međ ovima se nalazi i Anglo-čehoslovačka i Praška kre
ditna banka, koja je prema glavnici druga najveća banka u 
čehoslovačkoj i koja je za nas gotovo najinteresantnija, pošto 
ima kod nas vrlo razgranate interese, koncentrisane oko njezi
nog beogradskog filijala. Prema današnjoj konstrukciji Anglo- 
čehoslovačka i Praška kreditna banka postoji tek od 1929. g.„ 
posle fuzije triju velikih čehoslovačkih banaka, naime Anglo- 
čehoslovačke banke, Praške kreditne banke i češke komerci
jalne banke. Anglo-čehoslovačka banka je osnovana 1922. go
dine, nacionalizacijom bivšeg praškog filijala Anglo-Austriske 
banke. Inicijativa za ovu fuziju došla je od čehoslovačke vlade,, 
koja učestvuje u glavnici Anglo-Praške banke, sa oko 50%.

Sanacioni bilans Anglo-Praške banke očekivan je sa vrlo- 
velikim interesovanjem, pošto je u ovome slučaju bilo poznato,, 
da sanacija neće obuhvatiti samo sve one štete koje je banci! 
naneia kriza već i ostatak izvesnih sumnjivih imovinskih de- 
!ova, neraščišćenih prilikom fuzije. Poznato je, da su dve od’ 
triju fuzioniranih banaka bile zdrave i visoko aktivne, naime 
Anglo-čehoslovačka i Praška kreditna banka, ali je kod Češke 
komercijalne banke bilo mnogo truloga. Prilikom fuzije njezine- 
su akcije bile preuzete od Anglo-banke po relaciji 5 za jednu 
akciju Anglo-banke, a one Praške kreditne banke u odnosu 1 
ka 1. Kako se u 1929. godini još nije moglo predvideti razvoj 
privrednih prilika, odlučila je vlada, u čijem je interesu fuzija

• izvršena, da uloži u banku 300 miliona kč., kojim bi se iznosom 
i imalo pokriti eventualne gubitke. Taj je iznos prvobitno bio ulo
žen a fond perdu, ali je docnije regulisan način otplate naročitim 
ugovorom i naročitim klauzulama.

Pre mesec dana održana je bilansna sednica uprave 
Anglo-Praške banke za 1931. godinu, na kojoj je utanačeno, da 
posle najrigoroznije nove procene aktive, otpisa latentnih re
zervi i t. d. iznose gubitci 258 miliona kč., koji se otpisuju kroz 
račun gubitka. Da bi to bilo mogućno, uprava je predložila 
glavnoj skupštini akcionara, da se smanji glavnica od 235 mi
liona na 120 miliona, a rezervni fondovi od 140 miliona na 18 
miliona. Ovo sniženje sopstvenih sretstava odgovara sniženju, 
koje su preduzele i druge banke. Redukcija glavnice izvršena 
je u glavnome na teret nekolicine velikih akcionara (države) 
koji su stavili banci svoje akcije besplatno na raspoloženje i 
koje je banka u iznosu od 115 miliona kč. poništila. Sve čeho
slovačke banke preuzele su u toku prošle godine znatnije pakete 
sopstvenih akcija, da bi time podržavale kurseve. U najmanjoj 
meri je to učinila Anglo-Praška banka — pošto je gros akcija 
bio u čvrstim rukama, tako da je krajem godine imala sopstve
nih akcija za svega 13.7 miliona, koje su poništene. Veliki 
akcionari su dakle žrtvovali 101.3 miliona kć. Ovim otpisom 
sopstvenih sretstava dobiveno je 237 miliona. Za pokriće ostatka 
otpisa upotrebljeno je 10.3 miliona iz tekuće poslovne zarade, i
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prenos dobitka iz ranije godine, a ostaii višak od 500 hiljada 
fcč. prenet je kao dobitak na novi račun.

Na taj način definitivno je izvršena sanacija Anglo^Pra- 
ške banke. Pošto je poznato, da su izvesne aktivne bilansne 
pozicije rigorozno i vrlo nisko precenjene, naročito pozicije ne
pokretnosti, efekata, konzorcijalnih poslova i inventara, dalje 
da su režijski troškovi osetljivo sniženi, to će biti opravdana 
pretpostavka da su ovom sanacijom osnovane i nove tihe re
zerve, koje će biti garantija, da je u slučaju Anglo-Praške ban
ke sanacija stvarno bila uspešna.

U narednoj tablici uporedili smo glavne bilansne pozicije 
za poslednje četiri godine; pri tome treba napomenuti, da pret- 
stavlja 1928. godina samo bilans Anglo-čehoslovačke banke, 
pošto je do fuzije došlo tek u 1929. godini, kao i to, da su po
datci za 1931. godinu sastavljeni pošle izvršene sanacije, t. j. 
da pretstavljaju novi, pročišćeni bilans. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravtiatija
Aktiva 1928. 1929, 1930. 1931.

u milionima čehoslovačkih kruna
Blagajna i potr. po viđ. 146.24 300.16 321.37 206.79
Devize 58.36 45.10 77.31 12.53
Menice 99.07 412.61 426.02 273.37
Hartije od vrednosti 141.75 315.59 358.98 399.20
Konzorcijalni poslovi 98.00 209.65 209.00 74.00
Dužnici 1301.81 3106.53 3037.93 2435.81
Nepokretnosti 35.86 96.33 ' 87.89 79.02
Inventar 4.81 5.50 2.77 1.21
Prenosna aktiva 10.53 16.99 16.97 19.82

Pasiva
Glavnica 120.00 235.00 235.00 120.00
Rezerve 88.07 139.78 140.79 18.00
Penzioni fond 18.00 52.15 54.96 62.33
Ulozi na štednju 485.75 1314.55 1345.33 1177.21
Poverioci 1150.76 2689.08 2680.44 2061.95
Prenosna pasiva 14.58 52.31 60.73 60.68
Zbir bilansa 1896.52 4508.45 4538.25 3500.76

Obrtni kapital Anglo-Praške banke, koji je u 1929. i
1930. godini ostao skoro nepromenjen sa 4.5 milijardi kč., sma
njen je u 1931. godini za jednu milijardu 33 miliona odnosno 
22% na 3.5 milijardi kč. iii 7 milijardi dinara. Od toga otpada 
237 miliona na smanjenje sopstvenih sretstava a 796 miliona na 
smanjenje tuđih sretstava. Ukupna tuđa sretstva iznosila su j 
krajem 1930. godine 4.02 milijarde a krajem 1931. godine 3.24 ! 
milijarde. Od toga, iznosili su ulozi na štednju u 1930. godini j 
1345 miliona (za 30 miliona više no u 1929. godini) a krajem
1931. godine 1177 miliona, što znači, da je odliv uloga iznosio 
svega 168 miliona. Ovaj takoreći neznatan odliv uloga ukazuje 
na to, da Anglo-Praška banka u prošloj godini nije uopšte bila 
izložena navali ulagača, kao što je to bio slučaj kod drugih 
banaka i drugih srednje-evropskih država. Kod poverioca sma
njenje iznosi 628 miliona, od 2.68 milijardi na 2.06 milijardi kč. 
To dolazi u prvom redu zbog smanjenja poverioca — inostra
nih, koje je banka u toku 1931. godine skoro potpuno isplatila. 
Ali postoji za to naročiti razlog, a to je specijalan način 
knjiženja, koji se kod nas iz poresko tehničkih razloga ne prak- 
tikuje. U ranijim godinama se zamrznuta i dubiozna potraživa
nja nisu otpisivala preko računa gubitka već su se knjižila kao 
rezervisani otpisi u pasivi bilansa preko računa korespondenata 
•— poverioci, dok je ostao iznos, dužnika u aktivi nepromenjen. 
Ovim rezervisanim otpisima, koji su u stvari pretstavljali latentne 
rezerve, odobravane su još i kamate. Kroz račun gubitka su se 
otpisivali jedino iznosi, definitivno propali, na osnovu sudskih 
rešenja ili prilikom likvidacije poslovnih veza. Ove latentne rê - 
zerve su prilikom sanacije iskorišćene te se u novome bilansu 
više ne pojavljuju.' Znači dakle, da smanjenje pozicije poverioci 
ne dolazi samo od vračanja povučenih kredita; v:eć i od kom

penzacije gubitaka sa letantnim rezervama, čiji nam iznos nije 
poznat pošto kompenzacije nisu izvršene preko računa gubitka, 
U poziciji poverioci nalazi se i državni ulog od 300 miliona kč.,
0 kome je ranije bilo govora i koji je banka primila prilikom fu
zije i za koji se je govorilo da je u celosti upotrebljen za po
kriće gubitaka — što je ovim najbolje demantovano.

Obrtni kapital je raspoređen na sledeće aktivne poslove: 
prvoklasna likvidna sredstva, blagajna, devize i potraživanja 
po viđenju iznose 219.3 miliona prema 399 miliona u J930. go
dini što znači, da je koeficijent likviditeta minimalno smanjen, 
od 9.9% na 6.8%, ali je ipak znatno veći nego kod drugih 
banaka. Menični portfelj je smanjen za 154 miliona odnosno 
33% na 272 miliona kč. zašto postoje dva razloga: prvo zbog 
smanjenja poslovnog volumena i redukcije poslovanja kao po
sledica teške prošlogodišnje krize, a drugo zbog povećanja re- 
eskonta kod Narodne banke, koji je iznosio krajem 1931. godine 
250 miliona prema 13 miliona u 1930. godini. U toku godine 
ovaj je reeskontni obligo smanjen za skoro jednu trećinu. Du
žnici su prema 1930. godini opali, i to od 3.04 milijardi na 2.4 
milijarde, dakle za 600 miliona odnosno 20%, što odgovara 
smanjenju pozicije poverioci. Nepoznato nam je, koliko iznosi 
smanjenje dužnika, zbog naplate potraživanja, i koliko je otpi
sano od pretrpljenih gubitaka. Dužnici pokriveni hartijama od 
vrednosti smanjeni su od 220 miliona na 61 milion, potraživa
nja kod inostranih banaka od 118 miliona na 46 miliona i t. d.

Uprkos velikih otpisa i prodaja hartija od vrednosti, ova 
je pozicija prema 1930. godini porasla za 40 miliona na 399 mi
liona, od čega su efekti, lombardirani kod Narodne banke, po
većani na 324 miliona. Ovaj porast dolazi od toga, što je pri
mila banka iz državnog fonda za sanaciju banaka za 285 mi
liona fondovih založnica, koje se biiansiraju preko računa 
efekata po kursnoj vrednosti dok se razlika knjiži preko ra
čuna dužnika. Efekti, koji nisu lombardirani kod Narodne ban
ke, smanjeni su za 30.6 miliona na 34.4 miliona a inostrani za
16 miiiona na 26.6 miliona kč. Takođe zbog otpisa smanjeni su
1 konzorcijalni poslovi od 209 miliona na 74 miliona, dakle na
stanje, manje od onoga pre fuzije. U toj poziciji moraju biti 
znatne tihe rezerve. Smanjenje pozicije nepokretnosti dolazi kao 
posledica izvesnih prodaja i novih procena; sastoje se iz dveju 
bančinih palata i pet zgrada za stanovanje u Pragu, 24 banči- 
nih zgrada, jedanaest kuća za stanovanje i šest placeva u pro
vinciji i dveju bančinih zgrada u inostranstvu.

Račun gubitka i dobitka
Prihodi

Kamate 103.72 286.97 256.77
Provizije 21.96 45.29 41.64
Dobit na efektima, devizama 10.50 21.29 18.91
Smanjenje glavnice H s S — —

Smanjenje rez. fondova u
— —

Zbir rashoda ili prihoda 119.95 333.37 302.74
Dividenda u % 5% 5.5%

Rashodi
Kamata 65.11 212.99 185.65
Troškovi 6.06 13.81 13.17
Lični rashodi 39.04 87.57 87.30
Porezi 4.87 9.22 9.99
Spec. fond 0.12 1.24 0.59
Otpis nepokretnosti 4.75 8.55 6.00
Otpis dužnika i efekata — — —

Penzioni fondovi — ’• -> i r - —

Dobit bez prenosa 16.25 20.18 14.58

Podela dobiti
Dividenda — '. 60,00. ,12.93
Rezerve 3.81 t:oi 2.51
Tantijema — 0.94 0.72
Otpisi .2.50 1.50 5.00
Prenos dobiti . — 1.01 2.08

225.56
35.12
10.51

115.00
125.29
519.28

168.75
10.29
71,13

3.49
0.24
2.95

258,43
4.00
4.00



Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da je smanjenje po
slovnog volumena u znatnoj meri smanjilo bančine prihode. 
Prihodi od kam ata su manji za 31.2 miliona a iznose 225.5 mi
liona, provizije su opale za 6 miliona, a prihodi od efekata 
manji su za 9 miliona. Kod ovakvih prilika razumljivo je, da je 
banka rigorozno komprimirala sve svoje rashode. Plaćana ka
mata je smanjena za 18 miliona, zbog odliva poverioca, lični 
rashodi za 17' miiiona na 71 milion, porezi za 6.5 miliona na
3.5 miliona i t. d. Na ukupnim režijskim troškovima ušteđeno 
je u 1931. godini 19 miliona, a u prvom polgođu ove godine 
već preko 10 miliona.

Anglo-Praška banka ima svega 65 filijala, od toga 7 u 
Pragu, 52 u čehoslovačkim provincijskim varošima a četiri u 
inostranstvu, naime u Londonu, Beogradu, Bucareštu i Sofiji.

U upravi Anglo-čehoslovačke i Praške kreditne banke 
u Pragu nalaze se sledeća g.g.: Pretsednik Antonin Schauer, 
potpretsednici: Peter Bark, Josef Para, Leo Peterka, Dr. Hein
rich Schicht a članovi su: Donald Swinton Campbell, Harold 
Edward Carter, Arthur Georg Mitton-Dickson, Karel Dimmer 
Walter Skimdore Draper, Ferdinand Klindera, Dr. Karl Loeven- 
stein, Otto Mandelik, Dr. Zdenko Wikulepsky, Franz Petschek, 
Dr. Stanko, Šverljuga, Dr. František Ulrich i Rihard Zatloukal.

„CAHA“ ДЕОНИЧАРСКО ДРУШТВО 3A ИНДУСТРИЈУ 
ГИПСА И ВЕШТАЧКОГ ГНОЈИВА У ЗАГРЕБУ.

Налазишта гипса y нашој држави доста су знатка. 
М е ђ у т и м  до праве експлоатације, na и једног дела тих на- 
лазишта, заправо још н е  долази. Потрошња у земљи je мини- 
мална a ни извоз на страни не долази право до развоја. Барем 
н е  још за сада. Гипс ce у већим количинама у п с - т р е б л > а Е а  каа 
вештачко гнојиво. Међутим код нас употреба вештачког гно- 
јива није никад била знатна. Последних година, услед ниских 
цена аграрних продуката она je постала још и мања. Посто- 
јеће творкице вештачког гнојива једва кубуре и оне су при- 
моране да знатно редуцирају своју продукцију.

Код овакових прилика на тржишту вештачких гно- 
јива наравно да ни индустрија гипса не може рачунати на 
већу прођу у са,мој земљи. Поготову што je код нас упо- 
треба гипса као вештачко гнојиво веома слабо позната. 
Можда je томе узрок што наша налазишта гипса, ма да су 
многобројна и издашна, готово сва леже неповољно и да- 
лехо од главних саобрачајних артерија лак je превоз скуп. 
Готово ни. једно од важнијих налазишта гипса не лежи уз 
кормално-трачну жељезничку пругу. Транопорт до пруге 
кошта доста што у знатној мери погађа потрошњу гипса 

Наша најважнија лежишта гипса налазе ce у западној 
Босни. A ту je железничка мрежа једна од најслабијих. Тек 
кад ce изгради Унска пруга, које ће заправо спајати Суњу, на 
прузи Београд—Загреб преко Бихаћа ca Книпом, на прузи 
Сплит—Лика, богата налазишта гипса и метала западне Босне 
добити he свој природни излаз на море. Већа експлоатација 
налазишта гипса могућа je једино код извоза на страни јер 
тешко да ће унутрашња лот.рошња икада биг« иоле већа, 

У најновије време извезене су неке партије гипса v 
мноземство. Чак све тамо до Јапана. За сада дллази у обзир 
извоз из далматинског Косова. Међутим изградњом унске 
пруге створиће ce могућност извоза и из најбогатијег базена, 
што he свакако деловати и на сам извоз.

Највећи део гипса код нас констатиран je код „Сане“ 
тако да она има готово монополни положај. Наравно уко- 
лико ce не открију нове наслаге. Ну и ту je до сада „Сана“ 
била први и главни интересент. Taj њен монополни положај 
за сада не долази до изражаја. Није искључено да га једног 
дана ипак не искористи.

„Сана” je основана 1919 годиче, која je иначе била 
најллоднија у оснивању нових акционарских друштава. Де- 
оничка главница износила je у прво време 540.000 круна. Го-

дине 1921 повишена je на 5 a године 1923 на 10 милиона 
круна. Године 1924 следи претвараље главпице од 10 ми- 
лиона круна на 2.5 милиона динара a затим повишење на 5 
милиона динара.

„Сана“ je основано од Праштедионице. Поседује на- 
лазишта гипса код Благаја, Дервиша, Петковца, Јајца, Ивана 
и Косова. Ово последње у Далмацији.

Биланси за 4 последње године показују следећу слику:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 40 44 46 45
Некретиине 3.185 3.185 3.185 3.185
Стројеви 2.190 2.190 2.190 2.190
Жичана жељезница 2.675 2.675 2 675 2.675
Инвентар 180 180 180 180
Роба 237 425 656 527
Дужници 955 1.161 2.172 1.474
Ефекти 46 18 18 19
Г убитак 890 870 860 853

Пасива:
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерва 1 1 1 1
Фонд амортизација 958 1.398 1.757 2.116
Повериоци 4.436 4.370 5.253 4.068

Инвестиције износе 8 милиона. Фонд амортизације 
нешто преко 2 милиона. Главница од 5 милиона највећим 
делом покрива све инвестиције.

Залиха робе je прошле године у опадању. У још већој 
мери дужници. To je и наравна последица оп.ите привредне 
ситуације која je у највећој мери погодила л.оаво индус- 
трију вештачких гнојива ради специјалних грилика наше 
пољопривреде.

Подузеће није никада платило дивиденде. Још од ра- 
нијих година повлачи ce губитак од скоро 900 хиљада ди- 
нара. Последње 4 године лолучен je известан добитак, али je 
употребљен на отпис губитака ранијих година.

Можда б;и било опортуно редуцирати главницу за 
један .милион дипара na да ce једним потезом елиминира гу- 
битак. A онда ce треба приступити поиовнОјМ повишењу глав- 
нице да бц, ce могло редуцирати повериоце к о ј и  још увек, и 
ако су снижене позиције роба и дужници, износе преко 4 
милиона динара. Тако би ce постигла знатна уштеда на ка- 
матама који притискају н велики део наше индустрије и који 
лоше делују на њихов пословни резултат.

У управи „Саиа“ деоничко друштво за индустрију 
гипса и вештачког гнојива у Загребу, и које има сопствена 
з»аступништва у Београду, Сарајеву, Љубљани, Новом Саду, 
Сплиту, Загребу, Софији и Будимпешти, налазс ce следећа 
г. г.: Роберт Лаибенфрост, претседник; Фрањо Сабо, пот- 
претседник; Лео Кронфелд, Фрањо Габрић, Јул4'0 Хан, Златко 
Пуклер и д-р Инж. Никола Пшеница.

ПРЕДОВИЋ, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У ЗАГРЕБУ.
Број подузећа акционарског типа који ce баве трго- 

вином земаљских продуката, у" првом реду стоком, односно 
која воде пољопривредне економије код нас je незнатна. A 
није бог зна како знатан ни у другим земљама. Акционарски 
тип за оваква подузећа није најзгоднији. Нарочито не за тр~ 
говину стоком, која je спојена знатним ризикол* и где су по- 
требне брзе одлуке.

Предовић д. д. једно je од најуспешнијих наших ак- 
ционарских друштава која воде пољопривредн\ економију и 
која ce баве извозом стоке на велико. Нарочгто у погледу 
извоза стоке, Предовић д. д. има водећа место међу нашим 
извозницима стоке. Kao у ниједној грани наше. a извоза, број
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сериозних извозника стоке спао je на миннмум. Нарочито у 
најновије време кад je извоз скопчан са толиким потешко- 
ћама. Живу стоку односно свеже месо ми HajE'-iine извозимо. 
у Аустрију. Са Аустријом имамо клириншки уговор. Како no 
том уговору наши увозници .морају да плаћају шилинг no 
паритетном кусу динара, настојава највећи део наших. 
увозника да своје обавезе према Аустрији регулира мимо 
клиринга jep добива шилинг у п р и в атн оЈ  трговини много је- 
фтиније. A како наши извозници за артикле извезене у Ау- 
стрију могу добити наплату према томе колико су положили 
наши увозници, прође и 3—4 месеца док извозник дође до 
свога потраживања. Ми смо раније извозили стоку п е р  каса. 
Данас кад прође и 4 месеца док извозник дође до napa за 
извозну трговину стоком, потребна су далеко већа сретства 
него што je т о  раније б и о  случај. Према томе и з в о з о ј ц  стоке 
могу се данас успешно бавкти само јаки трговци или пак 
добро фундирани поседпици. У најновије време постоје по- 
кушаји да се један део извоза стоке, нарочито свиња, концен- 
трира код задружних организација. Покушај да се извоз стоке 
монополизира код једне централне задруге, која б и  се тек 
имала основати, није успео. Можда je томе неуспеху много 
допринело и пословање Привилегованог друштва за извоз.

Предовић д. д. не само што je један од наших нај- 
већих извозника стоке него има и узорну екон'<мију. У Вр- 
бовцу . код Крижеваца, налази се екокомија која свакако 
спада у најрационалније у Савској бановини. Ту се raje не 
само стока за извоз него и за расплод. Ту je и уређај за до- 
бивање цепива против сгочних болести. Ту je на концу конца 
и пилана која прерађује дрво из суседних шума.

Предовић д. д. основано je као д. д. 1922. године; ра- 
није се je звало Предозић-Бригљевић д. д. ну иступом Бри- 
гљевића уследила je прсмена у данашњу фирму. Главница je 
износила 250.000 динара. Године 1923 повишена je на милион 
динара. Лрошле године уследило je повишење на 3 .милиона и 
одмах уплаћено. Тако подузеће располаже са главницом, 
која je за наше прилике релативно врло велика.

Подузеће до сада није платило никакве дивиденде. 
Међу тим како се ради о подузећу чије се акције налазе 
у рукама једне фамилије која и сама ради у подузећу, нема 
никакве потребе да се исказује већи добитак и плаћа знатан 
порез. Ma да не плаћа дивиденде, подузеће ужива најбољи 
реноме. Са пословног гледишта банкарска веза са Предовић
a. д. претставља знатан профит jep je ово псдузеће, наро- 
чито пре него што су дошли клиринзи, било један од наших 
највећих лифераната страних девиза. Данас су ова и овакова 
подузећа приморана да своја на страни замрзла потражи- 
вања продају у приватном клирингу, задовољавајући се и 
са нижим курсем од званичног паритета.

Биланси Предовић д. д. за последње 4 године овако
изгледају:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама дииара

Благајна 37 53 165
Дужници 1.206 3.565 1.572 2.731
Инвентар 153 143 193 174
Врбовец 4.641 4.435 3.099 5.219
Роба —— 5.668 3.967
Некретнине -- --- - 1.265
Г убитак -- -- 144

Пасива:
Главница 1.000 1.000 1.000 3.000
Повериоци 4.952 6.S49 9.310 10.427
Пренос добитка 43 87 193 277
Добитак текуће године 43 108 83 --
Укупна биланса 6.039 8.145 10,588 13.705

Укупна биланса показује све то већи пораст. Па и

прошле године, која je no пословном успеху била далеко слт 
бија него раније.

У Врбовац je прошле године уложено преко 2 милиоиа 
динара. A поред тога наилазимо на нову лозицију „некрет- 
нине” са један и четврг милиона динира. Дужници су no- 
расли за преко милион динара. У јесеии прошле године \ 
Аустрију продана стока није се до конца године могла на- 
платити jep je Аустрија бкла већ завела знатиа девизпа огра- 
ничења. Залихе робе опале су за скоро 2 милиона динара. 
Услед готово дневног падања цене стоке није се исплатило 
држати веће количине jep je то било скопчано са губитком.

Поверисци су лорасли на 10 милиона и ако je главницј 
повећана за два милиона. Иначе би били прешли 12 милиона. 
Док се ранијих годи.ча кретао добитак између 40 и 100 хи- 
љада динара, прошла година завршена ie губитком од 144 
хиљада динара. Међутирд како добитак ранијих година нијс 
био подељен него пренет на нови рачун, који je концем 1930. 
године износио 277 хиљада динара губитак прошле годин- 
лако je могао бити отлиСан. Тако остаје и крајем прошле го- 
дине пренос добитка ргчшјих година од преко 100 хиљада 
динара. С обзиром на несталност код трговине стоком тешко 
je казати каква he бити ова година-. Код и з б о з з  у Аустрију 
получују се повољие цене. Само кад би реализација тих 
цена у динарима била бржа и повољнија.

У управи акциона; рког друштва ПредоЕић у Загребу, 
налазе се следећа г. г.: Хуро Предовић, Рудолф Предовић и 
јанко Предовић, Љубљана.

ЈУГОСЛАВЕНСКО ТРГОВАЧКО АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО БЕОГРАД—ЗАГРЕБ—ЉУБЉАНА.

Југославенско трговачко акционарско друштво бави 
се како je познато у пргом реду велезакупом монополских 
артикала иарочито соли к дувана. Оно има у неколико ба- 
новина велезакуп тих артикала и организирало je детаљну 
продају п*утем подзакупника на односним територијама. Ha 
први поглед изгледало би да на пословање једпог таквог no- 
дузећа последице опште привредне кризе не би се имале то- 
лико осетити колико код пословања подузећа која се баве 
трговином осталих дела општег конзума.

Међутим и конзум монополских артикала подвргнут 
je знатним осцилацијама. Ми видимо да монополски приходи 
опадају из месеца у месец и то у знатним износима. To опа- 
дање долази у првом реду од смањеног конзума појединих 
монополских артикала. И ако je код готово свих врсти ду- 
вана цена повишена, принос je знатно мањи. Услед опште 
кризе, знатан део т,осадашњих пушача оставио je пушење. 
A други део прешао je на конзум јефтинијих сорта. Ha тај 
начин и успркос повишених цена, приходи од монопола би- 
вају еве мањи. Пословање наше монополске управе послед- 
њих неколико месеци јасно показује да се са ценама моно- 
полских артикала не може ићи у вис no милој вољи. Греба 
водити рачуна и о конзументима односно њиховим финан- 
сијским приликама.

He еамо д а . су подбацили приходи од монопола ду- 
вана него су подбацили и приходи од монопола соли. Премда 
овде није долазило до повишења цена, приходи су знатно 
подбацили. Наи,ме конзум соли много je мањи него раније. 
Код нас има данас широких народних слојева који морају 
штедити и на потрошњи соли. A код стоке, многи су услед 
слабих цена робе конзум соли редуцирали на минимум.

Организација која je ту у првом реду ради велепро- 
даје монополским артикала, наравно да мора осетити сма- 
њење конзума монополских артикала. Додуше она ради са 
системом подзакупа пак један део последица мање лродаје 
пребацује на њих. Међутим општи трошкови остају у глав- 
номе исти, у првом реду режија. Калкулације које су се пра- 
риле пре лицитације и које су имале у виду становити конзум,
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шоказале су се као претеране jep je услед општих прилика 
и повишења цена извесних монополских артикала конзум по- 
јединих артикала много мањи. A како се зарада велезакуп- 
ника калкулирала од укупно продане количине монополских 
артикала, јасно je да je зарада у прошлој години морала бити 

. мања. Уколико наравно поједином велезакупнику није успело 

. да прошири своје послове на нове монополске артикле или 
на бановине у којима до сада није имао велезакуп.

По суми билансе и no постигнутим резултатима види 
се да je Југославенско трговачко акционарско друштво и у 
прошлој години пословало веома повољно. Ту je много до- 
принела и техничка изградња подузећа која ее све то више 
усавршава, што опет има за последицу снижење режије.

Биланси за три последње године овако изгледају:

Актива:

Готовина 
. Дужници 
Полог ефеката 
Оснивачки трошкови 
Такса на уговоре 
Инвентар 
Ефекти

Пасива;
Главница 
Повериоци 
Кауције заступника 
Чисти добитак 

^Укупна биланса

1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

2.500

334

2.500
334

1
2.922
1.722

407
582

25

2.500
1.258
1.722

181
5.662

16
3.230
1.877

312
445

36
19

2.500
1.367
1.877

191
5.9372.834

Кауције заступника односно полог њихових ефеката 
локазује пораст. To значи да je пословање проширено. Под- 

:закупници наиме морају положити кауцију као гаранцију за 
испуњење преузетих обвеза. Пораст положених кауција значи 

,да je .пословање проширено. Било да су нађени нови подза- 
купници било да су повећане кауције jep je подзаступство 
проширено на нове артикле.

Дужници су порасли. Не као 1930 године кад je no 
први пут у већој мери уведено пословање монополским ар- 

-тиклима. Пораст дужника je у вези са проширењем посло- 
вања. A ово je, обзиром на ситуацију код монополских арти- 
кала могло наступити једино тако да je пословање проши- 
рено и на нове бановине и на нове артикле.

Код повериоца лораст износи тек неких 100 хиљада 
, динара; то je с обзиром на тенденцију развитка каматне 
стопе повољна констатација.

Получени члсти добитак износи 191 хиљаду према 181 
.хиљаду године 1930. Од оснивачких трошкова отписано je 50 
:хиљада динара. Према томе, чисти je добитак заправо 240 
хиљада или скоро 10% од главнице. Од такса на уговоре који 
су склопљени са монополском управом, отписано je прошле 
године 137 хиљада динара. Наиме уплаћени износ раздељен 
i;; према трајању уговора.

Пословање подузећа у будућим годинама зависиће у 
првом реду од успеха лицитација за закуп велепродаја које 
ће се држати no истеку садашњих уговора. Међутим како 

: подузеће већ има изграђену организацију, тешко ће другима 
успети да ставе повољније услове. Дапаче баш с обзиром нд 
изграђену организацију, лако да подузећу успе да на будућим 

-лицитацијама буде досталац велепродаје .монополских арти- 
: кала и у бановинама у којима данас не ради као и у артит 
клима у којима данас још нема закупа.

■ У управи Југословенског трговачког a. д., Београд— 
'Загреб—Љубљана налазе се следећа господа: Иван јелачин, 
Владо Радан, Др. Милан Марић, Др. Артур Марић, Др. Павао 

.Лихтенберг, Манфред Штернберг, Милан Радеф, Милослав 
Милошевић, Јово Кешељевић и др. Симо Адања.

ФАБРИКА КУДКЉЕ A. Д. „БАЧКА“ У НОВОМ ВРБАСУ.
Подузеће je оснјрано као акционарско друштво још 

1902. године, пог имено.м „Хукгарија“ фабрика кудеље. Цен- 
трала je била као што ;е то било готово свих индустријских 
подузећа М ађарсне,. у Пешти. Концем 1918., услед измење- 
них политиччих прилика, централа je пренета у Нови Врбас 
где се налази и фаб, ика. Године 1922. следи, опет водећи 
рачуна о измењеним приликама, промена фирме..

Главшшд je изпеснла најпре 600 хиљада круна. Године 
1908. следи повишен.'. :а 2 милиона 400 хиљада круна. Како 
пословање није биле нлјуспешније, следи 1910 годнне pe-r 
дукција на 6С0 хиљадз круна. Године 1912. имамо нову са- 
нацију и то у двосгруш м правцу: Главница je редуцирана 
на 400 хил^ада круна v циљу отписа губитака. У исто време 
следи ново повчшењс ?а 1 милион 600 хиљада к рун а, да би 
се подузећу нчуакл; нова сретства. Године 1923. следи ново 
повишење на 8 мшшона круна a у исто доба се главнииа од 
8 милиона к р у ч а  претирра у 2 милиона динара. Ha тој je 
висини и дан"С .

Акционари „Бачке“ нису баш најбоље прошли. До пре 
рата уплатили су у више махова 3 милиона 200 хиљада 
влатних круна. И не водећи рачуна о 6 милиоиа 400 круна 
који су уплаћени 1923, акционери су уплатили у предратној 
монети 3.2 милиона круна или преко 35 милиона динара. За 
то имају сада 2 милиона номинале данашњих динара. Једва 
да су спасли и 5% уложеног капитала. Осим у периодама 
1911/12 и 1916/17 нису добили никакове дивиденде. Нарочито 
не све од краја рата. Кад би сва наша индустрија прошла као 
„Бачка“ тешко нама.

Код нас се у најновије време настоји форсирати га- 
јење индустријског биља. Са хмељом се свршило катастро- 
фално, jep je изгубљено nap стотина милиона динара. A ни 
са кудељом и ланом није много боље. Ипак ми имамо све 
предуелове за развитак културе кудеље. За сада само као 
продуценти сировине. Међутим у ствари прерађивања и доби- 
вене кудеље у самој земљи, резултати нису најповољнији. 
Наша текстилна индустрија показује од после рата завидан 
развитак. Али само у оној грани у којој немамо сировина код 
куће или у недовољној мери. Дакле у памуку, вуни и ве- 
штачкој свили. Међутим у кудељи и лану који би се имали 
ослањати на домаће сировине стојимо веома лоше. Нове се 
индустрије нису подизале a већ постојеће једва кубуре. 
Можда je ту крива и наша индустријска политика. Превише 
смо пажње посвећивали оним гранама наше индустријске 
продукције који се ослањају на сировине које треба увозити 
еа стране a упоглед царинске заштите занемарали смо оне 
индустрије које су се ослањале или које су се могле осла- 
њати, на домаће сировине.

Биланси „Бачке“ за 1928—29 и 1931 годину овако 
изгледају:

Актива: 1928. 1929. 1931.
У хиљадама динара

Некретнине 3.072 3.072 3.072
Дужници 1.376 1.731 929
Залихе 4.411 4.699 5.539
Благајна 15 11 5
Г убитак 846 786 875

Актива:
Главница 2.000 2.000 2.000
Фонд амортизације 888 1.042 1.349
Повериоци 7.241 7.259 7.072
Укупна биланса 10.130 10.361 10.422

Некретнине износе 3 милиона динара a фонд аморти- 
зације 1.3 милиона. По томе je нето вредности инвестиција 
само 1.7 милиона динара или .мање него што je главница. По 
томе инвестиције би биле покривене властитим сретствима
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што да]е здрав ослон подузећу. Међутим je готово половина 
главнице изгубљена, пак no томе властита сретства не по- 
кривају све инвестиције. Изгледа нам да би подузеће морало 
још један пут бити санирано. И то као ирва етапа редук- 
цијом главнице од 2 на 1 милион динара.

Залихе робе су у порасту. Ако узмемо у обзир пад 
цена аграрних продуката, нарочито кудеље, изгледа нам да 
су залихе робе двоструко веће него што су биле пре неко- 
лико година. Око пласирања кудеље постоје знатне лоте- 
шкоће због чега ce залихе гомилају. Дужници су у опадању 
И то показује да су ту знатне потешкоће око пласирања про- 
дукције. Иако су ce прилике плаћања погоршале, имао je 
знатно мањи пласман робе за последицу снижење потражи- 
вања.

Повериоци прелазе 7 милиона динара. Они покривају 
залиху робе, дужнике и један део губитка. Да ce по- 
дузеће постави на здраве темеље требало би провести и други 
део еанациског програма. После редукције главнице, тре- 
бало, би приступити новом повишењу, и то no могучности 
знатном. Ha тај начин би ce повериоци преполовили и терет 
камата не би био више тако знатан. Већина ce акција на- 
лази у рукама једног новчаног завода Суботице. Према томе 
изгледи за повишење главнице за сада нису знатни. Осим да 
дође до битне промене у мајоритету акционара.

Прошле године полућен je ипак чисти добитак од 12 
хиљада динара. Он je употребљен на смањење губитка ра~ 
нијих година. Ha овај начин тешко да he ce губитак од скоро 
900 хшвада динара моћи у догледно време елиминирати. 
Т.реба хируршким ножем дубоко захватити дн ce дође до 
здравог организма. У медицини као и у привреди.

У управи фабрике кудеље a. д. „Бачка“, Нови Врбас 
налазе ce следећа г. г.: Др. Едуард Анзел, претседник; Еугек 
Шварц, пословодећи директор; Јохан Новачек, Др. Врбанић, 
Александер Кнепфер, Геза Штук, Др. Емил Штаин и Едмунд 
Улман.

ŠTIMAC I DRNDARSKI D. D. PROMET ROBOM — ZAGREB

Kod nas je broj akcionarskih društava koja se bave tr
govinom tekstilne robe veoma ograničen. A broj onih akcionar
skih društava koja se bave tekstilnom robom u detaljnoj trgo
vini toliko je neznatan, da se svi mogu nabrojati na prstima 
jedne ruke. Detaljna trgovina, osim velikih magacina, nije do
mena akcionarskih društava, nego pojedinaca. Najviše se radi
o ortaklucima.

Štimac i Drndarski d. d. za promet robom u Zagrebu van 
svake je sumnje naše najveće akcionarske društvo koje se bavi 
tekstilnom trgovinom u detalju. Pored odelenja prodaje na ve
liko, ono poseduje u Zagrebu, i to na najprometnijem mestu, 
detaljnu trgovinu za sve vrste tekstilne robe. A u Oseku ima 
jedno afilirano preduzeće, koje je naročitu pažnju posvetilo de
taljnoj trgovini sa komitentima van Osijeka. Ono ima svojih 
mušterija gotovo u svima delovima države i ima jednu od naj
većih paketnih radnja.

Štimac i Drndarski osnovano je kao akcionarsko društvo 
godine 1919. Akcionarska glavnica iznosila je prvo 250 hiljada 
dinara. Godine 1926. povišena je na 1 milion a 1928. godine na
2 miliona dinara. Kako vidimo, razvitak je bio veoma oprezan. 
Godine 1921. dividenda je iznosila 5%. Godine 1923—27. divi
denda iznosi 10%. Godine 1928. pa dalje ona iznosi 5%. Kako 
vidimo poslovni uspesi bili su povoljni. I što je glavno kon
stantni. Poslednjih nekoliko godina isplaćena je manja dividenda 
nego što odgovara polučenom čistom do6itku, jer su dotacije 
rezervnom fondu bile neobično znatne. Za 3—4 godine rezerv
nom fondu je dodeljeno skoro 400 hiljada dinara.

Štimac i Drndarski posvećuje najveću pažnju srednjem 
staležu. Radi toga oni toliko ni ne posvećuju pažnje luksuznoj 
robi. Kad je pre nekoliko godina jedna slična radnja prešla iz

ranijih čednih prostorija u nove koje su bile neobično luksuzne,, 
otpao je najveći deo njenih komitenata. Tom prilikom Štimec 
i Drndarski koji vodi slične artikle, imao je znatan priliv novih, 
mušterija. Izgleda da su one tekstilne radnje koje u glavnome 
drže artikle dnevnog konsuma mnogo bolje prošle nego radnje 
koje drže pretežno luksuzne artikle. Ove artikle pogodila je 
kriza mnogo teže nego artikle koji služe pokrivanju dnevnih po
treba najširih narodnih slojeva. Dotično artiklima koje konsu- 
mira srednji stalež naših gradova i varoši.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 187 279 91 1.253
Roba 17.088 16.416 15.495 14.600
Inventar 5 5 5 5
Dužnici 425 428 517 755
Strojevi —■ 85 133 133
Nekretnine 2.000 2.000 2.000 2.000
Investicije za izloge — — . . . 200

Pasiva
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezerve 108 169 234 491
Menice 100 100 1.000 1.000
Verovnici 17.346 16.680 14.652 15.167
Dobitak 161 164 357 290
Ukupna bilansa 19.716 19.214 18.243 18.949

Zaliha robe je u opadanju. Nu to ne znači smanjenje po
slovanja. To je posledica opadanja cene tekstilne robe. Kod ne
kih artikala cena je poslednje 3—4 godine pala i za 5%. To se 
je naravno moralo odraziti i na poziciji ,roba” u bilansu podu
zeća koja trguje takvom robom. Dužnici su nešto porasli. To 
je u vezi sa proširenjem poslovanja osečke filijale. Firma Šti
mac i Drndarski radi u glavnome per kassa. Za vreme kad je 
izbila naša bankarska kriza, neke naše tekstilne trgovine nisu 
više mogie podići potrebne iznose za plate radmka kod svojih 
bankovnih veza, zbog čega su se obračali na svoje poslovne- 
prijatelje koji imaju detaljne radnje i od njih dobivali su potreb
nu gotovinu.

Gotovina je porasla od 91 hiljadu na 1 milion 253 hi
ljade dinara. Posle bankarske krize, neka naša pređuzeća svoje 
raspoložive gotovine nisu više polagali u banke nego ih dr
žali u svojim blagajnama, da bi sopstvenim obavezama moglr 
u svakom slučaju udovoljiti. Ovde se nalazi i jedan deo gotovine 
za koji se kaže da je tesauriran. Sigurno je da pojedina naša 
trgovačka i industrijska pređuzeća drže danas u svoijm bla
gajnama nekoliko stotina miliona dinara više nego što su držali; 
pre 2 do 3 godine.

U bilansi za 1931. godinu nailazimo na jednu novu pozi
ciju aktive ..Investicije za izloge” sa 200 hiljada dinara. To je- 
izdatak oko uređenja novih izloga. Taj eć se iznos amortizirati 
u roku od nekoliko godina, a svake će se godine otpisati odgo- 

, varajući iznos.
Rezerva je prošle godine porasla preko 150 hiljada dinara 

ili skoro 10% od glavnice.
Poverioci iznose 15 miliona dinara. Tu su u glavnome li

feranti robe. Velike tekstilne radnje dobivaju od fabrikanata od
nosno grosista više mesečni kredit za liferovanu robu. Da kod 
firme Štimec i Drndarski ne prevladuje bankarski kredit vidi 
se najbolje po tome, što je gotovina tako znatna. Menice izno
se već dve godine 1 milion dinara. To je sigurno reeskontni 
kredit kod Narodne banke koji se stalno iskorišćava.

Prošle godine polučen je čisti dobitak od 290 hiljada di
nara. Za nekih 60 hiljada dinara manje nego 1930. godine. To 
je i razumljivo s obzirom na opšte prilike. Nu još uvek pret
stavlja čisti dobitak ukamaćenje od 14.5% od glavnice.

U upravi firme Štimac i Drndarski d. d. za promet s  ro
bom, Zagreb nalaze se sledeča g.g.: Davorin Štimac, Pavie Čuk,, 
Todor Drndarski, Djuro Mioković i Milenko Čavić, Osijek.
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Садржај:
Народна шумска индустрија д. д. — Загреб 
Učiteljska zadruga a. d. — Beograd
Југословенско Фиат-аутомобилно прометно д. д. — Загреб 
Požarevačka štedionica — Požarevac
„Фосфат” дионичко друштво за промет и трговину умјетшш гнојивима — Загреб 
Jugoslovenska tekstilna tvornica Braća Holzner d. d. — Zagreb

НАРОДНА ШУМСКА ИНДУСТРИЈА Д. Д. — 
ЗАГРЕБ.

Анализирајући билансу Народне шумске индустрије за
1930 годину ми смо нагласили да су од читавог ангажмана 
дрвног концерна „Офа“ најздравији они у Југославији. Спо- 
менули смо да се чак сматра да je то искљућиво здрави ан- 
гажман овог великог консерна који je некада имао амбицију, 
да у својим рукама концентрира претежни део шумске цен- 
тралне Европе.

Прошла година je за шумску индустрију била нарочито 
лоша. He само код нас него и на страни. Потрошња дрвета 
била je услед опште кризе много мања него раније. A како je 
тржиште било готово преплављено руском робом, државе 
које су до сада извозиле знатне количине дрвета морале су 
гледати како се тај извоз смањује на половину na и трећину 
ранијих количина. A такве прилике тржишта и нарочито руска 
конкуренција, имале су за последицу знатно обарање цене 
код свих врста дрвета.

Код овакових прилика јасно ie да су пословни уепеси 
појединих шумских подузећа много слабији него ранијих го- 
дина. О великим добитцима нема ни говора. A било je и по- 
дузећа која су своју билансу закључила и са губитком који 
иде у десетке лшлиона ди.чара. Прилике су у нашој шумској 
индустрији данас такве да he санација морати дуго да траје. 
A питан>е je дали he се сва подузећа моћи и одржати у да- 
нашњем стању. Биће потребна знатна снижења главница да 
би се могли отписати губитци. A после тога мораће доћи и 
нова повишења да се набаве потребни обртни капитали. Са 
великим банкарским кредитима не да се успешно водити ин- 
дустрија која je тако изложена деловању светске коњун- 
ктуре, ако у годинама депресије треба плаћати високе ка- 
мате због којих може доћи у питање чак и опстанак поду- 
зећа. Наши a и страни новчани заводи морали су отписати 
знатне износе кредитиране нашој шумској индустрији. Они 
he то морати учинити још један пут. Можда he онда ситуа- 
ција бити нешто боља. Поновна санација наше индустрије 
дрвета мора се извршити што пре.

Биланса Народне шумске индустрије за прошлу годину 
показује сасвим другу слику него код осталих подузећа. Да- 
паче та je биланса no исказаном пословном успеху дшого 
поволгнија него биланси тог подузећа из ранијих година.

Биланси за 4 последње године пружају следећу слику:

Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Готовина 139 262 277 397
Ефекти 327 806 332 331

Шу.ме 18.526 16.925 23.934 15.580
Пилане и непокретности 10.922 11.403 12.086 12.360
Дужници 7.178 19.965 15.403 16.926
Зграде ------ 4.303 ------ ------

Пасива:
Главница 12.000 12.000 12.000 12.000
Резерве 220 399 600 600
Фонд аморткзације 1.107 2.285 3.175 3.175
Повериоци 23.294 35.596 32.926 25.911
Акцепти --- ------ 35
Добитак 316 576 526 65&
Укупна биланса 37.087 53.684 52.050 45.613

Залиха шума опала je за 8 милиона динара. To je једна 
надасве повол>на констатација. Beh набављене шуме биле су 
искоришћеке a нове нису купљене. Смањење залиха у периоду 
опадаша дена и потешкоћа око пласирања ванредно су по- 
вољне чињенице.

Пилане и непокјзетности остале су на истој висини. T a 
су инвеетиције еталног карактера и ту тешко долази до већих 
промена. Нарочито не у кратким размадима времена.

Дужници су лорасли за 1.5 милиона динара. To je у 
вези са потешкоћама тржишта. Ма да je промет мањи ипак 
се дужници не смањују, јер се купцима морају одобрити дуљи 
кредити и рокови него раније. A чак поделивати и нове, тако 
да није необично да упркос ослабљене делатности дужници 
бележе пораст.

Повериоци су опали за 7 милиона. У доба депресије то 
je најповољнија констатација за једчу билансу. Терет камата 
постаје знатно мањи а то делује и на пословне резултате.

Чисти je добитак за преко 100 хиљада динара већи него 
године 1930. Дапаче он je већи него ма које ранијих година. 
Интересантно je како je било могуће у години депресије из- 
бити већи пословни успех него у годинама добре па чак и 
одличне коњунктуре.

Рачун губитка и добитка за последње 4 године пружа 
следећу слику:

Губитак: 1928, 1929. 1930. 1831,
Порези и камате 3.823 6.620 3.201 2.655
Отписи 1.107 1.178 889 ------
Добитак 316 576 525 656

Добитак:
Бруто добитак 5Ј247 7.975 4.617 3.312

Бруто добитак je за 1.3 милиона динара мањи него 1930
године Порези и камате су за хиљада динара мањи него 
1930. Међутим док су отггаси 1930 године још износили 889



ш

хиљада динара у ирошлој години не наилазимо на никакве 
отписе. To je и разлог зашто je прошла година свршена до- 
битком, a нарочито са већим добитком него ранијих година. 
Међутим питање je дали je ситуација таква да ce може ос- 
тати без икакова отписа. Код инвестиција као и код дужника.

У управи „Народне” шумеке индустрије д. д. налазе 
ce следећа г. г.: Максо Антић, Бела Милић, Перо Стокановић, 
Најдан Чекро, Др, Николаус Халми, Марцел Лебл и Лудвиг 
Соненфелд. У надзорном одбору ce налазе г.г.: Миливој 
Васић,. Др. Заим Шарац и ^лександар Јаков.

UČITELJSKA ZADRUGA A. D. BEOGRAD
Odmah posle rata, u 1920. godini, odlučilo se nekoliko 

beogradskih profesora i učitelja, da osnuju svoju sopstvenu 
učiteljsku zadrugu, kao staleški novčani institut, koji oni do tada 
nisu imali i ako je .postojala vrlo velika potreba. I to uglavnome 
sa dve tačke gledišta: prvo u cilju prikupljanja i plasiranja ulo
ga na štednju, a drugo zbog toga, da bi učitelji i nastavnici 
imali mogućnost dobiti jeftine i solidne zajmove, koji su im 
Često puta hitno potrebni. Nastavnici ne pripadaju baš u red 
imućnih građana i dok nisu imali svoje sopstverie novčane usta
nove bili su ispostavljeni ucenama raznih zelenaša ili uopšte 
nisu mogli doći do kredita, i ako su oni veoma solventni dužnici.

Kao najpodesniji oblik za ovu novčanu ustanovu bila je 
forma akcionarskog, društva. Visina glavnice bila je utanačena 
n a  3  miliona dinara a podeljena je na 30 hiljada akcija od po 
'(00 dinara nominale. U vrlo kratko vreme sve su akcije bile 
upisane i učiteljska staleška novčana ustanova mogla je da po
čne svojim radom. Dosadašnji radovi i njezin dosadašnji razvoj 
pokazuju najpovoljnije rezultate. Ovo je zapravo banka ali sui 
generis. Ona daje kredite prvenstveno jednoj grupi ljudi, nastav
nicima, . i to putem dva načina: lombar.dovanjem hartija od
vrednosti i putem eskonta malih sitnih menica. Ona prima uloge 
r;a štednju ili po tekućim računima, prvenstveno opet od na
stavničkog staleža, a u koliko su joj potrebna5 još i druga sret
stva ona ima mogućnosti, kao i svaki drugi novčani zavod, da 
se koristi kreditima, bilo u vidu reeskonta, lombarda ili po te
kućem računu.

’ Vrlo je informativno viden, kako su se poslovi ove. spe- 
cjalne banke razvijali u tokii prošle godine i u doba ove krize, 
lioja- je najteža kroz koju su naše novčane ustanove dosada 
morale proći.

' Ako bacimo pogled na donju tablicu, u kojoj smo upore- 
diti kretanje1 glavnih pozicija za poslednje tri godine, doćićemo 
do iibeđenja da je stanje vrlo povoljno. Međutim to su 
padaci od godine do godine, a iz njih ne možemo do
biti saznanje, kakve su bile prilike za vreme prošle go
dine: U tom pogledu daje nam izveštaj upravnog odbora 
v r lö pregledne podatke. U godišnjem izveštaju se, napominje, da 
sui se poslovi Zadruge u. prvoj polovini ove godine razvijali vrlo 
povoljno. Uprava je svom snagom nastojala,, da poveća. priliv 
tHoga na štednju i da iznalazi nove. kredite, kako . bi mogli za
dovoljiti tražnju.po novim zajmovima, koja je bila iz dana u dan 
sve veća. U tome pogledu uprava je postig la, lepe uspehe: Dr- 
iavtja hipotekama banka je povisila kredit za 500 hiljada a isto
vremeno su porasli i ulozi na štednju za preko milion dinara r,a.
6.6, miliona, tako da je veliki deo fražnje novih kredita mogao 
biti udovoljćn. Zatim u julu, dolazi preokret. U avgustu se de
presija pojačala a u ; septembru je otpočelo podizanje uloga.. 
Uprava napominje, da suise i pojedini njezini ulagači uplašili i 
tražili da im se isplaćuju ulozi, usled čega je Učiteljska zađru-, 
ga bila prinuđena da obustavi davanje novih eskontnih kredita, 
te k o  ;bi sva svoja sretstva mogla staviti na raspoloženje ulaga
č a . ,U to doba Učiteljska zadruga je isplatila skoro ceo milion 
c'nara i kako su ulagači primetili, da za njihove ušteđevine ne> 
postoji nikakva opasnost, oni ih nisu više podizali, već počeli 
ponovo vraćati. Ali, su u t o 'vreme, baš u najteže doba i druge

banke, kod kojih je Zadruga privremeno uzimala kredit, povu
kle svoja potraživanja, što je imalo za posledicu da je zadruga 
sve do kraja 1931. godine morala obustaviti davanje eskontnih 
zajmova ograničavajući se samo na davanje manjih pozajmica 
u hitnim slučajevima. Ovakve nepovoljne prilike dejstvovale su 
i na smanjenje bančine zarade.

Interesantno je napomenuti, da je uprava zadruge u toku
1931. godine smanjila eskontnu stopu za 1%, da bi dužnicima 
olakšala plaćanje kamata, i ako su druge banke baš u to doba 
povisile eskont za 2%, pa i preko toga.

Bilansi za poslednje tri godine pokazuju sledeče stanje:

Račun izravnanja 
Aktiva 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Gotovina 127 139 52
Menice 9.544 10.634 10.970
Lombard 396 324 240
Nameštaj 18 26 19
Efekti fondova 774 850 604
Kursna razlika — 1 — 294
Kazna aktiva 79 58 5
Kaucije, ostave i t. d. 190 288 748

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000
Fondovi 1.199 1.377 1.524
Ulozi na štednju 4.840 5.538 5.974
Tekući računi 831 704 533
Keeskont 400 587 388
Lombard — 175 106
Razna pasiva 166 244 243
Dobit za podelu 475 380 389
Zbir bilansa 11.129 12.319 12.933

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Otpisi 85 47 82
Kamate 489 . 545 630
Nagrade upravi 35 38 32
Porezi i dažbine 119 231 190
Troškovi 236 245 264
Čista dobit 586 469 480

Prihodi
Od kam ata 1.160 1.227 1.397

provizija 390 350 282.
Zbir prihoda ili rashoda 1.551 1.576 1.679

Zbir bilansa je u postepenom porastu, ali je obrtni ka-
P tal ostao tako reći stacioniran. Sopstvena sretstva iznose 4.5 
miliona prema 6.9 miliona tuđih sretstava. Njihov međusobni 
odnos je dakle veoma povoljan. Rezervni fondovi porasli su; 
poslednje dve godine za 325 hiljada na 1.52 miliona a iznose 
već i preko 50%, od glavnice. Od tuđih sretstava najveći su ulo- 
zi na štednju, koji iznose krajem godine 5.97 miliona; prema 
prošloj godini veći su za 440 hiljada. Međutim mi smo ranije 
napomenuli, da su u leto 1931. godine dostigli 6.6 miliona, i d a ; 
je banka u jesen prošle godine isplatila jedan milion, što sada 
dokazuje, da su u decembru ulozi jjonovno porasli, i to ža 3 đ o ; 
400 hiljada dinara. Tekući računi, reeskont i lombard su sma
njeni, Od 1.47 miliona u 1930. godini na 1.03 miliona odnosno 
za 440 hiljada.

Aktivna strana bilansa nama pokazuje, da lukrativni pla
smani nisu mnogo smanjeni. Glavni od aktivnih poslova, eskont 
je čak i malo povećan, za 336 hiljada na 10.97 miliona.- Lom«
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bardni zajmovi su reducirani ža 80 na 240 hiljada. Kod hartija 
od vrednosti, j  koje bi bio plasiran izvesan deo fondova, banka 
nije mogla izbeći gubitke. Od 850 hiljada koliko je u 1930. go
dini iskazan portfelj efekata, reduciran je u 1931. godini na 
604 hiljada bilansne vrednosti. Uprava napominje, da dostižu 
gubitci na državnim hartijama od vrednosti 294.5 hiljada dina
ra, od čega je prema zakonu o bilansiranju državnih hartija 
od vrednosti otpisana 1/5 od postignute dobiti u iznosu od 58.9 
hiljada dinara, a 294.5 hiljada knjiženo je u aktivi bilansa, kao 
kursna razlika.

Račun gubitka i dobitka daje povoljnu sliku. Prihodi su 
za 100 hiljada veći no u 1930. godini, i to zbog porasta prihoda 
od kamata, dok su oni od provizija opali za skoro 70 hiljada 
dinara. Kod rashoda vidimo, da su otpisi sa 82 hiljade skoro 
duplirani. Rashodi po kam atama povećani su za 85 hiljada na 
630 hiljada. Tantijem a upravi je manja od ove godine za 6 hi
ljada na 32 hiljade, porezi i  dažbine smanjene su za 41 hiljadu 
na 190 hiljada dok su troškovi minimalno porasli, za 19 hiljada 
r a 264 hiljada. Zbog ovakyog relativno vrlo povoljnog rezultata 
povećana je i čista zarada na 480 hiljada prema 469 hiljada u
1930. godini.

Od ove dobiti dotirano je rezervnom fondu 48 hiljada, 
upravnom odboru kao tantijema 19 hiljada, nadzornom odboru
10 hiljada, činovnicima 14.4 hiljada, a na raspoloženje skupšti
ne ostaje 389 hiljada. Od toga je upotrebljeno 59 hiljada na 
otpis gubitka na efektima a 330 hiljada kao 11% dividenda, 
koliko je Učiteljska zadruga plačala i pretprošle godine. U 1929. 
godini iznosila je dividenda 12% a u 1928. godini 10%.

U upravi Učiteljske zadruge a. d. u Beogradu nalaze se 
sledeča g.g.: Milorad A. Vujanac, pretsednik; Nikola Sreteno- 
vić, potpretsednik; Pera Živković, upravnik; Borivoje Pavlo
vič, Julijana Gmizovićeva, Milan V. Popovič, žarko Zečević. 
Pera Živković, Svetislav Gojkovič, Vojislav Vuksanovič, Pavle 
Vesović, Petar Ničić i Damjan Rašić. U nadzornom odboru su 
g.g.: Svet. A. Ivkovič, pretsednik; Dragomir Djorđević, pot
pretsednik, Živ. Radosavljevič, Boško Piletič, Rista Trajković, 
I Svetozar K. Popovič.

ЈУГОСЛАВЕНСКО ФИАТ АУТОМОБИЛНО ПРОМЕТНО 
Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Аутомобилизам ce све више шири и у Југославији. До- 
душе код нас није узео оне димензије које има у неким за- 
падним и северним државама, из једноставног разлога, што 
приходи појединаца код иас не стоје у никакво.м односу ca 
приходима у другим, богатијим државама. A на крају кра- 
јева, аутомобилизам и његов развој у главноме зависи о имо- 
винском повољном стању градског становништва. Ауто-такси 
je и код нас постао опште прометио сретство у нашим гра- 
довима. Аутобусни промет последних леколико година узео 
je такве днмензије, да већ угрожава и железнички промет 
на појединим линијама и лако je могучно да ce и код нас по- 
куша ограничити конкуренцију аутобуса железницама, како 
je то случај у многим другим државама. A и теретни ауто- 
мобилни лромет шири ce све више. Готово све веће радње 
имају своје теретне аутомобиле. Чак и робни лромет у око- 
лини вароши врши ce једним делом теретним аутомобилима. 
Предност промета теретним аутомобилима лежи нарочито у 
томе, што отпада довоз од складишта до железничке станице 
и од етанице до складишта купца јер ce обавља директно од 
складишта продавца до онога купца.

Приватни аутомобилни промет још je релативно нај 
слабије развијен. Томе аиного допринашају и други разлозк 
a не само приходи оних слојева који би могли држати ауто- 
мобиле. Порези су доста знатни. He само ;на аутомобиле него 
нарочито на бензин. Код нас je, услед високе трошарине, 
бензин најмање двоструко скупљи него у већини других дрг 
;*ава ca развијеним аутомобилизмом. Поред тога наше цесте

нису баш најподесније за аутомобилизам. Лоше цесте не само 
iLiTO сметају развитку аутомобилизма него га и поскупљују 
јер je потрошња гума знатно већа a потребне су честе и скупе 
поправке.

Упркос погоршања привредних прилика аутомобилизам 
код нас стално расте. To најбоље показују аутомобилски 
сајмови у Загребу и Љубљани. A и број трговачких радња, 
које ce баве трговином аутомобилима и аутомобилским при- 
бором све je већи.

Ми још немамо инДустрије г.утомрбила. Одмах после 
рата било je основано у Винковцима једно акционарско дру- 
штво које би ce међ осталим имало бавити и градњом ауто- 
■мобила. Међутим овај je покушај сасвим пропао и друштво 
je ликвидирало.

Пре неколико месеци расписач je конкурс за подизање 
једне фаб]5ике аутомобила у Југославији. Наиме ономе који 
би хтео градити такову фабрику no. прописима конЈсурса, 
стављене су у кзглед извесне кондесије. У првом реду одго- 
:;арајућа царинска заштита a затим главни удео у државним 
набавкама особних и теретних аутомобила. Изгледа да je из 
извесних разлога нашим меродавним факторкма више стало 
до тога да имамо фабрику теретних аутомобила него пут- 
;шчких. Међутим су услови конкурса такви, да ће ce тешкз 
паћи рефлектанта да код нас подигне творницу аутомобила, 
Била би потребна инвестиција од неколико десетака милиона 
динара. A то јо данас тешко. He само код нас него и на 
страни. Приликпм расписа конкурса није ce нн мислило на 
то да би домаћч интересенти могли подићи једну такву твор- 
ницу. Помишљало ce јеги помишља ce на велике аутомобилске 
консерне који бп ce могли одлучити да у Југославији подигну 
филијалну творнпцу. Међутим ни једно велико аутомобилско 
лодузеће иема у Југославијн толики пласман својих кола, да 
би им ce исплатило дизати посебнну фабрику. Чак je и пи- 
гаа.е дали им ce исплати подизати и радионице за монтирање.

Неке велике стра... .^орнице аутомобила подржавају 
код нас властите продајне организације. Друге oper задо- 
вољавају ce заступством у главним нашим центрима. Међу 
стране творнице које код нас имају властиту продајну opra- 
низациј.у спада и позната нталијанска творница Фиат у 
Турину.

Југославенско Фиат-аутомобилно прометно д. д. осно- 
вано je 1922 године. Деоничка главница износила je најпре 
400 хиљада динара. Године 1924 следи ловишење на пола 
милиона a године 1926 на 2 милиона динара.

Централа подузећа била je најпрво у Загребу. Пре не- 
колико je година из порезних разлога — пре изједначеша ди- 
ректних пореза, централа била пренешена у Београд док je 
у Загребу остала филијала. Међутим како je Загреб центар 
аутоЈМобилске трговине Југославије, то je прошле године цен- 
трала поновно пренета у Загреб.

Биланса за 4 последње године пружају следећу слику:

Актива: 1928. 1929. 1930.
у хиљадама динара

1931.

Благајна 123 58 52 11
Дужници 11.230 17.103 12.155 8.332
Инвентар 42 98 81 73
Инвестиције 152 4.127 3.280 633
Роба 3.888 5.713 6.128 4.130
Ефекти 28 29 29 38
Губитак -- ------ 557 547

Пасива:
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Повериоци 13.219 25.623 20.184 11.673
Резерве 75 160 95 95
Добитак 270 37 10 1
Укупна биланса 15.564 27.821 22.289 13.770
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Биланеа, sa, Ш З!годииубитно c e  разликује од биланса 

У ранијнх г0дина.: Зали^» рабе од 6.1 милиона концем 1930. 
;:г.пдда ва, 4.1 милиона кдацем 1931. године. A дужници ce сма- 

шују од 12.2 милиона концем 1930 на 8.3 милиона концем 
.1931. године. Погоршање општих привредник прилика дело- 
вало je и .н а  трговину аутомобилима. Како je продаја пут- 
ничких аутомобила, a то je главно поље рада Фиат-а, била 

\.слабија,. складишта су бида мања јер ce je од творнице по- 
ручио маши број кола. A и смањење дужника показује да су 
кондиције продаје постале ригорозније и да ce кола више не 
дају тако лако на отплату, односно кредит.

' У вези са смашењем робе и дужника смањени су и по- 
вериоци у пасивној страни бплансе. И то од 20.2 милиона на 

' l i . T 'МиЛиона дииара: ’"i име je позиција подузећа знатно оја- 
чана јер нема ништа горе него кад и у периоду депресије 
повериоци остају на иетом нивоу или чак и расту.

■Пословни уепеси поеледних година нису били знатни. 
.Дагтаче' годмгаМШ ) бележи-друштво- осетљиви губитак који
■ •'če -'očeha И на билавеу за проШлу годину, будући да je гу- 

битак био прекет ка иову годину. -
Инвесгиције, које cv концем 1930 године износиле 3.3 

‘'Милидна динара редуциране су -у  прошлој години на 633 хи- 
;§1хада' дииара1 прсдајом разних нелретнина.

•У управи Нр&дузећа налазе ce следећа г. г.: Сима Ал- 
калај, претседлик; Адолф Јаковљевић, потпретседник; Инж. 
Драго3 Сориа ( Т у р и н ) Д р .  Давид Фурман, Загреб, Адолф 

"'Erepj (Беч) и Др. Себастиано Фереро.

POŽAREVACKA ŠTEDIONICA, PGŽAREVAC
... Interesantno je napomenuti, da je Požarevačka štedioni

ca osnovana istovremeno sa Narodnom bankom Kraljevine 
.Srbije, dakle pre 47 godina i da je  prema tome treba ubrojiti 
među naše najstarije provincijske novčane zavode. Verna svojoj 
t! adiciji, banka je i u posleratnom inflatornom periodu ostala 
škrohian i mali novčani zavod, onako, kao što su ga zamišljali 
njezini osnivači. Pre svetskoga rata, iznosila je glavnica 250 
predratnih dinara, što bi odgovaralo današnjim 2.5 miliona 
uinara, • ako uzmemo u obzir valutarne promene. Međutim, vi- 
di trta,4 da glavnica i danas ne iznosi više od jednog miliona, 
i;a koliko je bila povišena odmah posle rata, 1922. godine.

• -  - Upravi bančinoj izgleda, nije mnogo stalo do poslovne
-ekspanzije. Ona je konzervativna i zadovoljna sa manjim vo-
■ lumenom poslova, ali to samo solidnih, sigurnih i po banku lu

krativnih.
; U narednoj tablici upoređili smo glavne bilansne pozicije 

чла poslednje četiri godine,, koje u punoj meri potvrđuju malo
- pre .-napomenutu karakteristiku poslovne politike Požarevačke 
; ftedipröce., Đbbtjamo sledeću. sliku:

Ractrn izravnanja
.... Aktiva . 1928, 1929. 1930. 

u hiljadama dinara
1931.

■Ciotovina........ 321 246 280 238
Dužnici po menicama 

; Tekući računi
5.432 5.349 5.283 4.689
3.374 3.067 2.468 2.214

Zajmovi na zaloge 411 650 529 373
Hartije od vrednosti 549 699 757 514

C Nepokretnosti 574 346 634 745
Nameštaj ’ ' 44 42 38 40
Razlika državnih papira — — 198
Razna aktiva 103 316 146 48
O stave, garantije i t- d 1.4,893 iJir4 12.732 11.964

Pasiva
Glavnica . 1.000 1.000 1.000 1.000

-vHondovi .. 304 340 418 477

Ulozi na štednja : ^S .244 - о В Ш  - 5A98
Reeskont 572 200 200 200
Hipotekarni kredit 153 1 139 128 " 113
1 ombardni krediti 490. — - , — - ;,.v ; —
Poverioci 2.532 3.733 2.635: (' 1:979
Tantijeme _  . ©  27
Kazna pasiva 150 26 21 23
Dobit za pođelu 11 102 112 12
Obrtni kapital 10,808 10.716 10.13^ 9.059
Zbir bilansa 25.701 10.716 2.2.870 21.023

Račun gubitka i dobitke
Rashodi

Kamata , 2 .-r^ ■ ..- - .л 709
Troškovi 249 240 288 " - 2 8 7
Porezi 93 79 69 ' 22
Amortizacija 5, .8 8. 8
Otpisi 319 218 Z U  , 190
Dobit 110: 120 144 122

Prihodi' ' ' ' " ' ' ;
Kamata 102 : .44 866
Provizije 633 513 533 , 391
Razni prihodi .47 45 123 - 85
Zbir prih&ta ili rashoda 680' 660 740 1 T.343

Obrtni kapital bančin ostao je poslednje četiri gocjiine 
skoro nepromenjen: od 1928. godine smanjen je za svega 1.7 
miliona na 9.06 miliona, za koliko je banka u toku vremena 
smanjila svoj poslovni volumen, zbog sve teže privredne de
presije. Ovo kretanje ukazuje na veliku obazrivost u ulaženju u 
poslove,, što se uostalom pokazalo kao jedino pravilno. Kod 
obrtnog kapitala od 9 miliona u 1931. godini, iznose, sopstvena 
šjetstva 1.5 miliona odnosno 16%, što odgovara odnosu od 1 ka
6 prema tuđim sretstvima, što je takođe veoma povoljno. Iako 
je glavnica već skoro deset godina ostala nepromenjena na 1 
milion dinara, rezervni fondovi povećavaju se stalno ali poste
peno, odgovarajući prilikama. Poslednje tri godihe porasli su 
za 175 hiljada na 477 hiljada, tako da dostižu već skoro 50%
• a glavnice. Međ tuđim sretstvima najvažnija uloga pripada 
ulozima na štednju, koji iznose kroz sve godine nešto preko 
5 miliona. Banka ima, kako izgleda, jedan stalan krug poslov
nih prijatelja, koji se mnogo ne menjaju. Zato i ne može biti go
vora o kakvoj panici ulagača niti o prekomernom podizanju 
uloga. Prema 1930. godini smanjeni su za oko 7%, što će biti 
posledica samo pogoršanih opštih privrednih prilika. Reeskont 
jt iskazan već tri godine sa svega 200 hiljada dinara, a kredit 
kod Državne hipotekarne banke postepeno se otplaćuje i iznosi 
svega još 113 hiljada dinara.

Interesantno je napomenuti, da je Požarevačka štedionica 
smanjila i svoje poverioce po tekućim računima, za  056 hiljada 
r,a 1.98 miliona, i to zbog toga, što je reducirala svoje aktivne 
poslove. Ako bacimo pogled na sastav bančine aktive, prim t- 
tićemo, da su u 1931. godini sve pozicije, sem one nepokret
nosti u izvestnoj meri smanjene, dok u ranijim godinama -nije 
bilo značajnijih promena. Menični krediti su reducirani za ono
liko, koliko su smanjeni poverioci, što dokazuje, da je banka 
likvidirala izvestan deo starih kredita a novih više nije odobrila, 
već isplatila svoje poverioce. Tako su ovi krediti spali na 4.7 
miliona, oni po tekućim računima na 2.2 miliona, a lombardni 
na 373 hiljade.

Kod hartija od vrednosti gubitci iznose 263 hiljada, od 
čega je otpisano kroz račun gubitka 65 hiljada, a 198 hiljada je 
ostavljeno u aktivi, u naročitom fondu za kursnu razliku držav
nih hartija od vrednosti, saobrazno ovlašćenju zakona o bilan- 
siranju državnih hartija od vrednosti. Time je smanjena njihova



287
bilansna vrednost od 757 hiljada u 1930. godini na 514 hiljada 
u 1931. godini. To su gubitci kojima banka nije mogla izbeći.

Međutim je Požarevačka štedionica povećala svoje ne
pokretnosti. Dok je u 1929. godini otuđivala neka imanja, po
većala je u toku poslednjih dveju godina vrednost za preko 
100% na 745 hiljada, od čega je bilansirana zgrada štedionice 
sa 161 hiljada (to pretstavlja verovatno još predratnu vrednost) 
a razna nepokretna imanja sa 584 hiljada. Nesumnjivo je, da 
se nalaže ü ovoj poziciji vrlo lepe tihe rezerve.

Račun gubitka i dobitka nemožemo uporediti sa ranije 
objavljenim, pošto su u onima međusobno obračunate aktivne i 
pasivne kamate. Bruto prihodi iznose 1.34 miliona. Ipak mo
žemo zabeležiti jedan vrlo interesantan pojav. Dok su u 1930. 
godini prihodi od kam ata bili za 84 hiljada veći od rashoda^ oni 
su u ovoj godini veći za 157 hiljada, u prvom redu zbog sma
njenja tuđih sretstava. Ali su u ovoj godini prihodi od provizija 
manji no lane, a isto tako i razni prihodi. Kod troškova vidimo, 
da su vrlo niski — 23 hiljade dinara mesečno. Amortizacija ne
pokretnosti iznosi kao i ranijih godina 8 hiljada, a porezi su u 
ovoj godini smanjeni za 47 hiljada na 22 hiljade.

Otpisi iznose 196 hiljada, od čega otpada 65 hiljada na 
\ anređni otpis na kursnim gubitcima kod hartija od vrednosti a 
131 hiljada-na otpis sumnjivih potraživanja, koji je u 1930. go
dini bio za 100 hiljada dinara veći. Čista dobit je onolika kao 
P192Ö. godine odnosno za 22 hiljade manja od prošlogodišnje, 
a  iznosi 122 hiljade dinara. Podeljena je na sledeči način: 12
l iljađa je dato rezervnom fondu koji time dostiže 490 hiljada, 
27 hiljada je dato upravnom i nadzornom odboru na ime divi
dende, a 82 hiljade je ostavljeno na raspoloženje akcionara. Iz 
ove dobiti banka je mogla da isplati 8% na ime dividende a 2 
hiljade preneti na novi račun.

U upravi Požarevačke štedionice nalaze se sledeča g.g.: 
Slava A. Dević, pretsednik, Stevan Mirkovič, potpretsednik, 
Miša Obradović, Rada P. Markovič i Živan Karajovanović. U 
nadzornom odboru su g.g.: Milan L. Markovič, pretsednik; Ni- 
’kolarD;.-Selinkić i Cedomir Dj. Pejić. • •

„ФОСФАТ“ ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ПРОМЕТ И ТРГО- 
ВИНУ УМЈЕТНИМ ГНОЈИВИМА — ЗАГРЕБ.

„Фосфат“ се бави, како се то види и из фирме поду- 
зећа, ..искљуљчиво трговином вештачких гнојива a не, и њи- 

-ховом продукцијом. Оно je основано као продајна организа- 
ција наше велике хемијеке индустрије за лроизводњу вештач- 
ког гнојива. Кад je конкуренција тих творница већ била тако 
јака да je онемогућавала сваки пословни успех, дошло je до 
нзв^сцог^.рартелисања, помоћу нарочЈите продајне органи- 
зације.

„Ф асфат“ je основан 1926. године. Дионичка главница 
. износи 250 хиљада динара. Већа главница, с обзиром на ка- 
рактер лодузећа као заједничка продајна организација неко- 
лико домаћих творница није ни потребка. Jep ако оно мора 
разне продукте да кредитира Са друге стране кредитирају и 
њему творнице чије продукте продаје.

„Фосфат“ je основан о д . „Данице”, „Загреб--Коприв- 
нида, „Зорке” у Суботици и Творници за хемичке продукте у 

. Храснику. Г Према' томе обухвата' већм део наше иџдустрије 
вештачких гнојива, сем наравно гипса, која и онако игра спе- 

.цијалну улогу.
Посдовни ';|резултати; нису никад били нарочити. И 

*с обзиром на карактер подузећа као централна предајна ор- 
ганизација, ‘нису ни могли бити. Цене уз koje „Фосфат“ пре- 
узима прод.укте од поједине творнице, и уз; које их продаје 
тако су искалкулиране да не може настати већа разлика 
него што je довољно за покриће режије. Поред тога склади- 
шта робе увек су била минимална jep „Фосфат“ повлачи од 
поједине творнице еамо ону количину робе, коју je већ про- 

.дао. Jep он заправо и не подржава властита складишта. Он

само врши продају и тек онда шаље диспозиције појединим 
творницама за изравну отпрему. Под позидијом роба у би- 
лансу no томе ,може се сматрати само оне количине вештач- 
хог гнојива које су тек закључене и које се налазе на путу 
од фабрике до купца.

Код „Фосфата“ je концентрирана и пропаганда око 
употребе вештачког гнојива. Ha пропаганду je последњих не- 
ii-олико година издато знатних износа. Нарочито у новинама 
и часописима које долазе и у руке сељака.

Тешка криза у којој се налази наша пољопривреда у 
најновиЈе време знатно je смањила и пропаганду око угго  ̂
требе вештачког гнојива. Цене аграрних продуката тако су 
пале да за већину артикала аграрне продукције, нарочито 
иних који сз производе у масама, употреба уметних гнојива, 
na пали ови .и још више, у цени никако не коивенира. Ta си- 
туација на тржишту аграрних продуката тешко je погодила 
иашу велику хемијску индустрију. A no томе и друштво’ 
„ФосфаФ“ .

Биланса за 4 посленд>е тодине пружа следећу слику:
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Дужници 2.031 2.877 4.971 2.960
Инвентар 44 32 32 28
Роба 87 218 265 87
Менице 480 1.286 416 5
Жиро 209 113 26 1
Губитак ----- — 3 52

Пасива:
Главница 250 250 250 250
Повериоци 2.571 4.252 5.453 2.882
Добитак 2 2 --
Укупна биланса 2.853 4.529 5.716 3.141

Биланса je Све до 1930 године показивала сталну тен- 
денцију пораста. Нарочито у главним позицигјама, дужници у 
активи, и повериоци на пасивнОј страни билансе; To je и pa- 
зумљиво jep je продаја уметних гнојива била у порасту. 
Знатан део продаје врши се иа кредит. Повероци нису ни- 
какве обавезе врема новчаним заводима него према појединим 
фабрикама концерна за од њих преузету робу која. се je про- 
давала на кредит. По извршено.м инкасу одобрава се проту- 
вредност односној фабрици,

Залихе робе пале су нарочито прошле године што je 
и р.азумљиво с обзиром на ситуацију. Инвестиција нема ни- 
какових што je такође разумљиво с обзиром на карактер по- 
дузећа као продајна организација.

Менице које су ранијих година играле извесну улогу 
редудиране су на минимум. Сва су потраживања no томе у 
конто-коренту. A нема ни смисла тражити менице кад . се 
исте не могу есконтирати.

Прошла година свршила je губитком од 58 хиљада ди- 
нара. По свој прилици да долази од отписа код дужника што 
je  опет неизбежна последица данашњих привредних прилика.

У.управи „Фосфат”-а д. д. за прамет и трговину уметним 
гнојивима налазе се следећа г.г.: Максо Антић, претседник: 
Золтан пл. Цавост, (Будимпешта) потпретседник; Др. Фрањо 
Дурћ, Карл Ш афер (Карлсбад), Др. Мирослав Даничић и Др. 
Марцел Ајхерн. . . . . . .

JUGOSLOVENSKA TEKSTILNA TVORNICA BRAĆA 
HOLZNER D. D. ZAGREB.

Bilanca Jugoslovenske tekstilne tvornice Braća Holzner 
đ.’ d. u Zagrebu za poslednje tri godine' pruža ovu nešto neo
bičnu sliku:

Aktiva 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara 

Blagajna • 46 — —'
Praštedionica 135 —  —
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Čekovni ured
Dužnici
Sirovine
Zgrade
Stroievi
Alat
Kazne investicije 
Auto 
Inventar 
Gotova roba 
Ukupno

15
2.224

607
2.178
1.265

48
167
73
57

400
7.219 7.961 9.379

600700 
11 —

—  7.961
15

9.363

Pasiva
Dionička glavnica 
Dobitak 
Ukupna pasiva

Što se tiče principa publiciteta, a kod društava obveza
nih na javno polaganje računa treba i o tome voditi računa, 
situacija se iz godine u godinu bitno pogoršava. Bilans za 1929. 
bio je sastavljen kao i većina bilansa naših industrijskih podu
zeća. Čak i detaljnije jer su investicije bile specificirane a isto 
tako i potraživanja. Jedino nije bio objavljen detaljni račun 
gubitka i dobitka.

U bilansu za 1930. godinu čitava aktiva bila je objavljena 
u jednom iznosu, tako da se više nije znalo ni koliko su inve
sticije ni koliko su zalihe a ni kako stoji sa potraživanjima. Na 
pasivnoj strani bilance bili su iskazani samo glavnica i dobit.

U bilansu za 1931. aktiva je i dalje prikazana u jednom 
iznosu. Pasiva je iskazana u dve cifre, ukupni iznos svih pozi
cija pasivne strane bilansa i dobitak. Čak ni glavnica nije za
sebno iskazana. Mislimo da je to unikum da se iz bilansa jed
nog akcionarskog društva ne vidi ni to, kolika mu je glavnica. 
Mi se čudimo da su nadzorni organi dozvolili da se objavi ova
ko sastavljeni bilans. Jer tu o publicitetu nema ni govora.

Međutim najinteresantnije je da poduzeće nije u takvim 
prilikama da bi trebalo da nešto prikrije u svome bilansu. Ra
zvitak je potpuno normalan. Prošle godine dapače provedeno 
je znatno proširenje fabrike jer se izradjeni artikli brzo i po
voljno plasiraju. Danas još i lakše kad je uvoz sa strane toliko 
otežan. Ma da je kupovna snaga širokih slojeva znatno oslabila 
uvoz artikala koje. izrađuje Holzner toliko je znatan da domaća 
industrija ima pune ruke posla, jer je carina dovoljno zaštićuje. 
A danas ju zaštićuju i valutarne prilike.

Poduzeće je bilo zaključilo i povišenje glavnice na 2 mi
liona dinara. Iz objavljene bilance nemoguće je konstantirati 
dali je to i provedeno. Porast ukupne sume bilance kao i nove 
investicije daju mesto pretpostavci, da je povišenje već pro
vedeno.

Polučeni dobitak iznosi 15 hiljada dinara. Nu kod podu
zeća koja se etabliraju kao afilijacije iskazani dobitak ne igra 
nikakve naročite uloge.

Kod donošenja novog zakona o akcionarskim društvima 
biće apsolutno potrebno da se tačno propiše i način bilansira- 
nja. Ne samo kod novčanih zavoda nego i kod industrijskih i 
trgovačkih poduzeća. Principi publiciteta moraju biti po svaku 
cenu ostvareni. A to je moguće samo ako su bilansi tako sa
stavljeni da pružaju bar donekle pregled strukture poduzeća. 
Iz bilance se naravno ne može prosuditi bonitet svih pozicija. 
Ali ipak se mora videti odnos vlastitih i poverenih sretstava. 
Dioničku glavnicu i rezerve sa jedne strane a investicije sa dru
ge, Slučajevi ala Holzner ne bi se smeli više ponoviti. Pa ni 
kod samog Holznera.

U upravi Jugoslovenske tekstilne tvornice Braća Holzner 
d. d. Zagreb, nalaze se sledeča g. g.: Paul Holzner, pretsednik 
i gen. direktor, Dr. Mirko Thaller, Toma Perkovič, Otto Holzner, 
Kudi Holzner i Mirko Bauer.

НАРОДНА БАНКА
откуп љ ује  п р ед р атн и  сребрни ксхвац n o  следећим.

денам а:

1) Сребрне динаре

Дин. 13.40 за  1 ком ад  од 5.— дин.

Д ин. 5.—  за  1 ком ад  од 2.—  дин.

Д ин . 2.50 за  1 ком ад  од 1.—  дин.

Д ин . 1.25 за  1 ком ад  од 0.50 дин.

П о овим  ц ен ам а  о тку п љ у је  и  о стал и  предратн н  

сребрни н о вац  и ск о ван  n o  п роп и си м а л а ти н с к е  к ш -  

веш ш је  (фр. ф р ан ке , и т . лире, рум . леје, буг. леве.„ 

грчке драхм е).

2) Сребрне аустро-угарске круне

Д и н . 13.—  за  1 ком ад  од 5.—  кр.

Д и н . б.—  за  1 ком ад  од 2.—  к.р.

Д и н . 2.50 з а  1 ком ад  од 0.50 кр .

П о овим  ц ен ам а о тк у п љ у је  и  сребрне перперег

3) Сребрне (аустр.) форинте

Д и н . 6.60 за  1 ком ад.

4) Сребрне талире Марије Терезије Д ин. 14.—  

з а  1 ком ад.

5) Сребрне руске рубље (искован е пре и n o -  

сле 1886. г .) :

Д ин . 10.70 з а  1 ком ад  од 1.—  рубљ е 

Д и н . 5.40 за  1 ком ад  од 0.50 рубљ е

6) Сребрне немачке марке;

Д и н . 14.50 з а  1 ком ад  од 5.—  м а р а к а  

Д ин . 8.70 з а  1 ком ад  од  3 —  м арке 

Д и н . 5.80 з а  1 ком ад  од 2.—  м ар ке  

Д и н . 2.90 з а  1 ком ад  од 1.—  м арке  

Д ин . 1.50 з а  1 ком ад  од 0.50 м ар ак а
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Садржај:
Беочинска фабрика цемента a. д. — Беочин 
„Црвенка” индустрија шећера a. д. — Црвенка 
Лесковачка задружна банка — Лесковац
„Kemika” dioničarsko društvo za kemijsku i farmaceutsku industriju — Zagreb 
Kontinental — Kaučuk d. d. — Zagreb

БЕОЧИНСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА A. Д. — БЕОЧИН.

Наша индустрија цемента подељена je углавноме у 
два реона: у онај савско-дунавског базена и у далматински, 
који je концентрисан у Сплиту и околини. Док су сплитске 
фабрике сама међусобно самостална предузећа, која раде 
углавноме за извоз, дотле je међ фабрикама савско-дунав- 
ског базена већ пре неколико година дошло до концентра- 
ције; изузетак чини једино Поповачка фабрика цемента, која 
ce налази у француским рукама. Иначе, наше су фабрике 
цемента, почевши од извоза Саве, у Мојстрани у Слове- 
начкој, na преко Зиданог моета, Загреба и све до Беочина 
концентрисане у једном снажном консерну, који je груписа« 
око «аше највеће фабрике, наиме Беочинске фабрике це- 
мента у Беочину. (За 1930. годину биланс je анализиран у 
додатку „Народног Благостања” од 25. јула 1931. године v 
34. броју од 23. августа 1930. године, страна 149, a за 1928, 
годину у 24. броју од 20. јула 1929. године, страна 391).

У 1930. години прилике у нашој индустрији цемента 
биле су неповољне, много неповољније но v 1931. години или 
што су данас. Ове су тешкоће долазиле од следећих раз- 
лога: све наше фабрике су последњих година знатно биле 
повећале своју производњу, нарочито оне далматинског 
реона, a како je у 1929. и 1930. години неочекивано брзо 
дошло до стагнирања извоза, то ове фабрике нису имале 
где да пласирају своју робу. Kao једино тржиште дошла je 
у обзир домаће, a како су потребе биле релативно слабе, a 
понуде врло интензивне, то je поред врло оштре конкурен- 
ције наступило и знатно срозавање цена. Према 1928. години 
оне су попустиле за 15% до 20%, a до средине прошле, 1931. 
године, чак и до 25%. Томе срозавању цена следила je риго- 
розна редукција производње, тако да су поједине фабрике 
радиле чак и са једном трећином свога капацитета. Смањење 
производње je у првој половини 1931. године доиекле убла- 
жило међусобну тешку конкурентску борбу фабрика и ако je 
још и данас понуда далматинског цемента у унутрашњости 
државе врло знатна — имали смо већ и прилику да забеле- 
жимо, да je у лето прошле године једна далматинска фа- 
брика основала чак и у Београду свој продајни биро, и ако 
je до тада Београд био апсолутна домена фабрика дунавеког 
базена.

Али je ова хиперпродукција и међусобна конкуренција 
имала и врло повољне последице. Фабрике су у току ове 
борбе прешле на производњу квалитетно бољег материјала 
те су техничком рационализацијом, модернизацијом иостро- 
јења као и побољшањем квалитета цемента, којом су по- 
стизавале и боље цене, настојале да надокнаде губитке. Pa- 
дови око усавршавања производње и машина били су у из-

весној мери олакшани и због тога, што je производња била 
! зватно редуцирана. Затим, у току друге половине 1931. го- 
дине долази криза поЕерења и криза банкарства. Грађевинска 
делатност je од тога у знатној мери профи-гирала, a тиме у 
вези и фабрике цемента. Цене, које су све од 1928. године 
непрекидно опадале, почеле су ce поправљати a до краја
1931. године поправиле су ce на ниво, већи од краја 1929. 
године.

И управа Беочинске фабрике напомиње, да je могла 
користити повећану грађевинску делатност у 1931. години 
због чега je порасла и цифра њезиних испорука. Ипак напо- 
миње ce даље, финансиски je ефекат био слабији но у 1930. 
години, што je предузеће уосталом и било предвидело. О 
пословним изгледима за ову 1932. годину такођер читамо, 
да нису ни најмање повољни. Највећи грађевни послодавац, 
држава, бановине, комуналне иг остале јавно правне корпо- 
рације смањиле су своје инвестиционе програме на минимум, 
a поред тога ce очекује, да ће и приватна грађевинска де- 
латност бити смањена под дејством садашњих привредних 
прилика, што међути;« није био случај.

Интересантно je констатовати, да je Беочинска фа- 
брика била међ првим фабрикама цемента, које су присту- 
пиле модернизацији и техничкој реорганизацији још у 1930. 
години. Напуштена je производња застарелог роман-цемента; 
поред чувеног портланд-цемента, произвзоди сада и taxo  
звани специал-цемент, који je квалитетно много финији и 
који постиже за 15% до 29% боље цене од портланд-це- 
мента. У извештају за 1931. годину, управа напомиње, да joj 
je борба за тржиште и конкуренцију са другим фабрикама 
дала потстрек за даљне модернизирање постројења. Због 
тога je у прошлој години инсталирано ново велико млинско 
постројење, услед чега ce квалитет цемента још више по- 
бољшао. Поред тога фабрика je одлучила да изврши и елек- 
трификацију техничког погона, што je рационалније и лу- 
кративније од парног погона. У томе погледу постојало \ч 
извесних тешкоћа, које су међутим релативно брзо пребро- 
ђене и основана je нова електрична разводна станица a путем 
нарочитог далековода до Новог Сада, Беочинска фабрика 
добија електричну струју од Новосадског електричног a. д. 
у Новом Саду, са којим je закључен вишегодишњи уговор
о снабдевању струјом. Напомиње ce, да су ове инсталације 
довршене прошле године и да су дале одличне резултате.

Казали смо, да претставља консерн Беочинске фа>- 
брике цемента највеће предузеће ове струке у нашој др- 
жави. To нам у пуној мери потврђује и доња таблица, v 
којој смо упоредили главне билансне позиције за последње 
четири године. И ако ce у извештају напомиње, да je финаи- 
сиски ефекат последње године био мање задовол»ио чп у pa-
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нији,ч годинама, ипак треба констаговати, да су финансиске 
приликс код Беочинске фабрике толико сјајне, да боље 
просто не могу бити.

Слика коју добијамо, je следећа:

Рачун изравнања 
Актива: 1928. 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
Фабрика и намештај 68.354 69.169 70.215 75.338
Роба 7.065 10.534 10.590 10.286
Г.отовина 91 169 265 2.307
Дужници 50.493 48.312 45.422 35.581
Ефекти 7.483 7.565 16.856 19.734

Пасива:
Г лавница 40.500 40.500 40.500 40.500
Резервни фонд ' 2.000 3.540 4.000 4.500
Пореска резерва 250 250 250 250
Резерва валоризације 10.066 10.066 10.066 10.066
Специјални рез. фонд 3.198 3.198 3.198 3.198
Амортизациони фонд 19.000 23.773 28.298 32.488
Пензиони фонд 3.112 4.026 5.709 6.677
Фонд за харт. од вред. -- — 879
Повериоци 35.509 31.883 34.929 29.505
Разна пасива 6.986 7.096 6.597 6.645
Чиста добит 11.912 11.392 9.779 8.511
Збир биланса 136.760 138.627 146.350 146.580

Рачун губитка
Расходи:

Плате ii трошкови 6.601

и добитка

6.659 7.475 8.362
Амортизације 2.000 2.073 1.998 2.288
ГТорези и прирези 3.718 3.726 3.093 3.672
Сумњива цотраживања 227 277 18 259
Отпис ефеката ------ ----- 108
Чиста добит са прен. 11.912 11.392 9.779 8.511

Приходи:
Производња 23.243 22.362 20.970 21.935
Камата 1.024 1.131 1.174 1.034
Разни приходи 15 358 107 231
Збир лрихода 24.459 24.129 22.364 23.200

Збир биланса je у 1931. години остао непромењен, на 
.146.58 милиока (већи je за свега 23 хиљада динара). Али 
ако бацимо поглед на пасиву, ипак примећујемо врло ка- 
рактеристичне структурелне промене, наиме: туђа сретства, 
која су концентрисана у позицији повериоци, опала су за 
15%' на 29.5 милиона, док су истовремено повећана сотт- 
ствена сретства предузећа за од 92.0 милиона на 98.5 ми- 

, лиона. Према томе повериоци су за више од две трећине 
мањи од сопствених сретстава, која опет су подељена ка 

,главницу, 40.5 милиона и на фондове, који износе 58 милиона 
према 51.5 милиона у 1930. години. Из тога се јасно види. 
коЈгика je финансиска снага Беочинске фабрике и у каквој 
je мери сатурирана капиталима.

Главница од 40.5 милиона динара je резултат валори- 
зације, која je изведена 1927. године. Ранија главница ie 

јизносила 13.5 милиона; приликом валоризације инвестиција 
добивен je износ од 40.26 милиова, од чега je 27 милиона 
додато рачуну главнице — акције су прежигосане од 500 
на 1500 номинале — a остали рачувски вишкови су упо- 
требљени за нове резервне фондове. Своју данашњу финан- 
сиску енагу има друштво да захвали чињеници, што сваке

године своје фондове у издашној мери дотира; тако су на 
пример порасли у току последњих три године за пуних 21 
милион на 58 милиона, a заједно са овогодишњим дотаци- 
јама износе сами фондови 61 милион односно 150% од 
главнице. Повећање фондова долази искључиво од пораста 
двеју позиција наиме редовног резервног фонда и аморти- 
зационог фонда. Овај последњи износи 32.4 милиона a ca 
дотацијом за ову годину — из чисте добити, 34.6 милиона 
динара.

Укупна сретства којима фабрика располаже износе 
146 милиона, a груписана су на следеће активне позиције 
биланса: највећу позицију претстављају фабрика, машине и 
непокретности, које су билансиране са 75 милиона. Ако од 
тога одбијемо амортизациони фонд, остала би билансна 
вредност од свега 41 милион. Међутим, ми сматрамо, да се 
даиас ни са 250 милиона не би могле подићи све непокрет- 
ности са машинама и земљиштима, које има Беочинска фа- 
брика. Значи, да морају њезине тихе резерве бити огромне. 
Има још једна позиција, у којој се такође налазе врло велике 
тихе резерве, a то су хартије од вредности. Ова позиција je 
према 1930. години порасла за 3 милиона, a према 1929. го- 
дини за 12 милиона. Губитака на томе пласману нема, од- 
носно не знтних, пошто видесмо, да износи отпис на курсној 
разлици свега 108 хиљада динара. Ефекти које има Беочинска 
фабрика, нису претрпели курсне губитке. A ако би то л  
можда био случај, то се у билансу не би показало, пошто 
су све хартије од вредности биланиране далеко исггод 
стварне вредности. У тој позицији се налазе индустријска 
учешћа Беочинске фабрике, наиме акције Раљске фабрике 
цемента, Кроације, фабрике цемеита у Загребу, реорганизи- 
раног Адриа-Бауксит друштва «а Сушаку и т. д. и т. д., све 
сама врло просперна предузећа.

Нове инвестиције, о којима je раније било говора, по- 
казују се у повећању ттозиције фабрике, за 5.1 милион ди- 
нара- ако узмемо у обзир и амортизације, онда износи 
вредност нових инвестиција нешто преко 9 милиона динара. 
Код анализе билансне пасиве напоменули смо, да су ттове- 
риоци смањени. Сада видимо, код позиције дужника, да je то 
дошло због тога, што су и дужници опали ea 10 милиона, на 
35 милиона, док су још 1928. године износили 15 лшлиона 
више. To указује на измењене кондиције плаћања, пошто 
знамо, да je продаја цемента била већа но лане.

Позиција робе и материјала на лагеру je остала не- 
прожењена, већ пуне три године, на 10 милиона динара. Ти- 
пично je и  повећање готовине у благајни фабрике, што до- 
лази отуда, да се предузеће у мањој мери служи ш сред- 
ништвом банака, да би избегло ризик односно тешкоће око 
подизања или диспозиције код ових потраживања.

Резиме: све инвестиције, сва роба, ефекти и једна тре- 
ћина дужника покривени су сопственим сретствима a само
29.5 милиона од дужника покривено je повериоцима; a то je 
у сваком погледу сјајно стање!!

Бруто приходи су порасли према 1930. годичк за 1 
милион са 23.2 милиона и то због тога што je производња 
односно продаја повечана за 1 милион одчосно 5% на 21.9 
милиона. Због нових инвестиција и повећане делатиости мо- 
рали су порасти и трошкови као и наднице, које су веће од 
лане, такође за 1 милион, a износе 8.36 милиона. Амортиза- 
ција и сви остали расходи су повећани (оорези износе 3.67 
милиона a у току последњих четири година предузеће je пла- 
ћало 14.2 милиона у готову на име пореза!) због чега je и 
чиста добит смањена, за 1.2 милиона a износи 8.5 милиона 
динара.

Подељена je на следећи «ачин: на име дивиденде je 
плаћено 11% односно 4.45 милиона, 837 хиљада као танти- 
јема за улравни одбор, 275 хиљаде резервном фонду 225 хи- 
љада за резервни фонд, 211 милион за амортизациони фонд, 
323 хиљаде као дотација пензионом фонду a 100 хиљада за



оснивање фонда „Игњата Розенберга“, док се остатак од 
184 хиљаде преноси на нови рачун 1932. године.

У управи Беочинске фабрике цемента налазе се сле- 
дећа г. г.: Милош Савчић, претседник; др. Фердинанл. Баум- 
бергер, потпретседник; Геза Ковач, Јосип Лукач, Др. Вада 
Т. Маркковић, Др. Емил Оплер, Настас Петровић, Ђорђе 
Оренштајн и Коста Тимотијевић. У надзорном одбору су
г. г .: Милан Француски, Др. Елемер Геберт, Михајло Гу.тман, 
Др. Алфред Гардоњ, X. A. Меламед и Фрања Шлезингер.

„ЦРВЕНКА“ ИНДУСТРИЈА ШЕЋЕРА A. Д. — ЦРВЕНКА.

Нашим фабрикама шећера више не иде онако као 
ранијих година. Извозни посао je постао у толикој мери na- 
сиван, да уопште више не рентира. Због тога je производња 
знатно морала бити редуцирана. Пошто je немогућност из- 
воза дошла брже но што je производња могла бити смањена, 
то су се повећале залихе непродате робе. Поред свих ових 
неповољних чињеница долази у току прошле na и ове годиие 
до нових, које стање само још погоршавају. To je у првом 
реду повишење државних фискалних терета, које no сили 
закона морају деломично сносити и фабрике, и ако су то 
трошарине, које се обично преваљују на потрошача. To по- 
вишење фискалних терета претставља за фабрике шећера 
осетљиво и принудно смањење продајних цена. Поред тога, и 
у вези са поскупљењем цена шећера, дошло je и до новог 
и осетљивог опадања потрошње, која износи до сада, према 
процени управе „Црвенке“ већ скоро 23%. И погоршане 
привредне прилике су томе криве.

За последњих 10 месеци два пута je извршено пови- 
шење трошарине на шећер. Законом од 15. августа о. г. и 28. 
септембра пр. год. Прво повећање износило je 1.55 динара 
на кгр. за шећер у коцкама (од чега je на произвођача от- 
пало 0.55 динара a на конзумента 1.00 дин.). и 1.25 динара 
Ha кристал (0.25 двнара на (призвођача и 1 динар на потро- 
шача). Пре пет недеља поновно je повишена трошарина за
1.50 на коцке и 1.25 иа кристал. Од тога имају шећеране д& 
плаћају 0.75 одвосно 0.65 динара, (према томе дали je шећер 
у коцкама или криоталу), a остало отпада на потрошача. 
Укупно фискално оптерећење шећера трошарином износи 
сада no кгр. 8.05 динара код коцке и 7.50 код кристала. Од 
тога отпада на потрошача 6.75 односно 6.60 a разлика на ин- 
дустријалца, што другим речима значи, под претпоставком 
да су фабричне цене остале исте (стварно су и ту нешто 
смањене) да je фабрички удео у цени, смањен код коцке за 
130 динара на 100 кгр. a код кристала за 90 динара. Ова ре- 
дукција цена за фабрике долази до изражаја и у рзчунима 
губитка и добитка.

Шећер je једна од врло важних животних намирница. 
Његово оптерећење je терет за широке народне слојеве. Ко- 
лико je он код нас оптерећен, најбоље ћемо видети из сле- 
дећих података. Од 14.50 динара, колико износи цена ко- 
цкастог шећера no кгр. при продаји на велико, само на да- 
жбине отпада 8.05 динара. To je оптерећење трошарином са 
134% a толико се не оптерећују ни најлуксузнији ар- 
тикли. Напоменули смо, да мора ово повећање трошарине 
смањити и потрошњу. Било због овог фактора или било због 
привредне депресије, потрошња je код нас ог.ала од 9315 ва- 
гона у 1929/30 на 9175 вагона у 1930/31 и ка 7146 вагона у 
1931/32 години. Другим речима то значи, да je код нас по- 
трошња опала од 6.6 кгр. у 1929/30 на 5.4 кгр. у 1931/32 no 
становнику годишње. Томе насупрот износи годишња по- 
трошња у Данској no глави 51 кгр., али му je цена no кгр. 
само нешто виша од 4 динара. У Немачкој je 20.5 кгр. про- 
сечно годишње код цене од 10.25 динара. У Енглеској, Швај- 
царској и Канади износи 45 до 50 кгр. просечно.

Уирава фабрике шећера „Црвенка” веома je песими- 
стична. Она у своме извештају даје места и бојазни, да овоме

опадању потрошње још није крај и да ће потрошња у вези 
са трајањем привредне депресије и даље опадати и напо- 
миње, да може то постати од пресудног значаја за читаву 
шећерну индустрију у нашој земљи.

Али Црвенка че производи еамо шећер, већ je и ве- 
лики произвођач шпиритуса и квасца. И код ових артикаша, 
управа се жали да не може акционарима поднети повољне из- 
вештаје: потрошња шпиритуса не само што je опала sa 40% 
према прошлој години, која je већ иначе бмла слаба, него je 
дошло и до потпуног срозавања цена шпиритуеа, тако да о 
покривању производних трошкова већ одавно не може бити 
говора. Напомиње ее, с обзиром на разне мере, које поду- 
зима држава за потпомагање потрошње пољопривредних ал- 
КО.ХОЛНИХ произвзода, да ни у овој грани нема изгледа за по- 
бољшање. У вези са очајним стањем на тржишту шпиритуса 
и с обзиром на слабе изгледе у производњи квасца, т л а  je 
цена меласе за око 16% a њена лотрошња за 20%.

Због оваквих прилика и неповољних изгледа управа 
подвлачи, да je иастојала, да no сваку цену спроведе нај- 
строжу штедњу, jep се je стање толико погоршало, да je био 
у питању даљи о-пстанак предузећа. Смањене су наднице и 
плате и то у таквој мери, да je већ достигнута крајња гра- 
ница, преко које се неће моћи више ићи. Поред свих тих 
тешкоћа управа и напомиње, да се плаши планова о пови- 
шењу железничких подвозних ставова, што би значило по- 
новно оптерећење њезиних производа односно с.мањење по- 
трошње.

У наредвој таблици доносимо билансне позиције за по- 
словне године 1927/28 до 1931/32, и напомињемо, да смо мо- 
рали изоставити биланс за 1930‘'31 годину, пошто га нисмо 
могли набавити. Код „Црвенке“ пословна година завршава 
са 30. априлом сваке године. Слика коју добијамо je следећа:

Рачун изравнања

Актива 1927/28 1928/29 192930 1931/32
у хиљадама динара

Благајна 405 794 708 191
Хартије од вредности 495 495 502 810
Дужници 51.410 74.434 49.611 21.538
Залихе 52.973 78.571 99.950 60.766
Непокрет. и покрет. 95.321 101.235 112.279 119.343

Пасива:

Главница 16.000 16.000 16.000 16.000
Резервни фонд 1.226 1.256 1.855 2.505
Фонд амортизације 14.749 20.698 28.175 44.164
Фонд валоризације 13.882 13.882 13.S82 13.882
Фонд за пов. главиице 34.000 34.000 34.000 34.000
Фонд за пословне губитке 886 886 886 886
Трошарина на шећер 14.285 13.533 ------ --

Трошарина на жесту 1.345 5.487 ----- --

Менице 1.804 1.210 ------ ------
Повериоци 101.739 141.007 160.109 87.221
Добит 297 6.529 6.933 3,911
Збир биланса 200.678 255.557 263.052 202.658

Рачун губитка и добитка
Расходи:

Камата 19.587 22.891 25.801 9.503
Порез 4.073 2.803 1.293 1.456
Осигурање 738 780 752 696
Плате 3.211 1.875 1.968 2.154
Општи трошкови 2.594 2.578 3.089 2.18?
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Амортизација 5.748 5.949 7.477 8.052

Пренос добитка 297 734 949
Добит 297 6.529 6.933 3.911
Отпис ненашл. потр. -- -- 2.847
Губитак на ефектима ------ -- -- 1.036

Приходи:
Бруто приходи 36.251 43.408 46.581 30.914
Превос добитка 297 734 949
Збир прих. или расх. 36.251 43.705 47.315 31.864

Код фабричиног обртног капитала падају у очи рела-
тивно знатне варијације: пре пет година износио je обртни
капитал 200 милиона динара; затим ce je у наредним годи- 
нама попео на 255 милиона односно 263 милиона —  да би 
последње две године — за прошлу годину су нам податци 
непознати —  поновно опао на 202 милиона односно на кисину 
од пре пет година. Смањење износи нешто преко 60 милиона 
односно округло 25% или толико, за колико je смањена i' 
потрошња. Упркос томе не можемо обићи једну врло инте- 
ресантну констатацију, наиме, да je финансиско стање npc- 
дузећа сада ипак повољније но пре три или четири године, 
пошто су повериоци у то доба знатно опали, за скоро 46% 
према 1929/30 години, док су сопствена сретства порасла 
у истом периоду за 17%. Према ранијим годинама тај je 
однос још MH'Oro ттовољнији. Другим речима, код обртног ка- 
питала од 263 милиона износили су повериоци 160 милиона a 
сопствена сретства 94 милиона, a код 202 милиона у 1931/32 
години повериоци износе свега још 87 милиона a сопствеиа 
сретства 111 мклиона. Од тога отпада 16 милиона на глав- 
ницу a 95 милиона на фондове, од којих je највећи фонд 
за амортизацију са 44 милиона. Према 1927/28 годиии по- 
већан je за пуних 30 милиона, од чега отпада на последи.2 
две године 13 милиона. Ово рапидно повећање амортиза- 
ционог фонда указује на врло ригорозно билансирање. Другн 
највећи фонд je онај за повећање главнице, у који je унет 
део разлика, добивеч no књигама приликом валоризације 
вредности инвестиција. У ранијим годинама засебно je иска- 
зана кредитирана трошарина на шећер и алкохол, док je у 
последњим годинама књижена кроз позицију повериоци.

Врло интересантне су структурелне промене активе. 
Дужниди као и залихе последње су године у знатном опа- 
дању; први за 28 милиона на 21.5 милиона, a залиха робе je 
смањена за 40 милиона на 60.7 милиона. Укупно дакле за 
69 милиона. Шећер ce не продаје на вересију; према томе 
могу бити дужници само »омитенти за шпирит и квасац и 
сељаци репари, којима су дати аванси за идућу кампању, v 
који још нису враћени, пошто je биланс закључен 30. априла. 
Како je засађена површина ове године, за кампању 1932/33 
много мања, смањени су и ти кредити. Управа наломиње, 
да je један део тих њезиних кредита због тешког стања 
сељака пропао, услед 1чега отписује кроз рачун i убитка 
износ од 2.85 милиона динара. Инвестиције су ра-није би- 
лансиране у збирној позицији; у овој години оне износе 
119.3 милиона и пошто су детаљисане, видимо из биланса да 
су земљишта и зграде 46.58 милиона; машине и уређаји 
са 65.82 милиона; индустријски и ускотрачни колосек са 
5.7 милиона a покретности са 1.2 милиона. Све ове инвести- 
ције, које су у 1931/32 години повећане за 7 милиона, по- 
кривене су скоро потпуно сопственим сретствима тако да су 
само за дужнике и залихе потребни повериоци. Међутим, 
„Црвенки” није тешко добити страна сретства, п о и јт о  она 
припада југословенсксш индустријском консерну Англо-Че- 
шке и Прашке кредитне банке.

Интересантну слику даје рачун губитка и добитка. 
Бруто приходи опали су према 1929/30 за 16 милиона na
31.8 лшлиона динара. To je последица опа^аља цена и про- 
изводње како код шећера тако и код шпиритуса и квасца.

Код расхода пада у очи смањење плаћене камате — у вези са 
опадањем искоришћених кредита — који су мањи за 16 ми- 
лиона, 'Од 25.8 милиона на 9.5 милиона. Расходи на име 
плата и надница порасли су за око 200 хиљада, али су 
општи трошкови слшњени за скоро 30% односно 1 милион 
на 2 милиона. Амортизација je већа но у претпрошлој или 
ма којој од ранијих година a износи 8 милиона.

Због врло велике редукције терета за камате и упркос 
смањења пословног волумена чиста би зарада морала изно- 
сити 7.73 милиона шт.о би значило рекордан успех, да није 
било ванредних губитака-, као што су то на ефектима од
1.05 милиона и потребан отпис ненаплативих потраживања 
у износу од 2.85 милиона, тако да пер салдо добит изнс-и 
3.91 милион динара (заједно са преносом од раније године 
од 950 хиљада) a без лреноса 2.96 милиона динара.

У управи фабрике шећера „Црвенка“ налазе ce сле- 
дећа г. г.: Адолф Минх, претседник, Хусник Карло, Др. 
Лесић Емануел, Др. Радосављевић Милан, Јосиф Пара. Карел 
Димер, Лео Петерка, Рихард Шкарка, Михајло "Бурић. Јоссф 
Бекерус, Отокар Манделик, Миливој Црнадак и др. Вацлаз 
Ванек. Чланови надзорног одбора су г. г.: Инг. Бора Поповић. 
Милош Екерт, Инг. Милош Илић, Вацлав Витек и јосеф 
Визек.

ЛЕСКОВАЧКА ЗАДРУЖНА БАНКА — ЛЕСКОВАЦ.

Лесковачка задрулша банка v Лесковцу једиа je од 
наших најмлађих банака — јер je основана тек пре две 
године, крајем јула 1930. године. Тако младих банака има 
код нас врло мало, ако није Леоковачка задружна чак и је- 
дина банка, на акциокарској бази, која je ослог.ана у дру- 
гој половини 1930. године. Разлог тако рапкдног опадања 
нових оснивања банака лежи у томе, што смо ми више но 
сатурирани новчаним заводима a друго у погоршаним при- 
ликама у нашем новчарству. Банкарска коњунктура, коју 
с,мо проживљавали у послератно инфлационо срсме. одавно 
више не постоји; на гротив, дефлациона криза, са свим те- 
шким последицама no банке траје већ «еколико година a 
поред тога она постаје све тежа и тежа, a кулминира у 
садашњим дезолатним приликама, које су отпсчеле дејство- 
вати лре годину дана , и које до данас још никако нису 
савладане нити постале лакше сношљиве. Напр^тиг, криза 
и тешкоће у нашем банкарству су из дана у дан све теже 
—■ a изгледи за ефикасан лек минимални.

Наше тржиште капитала већ одавно нијс слособно 
да апсорбује нове емисије акција — услед чега видимо, да 
су последње две године престале све нове емпсчје. na чак 
су одложена и сва повећања главница акционарских дру- 
штава на боља времена. једино предузећа, чији су оснивачи 
у напред имали могућности, да сами упишу потребна срет- 
ства, односно чији акционари су били познати и унапред из- 
јавили да су готови преузети нове емисије, могли су рачу- 
нати на успех. Taj случај постоји и код Лесковччке задру- 
жне банке. Њезина сопствена сретства су бил i осигурана 
већ и пре оснивања, тако да њезин оснивачк” одбор није 
морао апеловати на тржиште капитала. За то у осталом није 
ни постојала намера, што ce најбол>е види no томе, да из- 
носи номинала акције 1000 динара, a то je случлј само код 
оних акционарских друштава, која не рачунају на велики 
круг интересената.

Висина главнице Лесковачке задружне баике била je 
одређена на 2 милиоиа динара a подељена je на 2 хиљаде 
комада од no 1000 динара, што je одмах и уплаћсно, тако 
да je банка у августу 1930. године већ огворила своје 
шалтере.

Услови за оонивање новог новчаног завода у Лесовцу 
нису били баш најповољнији, већ и с обзиром на чињеницу, 
да имамо тамо осам локалних, домаћих банака, међ којима
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има и врло јаких. Тако на пример налази ce у Лесковцу и 
наша највећа ербијанска провинцијска банка, којој би многе 
престоничке новчане установе могле да завиде на њеном 
развоју и угледу. Међутим, код Лесковачке з а д р у ж н е  банке 
постоје нарочито повољне околности, з б о г  којих ]е она и 
основана, и које joj гарантују л еи  и проспераи р а з в о ј .  Око 
ње je груписано неколико врло знажних л еск о Е а ч к и х  при- 
вредних личности — ш т о  c e  у о с т а л о м  види и  n o  б р з о м  
упису акција као и из њезииог завидног пословио! развоја 
у току првих 17 месеци, за које доносимо билансне податке. 
У доњој таблици упоредили смо главне билансне податке 
последњих две године, које с у  и прве две године поеловања. 
При томе треба напсменути, да обухвата прва, 1330. година 
само пет месеци бапчиног рада, и да je тек 1931. година 
прва година нормалиог банчиног пословања. Фаталности 
прилика треба приписати, да je баш ова прва годипа нор- 
малног банчиног рада постала једна од најтажнх na чак и 
судбоносних no наше новчане заводе.

Слкгка, коју нам пружају билансни податци Лесковачке 
задружне банке je следећа:

Актива
Рачун изравнања.

1930. г. 1931. г. 
у хиљадама дикара

Благајна
Менице
Дужници
Инвентр после 10 од сто отписа 
Вредност резервног фонда 
Оставе, гарантије и т. д.

Пасива
Г лавница
Резервни. фондови 
Улози на штедњу 
Повериоци 
Пореска резерва 
Тантијема 
Добит за поделу 
Збир биланса

230 
3.2P3 
1.279 

58

4.510

2.000

40
2.392.

3!8
10

12
24

9.3v0

Рачун губитка и добвтка.
Расходи. 

Камата 
Т рошкови 
Отписи 
Добит

! 16 

44

1.180
5.555

966
95
23

3.492

2.000

57
5.519

49

11
52

11.271

386
343

19
82

Приходи.
Камата 126 614
Провизије 33 209
Разни приходи — 6
Збир прихода или расхода 159 829

Beh и само летимичан преглед оставља пајповољнију 
импресију. Постоји једна врло важна чињеница и то морамо 
непрекидно имати пред очима, кад анализирамо рад Леско- 
вачке задружне банке no њезиним позицијама, каиме, да ce 
она налази тек у почетку >своје привредне дслахности и да 
»рајем 1931. године оослује тек неких 16 месечи. Ипак су 
резултати тога рада изненађујући. Видимо, да je банчин 
обртни капитал порастао у 1931. години од 4.73 милиона на 
7.6 милиона a збир билансе je прешао већ једанаест мили- 
она. Ми имамо провинцијске банке, ca истим сопственим

сретствима, које постоје већ скоро пола с*слећа, a чији 
je збир биланса мањи.

Сопствена сретства су порасла за 17 хиљадд динара 
на два милиона и 57 хиљада, због повећања резервних фон- 
дова, којих и.ма пет. Да фондови у првим годилама банчи- 
ног рада не могу бити вклики, потпуно je рчзумљиво. Али 
je у толико важније и имлресионирајуће кретање туђих срет- 
ства, у првом реду улога. Видимо, да су крајем 1930. го- 
дине износили 2.4 милиона, a  крајем 1931. године 5.52 ми- 
лиона, што значи, да су порасла за преко 100%. С обзиром, 
да je банка једва отпочела рад и узимајући у обзир ката- 
строфалне прилике, које су  у току прошле године владале 
баш у погледу кретања улога на штедњу, овс je стање до- 
каз врло великог поверења које ужива банка у Лесковцу. 
To нису ново формирани капитали или нооа уштеђевине, 
већ улошци, који су били пласирани раније у другим нов- 
чаним заводима и којк су у току прошле године подигнути 
и пласирани у Лесковачку задружну банку. Бол^е препоруке 
један нов новчани згвод не може да добије. За њу дакле 
прошлогодишња криза није ни постојала. Рчзни повериоци, 
који су крајем 1930. године износили 318 хил.ада, незнатно 
су смањени у овој гсдини, на 49 хиљада, штс je последица 
великог прилива улога и •пошто су ови повериоци били само 
пролазног карактера.

Слика билансне активе je сјајна.. Ту je у тоху после- 
дње године дошло до значајних структурелних промена, које 
у луној мери одговарају потребама данашњих г;ри.лика и које 
указују на велику банчину окретност. To потзрђује већ и 
прва билансна позиција —  наиме готовина у бллгајни, која 
je порасла од 230 хиљада на 1.18 милиона динара. Постулати 
одржавања ликвидно-сти je дакле у највећој мерк удовољено. 
Данашње прилике изискују овакву пословну политику. За 
банку су овако велике касене готовине готово дефијЈитаран 
•здсао, a у прилика.ма кризе, коју ми сада преживљујемо је- 
дино и искључиво ефикасно сретство за очувањг поверења, 
које ce иначе брзо 'ложе губити, честО' пута и без оправда- 
них разлога. Дужници no текућим рачунима су према про- 
шлој години смањени за једну четвртину, од 1.28 милиоиа 
на 966 хиљада, али cv због прилива нових сретставг знатно 
порасли есконтни кредити, од 3.3 милиона na 5.6 милиона 
динара. Бонитет и солвентност тих кредите су даиас од 
одлучујуће важности. Они ce из биланса не- могу видети, 
али сматрамо, да су у овоме случају ван с^аке критике, 
пошто je банка млад?., због чега не може бити олтерећена 
ca кредитима, које су ранијих година под г.свољним при- 
ликама одобрени и који су у међувремену ^амрзли. Мла- 
дост je у томе случају велико и важно преид ућство Леско- 
вачке задружне банке. Инвестиције ce г о д и ш г ј С отписују ca 
10% a  износе 55 хиљада, a хартије од вредности pi-зервног 
фонда 23 хиљаде, a од тога извоса отписано јс кроз рачун 
губитка 10 хиљада као курсна разлика.

Чиста добит je у 1931. години за 100% већа но v 
1930., али je ca 82 хиљаде динара (бруто дсбит износи 
829 хиљада) релативно мала, због ригорозног билансирања. 
Подељена je на следећи вачин: тантијема уораве je скромна, 
свега 11 хиљада динара, дотације фондовима износг 18 хи- 
љада a збору акционгра остављено je на рас.чсложење 52 
хиљаде према 24 хиљаде у 1930. години, у којој години je 
плаћана дивиденда од 12 промила — скромнија нс може 
да буде.

У управи Лесковачке задружне банке ce налазе сле- 
дећа г. г. Димитрије Д. Димитријевић, претседкик; Станиша 
A. K'0'стић, потпретседник; Алекса С. Цветковић, Гаврило Д. 
Цветковић, Милан В. Цекић и Душан Тз. Шабинче. Длректор 
fe г. Алек-са С. Цветковић. У надзорном одбору су r. r.: 
Танасије Г. Стевановић, Душан Д. Димитриј^зкћ, Милан С, 
Којић и Тодор Т. Митић.
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„KEMIKA” DIONIČARSKO DRUŠTVO ZA KEMIJSKU I FAR
MACEUTSKU INDUSTRIJU — ZAGREB.

. „Kemika” dioničarsko društvo za kemijsku i farmaceut
sku industriju u Zagrebu, sve se više razvija u naše vodeće po
duzeće u industriji medikamenata. Konkurencija inozemstva je 
sve veća. Možda baš radi toga jer su uopšte prilike sve lošije 
pa se pod svaku cenu žele održati današnje pozicije. Pa čak 
ib i proširiti. Velikim koncernima, koji raspolažu sa stotinama 
miliona pa čak i milijardama, lako je sprečavati podizanje novih 
industrija. Oni mogu veoma lako da izvesne artikle daju i ispod 
cene koštanja. Naravno tako dugo, dok nova poduzeća ne pri
moraju na kapitulaciju. Industrija medikamenata, koja je ranije 
bila u rukama pojedinih apoteka, danas je u glavnome kon- 
centrisana u fabričnoj industriji. I to pretežno u velikim podu
zećima koji u formi konserna proširiše svoj delokrug na više 
država pa čak i kontinenta. Kod takvih prilika, teško je podići 
nacionalnu industriju medikamenata.

Međutim, i publika sama otežava razvitak domaće indu
strije farmaceutskih preparata. Produktima inostranstva uvek se 
poklanja veće poverenje. I pročiće još dugo godina dok bude 
publika davala prednost domaćim farmaceutskim produktima.

Sadašnje teškoće nabavke deviza i porast kurseva stranih 
deviza, otežava uvoz sa strane i dobro dolazi i domaćoj industri
ji farmaceutskih produkata. Tu mogu mnogo da pomognu si
stematska propaganda, izložbe i zborovi i na kraju krajeva i re
klama. Međutim, kod nas reklama stranih produkata mnogo je 
intenzivnija nego što je reklama naših poduzeća. Nu i tu igraju 
presudnu ulogu finansijska sretstva. Dok pojedina strana predu
zeća troše godišnje desetine miliona, našim poduzećima jedva 
da za tu svrhu ostaje na raspoloženju nekoliko hiljada.

Bilansa „Kemike” za 4 poslednje godine ovako izgleda:

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 30 12 7 3
Roba 303 251 231 320
Nekretnine i zgrade 979 978 999 999
Tvornički nameštaj 518 516 492 457
Inventar 108 150 188 151
Roba u komisiji — 210 175 117
Menice 88 80 86 86
Dužnici 1.492 1.348 1.914 2.387

Pasiva
Glavnica 1.500 1.500 1.500 1.500
Amortizacija 833 1.008 1.189 1.238
Poverioci 1.110 906 1.022 1.442
Dobitak 83 144 409 348
Ukupna bilansa 3.526 3.500 4.122 4.538

Ukupna bilansa poslednje tri godine beleži znatan porast. 
Pa i prošle godine. Za 400 hiljada dinara ili za 10%. To je s 
obzirom na prilike već znatniji porast.

Investicije su na istoj visini. Pa čak su i smanjene za 
uobičajenu amortizaciju. Zaliha robe porasla je za 100 hiljada 
dinara. A dužnici za preko 400 hiljada. Porast dužnika i robe 
delomično je u vezi sa poteškoćama oko plasiranja nekih arti
kala i uterivanje tražbina a delimično i radi fabrikacije novih 
artikala i njihovog plasiranja. Križ seljaka odrazila se je i na 
apotekama pa i one teže plačaju ma da su baš apoteke, u 
glavnome, bile mušterije za gotovo, naročito u gradovima, gde 
se najviše troši medikamenata.

Sve investicije pa i inventar iznose 1.7 miliona dinara. 
Odbivši Fond amortizacije ostaje samo 500 hiljada dinara. 
Glavnica iznosi 1.5 miliona ili tri puta više no neto vrednost in
vesticija. To daje poduzeću veoma solidnu bazu.

Poverioci su porasli za 400 hiljada dinara. To je u vezi 
sa porastom robe i dužnika. U periodi depresije, porast pove
rioca nije najutešnija pojava pa dolazila ona i od pojačane de
latnosti.

Dobitak je iskazan sa 348 hiljada dinara. Međutim ovde 
se radi o prenosu dobitka iz ranijih godina koji nije bio podeljen 
Prošla godina zapravo završila je sa gubitkom od 41 hiljada 
dinara. Opšte pogoršanje privrednih prilika delovalo je i na 
poslovni rezultat i ovog inače skroz solidnog poduzeća. Kako 
je prenos dobitka ranijih godina i po otpisu gubitka prošle 
godine još uvek veoma znatan, poduzeće može lako izdržati 
i nekoliko nepovoljnih godina. A u međuvremenu prilike će se 
opet srediti. Naročito za domaća poduzeća koja sve više hva
taju korena, kao što su naša poduzeća za fabrikaciju farmaceut
skih preparata.

U upravi „Kemike” nalaze se sledeča gospoda: Dr. Mi
livoj Dežman, pretsednik; Dr. Boren Hafner, Vladko Bartulić, 
Dr. Ladislav Richter (Budimpešta), ing. Hugo Milreth (Wien) 
i Geoden Richter (Budimpešta).

KONTINENTAL — KAUČUK D. D. - - ZAGREB

Bilansi društva Kontinental - -  Kaučuk d. d. u Zagrebu
za poslednje četiri godine ovako izgleda:

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 100 143 62 3
Dužnici 3.366 3.885 4.828 6.070
Menice — — 412 177
Efekti 28 28 37 28

Pasiva
Glavnica 600 600 600 600
Rezerve 3 3 3 4
Poverioci 2.701 3.439 4.665 5.549
Dobitak 9 11 16 18
Ukupna bilansa 3.508 4.168 5.381 6.350

Ukupna je bilansa iz godine u godinu sve veća. Za po-
slednje četiri godine ona je skoro udvostručena. Znači da se po
duzeće povoljno razvija i da pokazuje sve veću delatnost.

U bi'lansu su dve pozicije od presudne važnosti. U aktivi
dužnici i u pasivi poverioci. Zalihe robe nema jer poduzeće drži 
komisiona skladišta te pozicija robe uopšte ne dolazi u bilansu. 
Tek što je roba prodata, dolazi u bilans kao potraživanje. U 
prošloj godini potraživanja su porasla za preko milion dinara. 
Taj porast može se samo delomično objasniti krizom i lošim 
plaćanjima. Poduzeće je razvilo veću delatnost pa, naravno, 
mora da su veća i potraživanja. Nemačka industrija poklanja 
sve veću pažnju našem tržištu. Danas je Nemačka prva u našem 
uvozu. Na žalost naš je izvoz u Nemačku mnogo manji nego 
uvoz pa je radi toga i naša trgovinska bilansa za Nemačku 
znatno pasivna.

Poverioci su porasli za milion dinara. To je u vezi sa 
porastom dužnika. Međutim, to nije loša pojava pa ni u periodu 
depresije i skupe kam ate jer se ne radi o bankarskim kreditima 
nego o obavezama prema centrali u Hanoveru. Sa porastom po
traživanja za robu prodatu na kredit, moraju da rastu i oba
veze prema fabrikama čija je roba prodata na kredit.

Cisti dobitak iskazan je sa 18 hiljada. I on pokazuje rastu
ću tendenciju. Kod poduzeća, koja su zamišljena kao prodajna 
organizacija velikih koncerna, i ne ide se za tim da iskazuju 
dobit. Glavno je da olakšava plasiranje robe a profit će se iska
zati kod centrale.

Sa sve većim razvitkom našega automobilizma i industrije 
poduzeća te branše imaju i kod nas sve uslove za povoljan 
razvitak.

U upravi poduzeća Kontinental — Kaučuk d. d. u Zagrebu, 
koji ima i filijalu u Beogradu, nalaze se sledeča gospoda: Dr. 
Ivan Jakobi, pretsednik; Bela Miiić, C. W. Kühns (Hanover)  ̂
Dr. Paul Bresslauer.
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NOVOSADSKO ELEKTMČNO A. D. — NOVI SAD

Za Novosadsko električno akcionarsko društvo pretstav
lja  prošla 1931. godina jednu od najznačajnijih godina. U toj | 
godini ono je navršilo dvadesetu godinu svog postojanja a j 
drugo, u toj jubilarnoj godini došlo je u Novosadskom elektri
čnom društvu do vrlo interesantnih događaja, koji se u životu 
akcionarskih društava često ne pojavljuju, a koji pretstavljaju 
uvek početak nove aktivnosti, preporođaj preduzeća i nov po
slovni polet — naime promena vlasništva.

U pogledu elektrifikacije naše zemlje u poslednjim godi
nama došlo je do značajnog napretka, koji ji implicirao opšti 
privredni razvoj. Elektrika, kao motorna i pogonska snaga po
stala je sve interesantnija i važnija, ali je njezina eksploatacija 
bila uslovljena ogromnom koncentracijom kapitala — koji mi 
nemamo kao i tehničkim iskustvom, kojim takođe ne raspolažemo 
u dovoljnoj meri. Kako su se kod nas u 1928/29. i 1930. godini 
privredne priiike u tom pogledu relativno povoljno razvijale ,i 
donekle stabilizirale, osećala se odmah i intenzivnija delatnost i 
u pogledu finansiranja kao i proširenja elektrifikacije. Kako su 
nama nedostojala potrebna finansiska sretstva i pošto su pre- 
đuslovi za rad povoljno procenjeni, ubrzo se je osetilo pojačano 
interesovanje snažnih finansijskih inostranih grupa. Pored francu
skih i belgijanskih velikih preduzeća, dolazi kod nas sve više 
i švajcarski, švedski i amerikanski kapital. Kod nas su ogromne 
količine električne snage ležale neiskorišćene, a najveći deo ono- ! 
ga, što je postojalo, bilo je zastarelo, neorganizirano, finansi- 
ski slabo fundirano, neracionalno vođeno, dekoncentrisano, pre- j 
zaduženo i t. d. zbog čega je električno osvetlenje bilo i suviše 
skupo i električna energija kao motorna snaga u najviše slu
čajeva nerentabilna i neupotrebiva. Umesto da smo raspolagali 
sa nekoliko velikih i močnih preduzeća, kod nas preovlađivao je 
sistem mnogobrojnih malih i siromašnih električnih centrala, 
koje su sve bile veoma neracionalno iskorišćene. Jednog mo
menta, u 1929/30. godini izgledalo je, da će država, odnosno 
samouprave, uzeti inicijativu koncentracije u svoje ruke i razviti 
širu delatnost, što međutim nije realizovano. Izuzevši Sloveniju, 
u drugim krajevima nije došlo ni do izrade potrebnih definitiv
nih projekata —  a kad se prošle godine kriza pooštrila, sva su 
ova pitanja ponovno potisnuta u jednu od najdubljih fijoka 
oržavne administracije. Razlog leži pre svega u nedovoljnim fi- 
nansiskiim sretstvima, kao i u nemogućnosti nabavke istih, a da 
ne govorimo i o pomanjkanju iskustva. Danas su se prilike čak 
i toliko pogoršale, da je država zbog povećanja fiskalnih prihoda 
morala uvesti i trošarinu na potrošnju električne energije, što

će nesumnjivo imati nepovoljnih posledica na konzum struje, 
koja je time osetljivo poskupela.

Jedno od najvažnijih inostranih električnih preduzeća, 
koja su se zainteresovala u našoj zemlji je International Pub
lic Service Corporation, Njujork, koja je opet osnovana od dva 
najuticajnija elektro-preduzeća, naime I. J. Hwait, Njujork, i Fe- 
deral Vatter Corporation, Njujork. Prvo društvo, koje postoji 
već 40 godina, odlično poznaje prilike u našoj zemlji, pošto je 
već i ranije bilo angažovano i zaintresovano u elektrifikaciji 
naše zemlje, a drugo je jedno od najvećih amerikanskih dru
štava za vodne naprave, čija je aktiva krajem 1930. godine bi
lansirana sa preko 10 milijardi dinara. Oba ova društva su svo
jevremeno osnovala International Public Service Corporation sa 
zadaćom podizanja električnih naprava u inostranstvu. Ovo je 
društvo osnovalo među ostalim i Amerikansko-Jugoslovensko 
električno društvo u Njujorku, sa protokoliranom filijalom u Ju
goslaviji, koja ima svoju sopstvenu glavnicu od 1.1 milion do
lara odnosno 62.48 miliona dinara. Ovo Amerikansko-Jugoslo- 
vensko električno društvo izradilo je opsežan plan elektrifikacije 
Vojvodine, a za bazu svoje poslovne ekspanzije izabralo je Novi 
Sad, gde je 1. februara 1931. godine prekupilo Novosadsku 
električnu centralu, koja je 1. avgusta prešla u njenu svojinu,.

Novosadsko električno a. d, je već i ranije bilo preduzeće 
širokih dimenzija, pa čak i prema zapadno evropskim pojmo
vima, i razume se, da će se sada, pod novom upravom razviti 
u još mnogo većoj meri. Dosada, zbog privredne depresije i 
vrlo teških prilika, koje su nastupile, naročito u Americi, tempo 
ekspanzija morao je biti donekle usporen; ali je uprkos tome, 
u ovo kratko vreme, od kako postoji novo društvo, investirano 
u našoj zemlji oko 130 do 140 miliona dinara amerikanskog 
kapitala. Napomenuli smo, da ima Novosadsko električno dru
štvo biti baza za ostvaranje velikog plana elektrifikacije Vojvo
dine. Pored toga, ona za sada snabdeva Novi Sad električnim 
osvetlenjem i vlasnik je novosadskog tram vaja; društvo je dalje 
preuzelo u eksploataciju i komunalnu električnu centralu u Vel. 
Bečkereku, na osnovu naročitog koncesionog ugovora za vreme 
od 50 godina. Pored pomenutih kaloričnih centrala i novosad
skog tram vaja sa linijama od 7150 metara ima preduzeće još 
i električna postrojenja u Petrovaradinu, Sremskim Karlovcima, 
Kamenici i Starom i Novom Futogu. Ovako veliki delokrug izi
skivao je proširenje kapaciteta kalorične centrale. U 1928. go
dini stavljena je u pogon nova parna turbina od 2000 konjskih 
snaga. Sklopljen je ugovor sa koncesionarem opština Gložan i 
Čib za liferovanje struje, zbog čega je produžen futoški spro-
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vodnik za 27 km. Dalje postoji ugovor za davanje struje opšti- 
nama Jarak i Temerin, pa je i tu izgrađen novosadsko-jarački 
daleko-vod. U 1929. godini društvo je preuzelo koncesione ugo
vore sa opštinama Petrovac i Kupin, koje su nakon .izgradnje 
petrovačko-giožanskog daleko-vida bile prikopčane ostaloj 
mreži. U 1931. godini novi su vlasnici pristupili ponovnom po
jačanju i proširenju kalorične centrale. Kazanski uređaji su pro
šireni i stvorene su potrebne tehničke rezerve. Postojeći kazani 
broj 1 i broj Ii su rekonstruisani i stavljeni u pogon početkom 
poslovne 1932. godine. Iz istih razloga su u prošloj godini zame- 
njeni neracionalni Dizelmotori — za sada dve jedinice — sa 
modernim parnim turbogeneratorom od 5300 kilovata. Pored 
toga nastavljen je 'i elektrifikacioni program. Podignut je daleko
vod Nov.i Sad—Beočin a sa Beočinskom fabrikom cementa 
sklopljen je dugogodišnji ugovor za liferovanje električne struje
— za osvetlenje i kao motorna snaga. Time je društvo dobilo 
jednog vrlo velikog potrošača industrijske struje, pošto je po
znato, da je Beočinska fabrika cementa najjača u našoj državi. 
Svi ove radovi dovršeni su još krajem 1931. godine i početkom 
ove stavljeni u pogon. I u samome Novom Sadu izvršene su mo
dernizacije —  kako kod naprava za osvetlenje tako i kod tram 
vaja. Pojačani su gradski vodovi i električna mreža — što je 
ranije često put bio predmet raznih kritika — ali su se ove na
prave i sada kritikovale — i ako u jače i preciznije izvršene 
no što to predviđaju propisi i koncesioni ugovor. Popravljene su 
tramvajske šine, stare izmenjene novima, koloseci su svarivani 
termit-varenjem a pruge su ponovno kaldrmisane i asfaltirane 
duž glavnih ulica. Prilikom podizanja daleko-voda, koji su u 
našim krajevima f suviše potrebni — jer bez njih nema elek
trifikacije sela, sva su naša električna pređuzeća ispostavljena 
vrlo velikim teškoćama, naročito u pogledu kupovanja potreb
nih zemljišta i eksproprijacija. Tu postoje kod nas još vrlo ve
liki pravni nedostatci, i ako ima zakonodavac ozbiljnu nameru 
da omogući realizaciju elektrifikacionih radova onda treba što 
pre da donese pravne norme, koje će regulisati sva ova pitanja 
i popuniti praznine u našem zakonodavstvu.

Novosadsko električno društvo je osnovano 1911. godine, 
od strane mađarskih akcionara, sa glavnicom od 4.5 miliona 
predratnih kruna. Posle svetskog rata glavnica je pretvorena u 
1.125.000 dinara, 1924. ona je povišena na 4 miliona, a 1927. 
godine, prilikom valorizacije investicija, povišena je na 22 mi
liona dinara. Akcije —- 80.000 komada — prežigosane su od 
50 dinara na 250 dinara. A istovremeno izvršena je i nova emi
sija od 8 hiljada besplatnih akcija, takođe sa nominalom od 
250 dinara. Kada je u prošloj godini Jugoslovensko-amerikansko 
električno društvo prekupilo akcije mađarskih akcionara, koje je 
reprezentiralo mađarsko holding-društvo Swag, sa sedištem u 
Cirihu, glavnica je ostala nepromenjena. Amerikanci su prvokla
sni poslovni ljudi; njima je za sprovođenje svojih elektrifikacio
nih planova u Vojvodini bila potrebna jedna moćna kalo
rična centrala zbog čega su preuzeli Novosadsko električno dru- 

‘štvo i nisu se ustručavali plaćati čak i relativno visoku cenu. 
Sećamo se, da su se u Novom Sadu u ono doba širile vesti da 
se.iza Amerikanaca opet kriju isti Mađari, raniji sostvenici, i da 
će; sve ostati pri starome. Da ove vesti ne odgovaraju stvarnosti 
poznato je svakome koji iokole malo poznaje prilike. Ovo tvr
đenje uostalom najbolje demantiraju promene učinjene u upravi 
pređuzeća: mađarski članovi upravnog odbora istupili su a na 
njihovo mesto izabrani su najistaknutije privredne ličnosti Voj
vodine, dok su amerikanski interesi zastupljeni putem njihovog 

^pretstavnika u Jugoslaviji g. Breka. Društvima, kao što su to 
. Federal Vater Service Corporation i I. J. Hwajt koja su ispla
tna cenu za Novosadsko elekrično a. d. u dolarima, nije potrebno 

, biti „štrom an” mađarskih akcionara. Ima ljudi koji novoj upravi 
zameraju, da nije još došlo do promena u činovničkom aparatu 
•—• koje su se očekivale —• a to ima svoj razlog u činjenici, da 
je  Jugolsovensko-amerikansko društvo t,ek vrla kratko sopstve- 
nik Novosadskog električnog društva i da je ugovorom bilo oba- 
vezano preuzeti sav raniji činovnički aparat, koji je veoma skup

i koji je bio osiguran dugogodišnjim ugovorima. Likvidacija 
ovih ugovora iziskivala bi velike troškove, koji se danas iz- 
begavaju.

Koliko je stanje i finansijski razvoj Novosadskog elektri
čnog društva povoljno, najbolje nam pokazuje upoređenje glav
nih bilansnih pozicija, koje donosimo u narednoj tablici — za 
poslednje četiri godine. Progres društva, koji je inaugurisan 
od strane novih sopstvenika, i ako obuhvata tek period od ne
koliko meseci, vrlo je očigledan. Uprkos tome uprava napominje, 
da u 1931. godini nije mogla biti povećana potrošnja struje, 
naročito ne kod velikih industrijskih pređuzeća (što je u pogle
du na postojeće prilike više no razumljivo) i da je bio gubitak 
kod tram vaja neizbežan, pošto su prihodi usled smanjene frek
vencije putnika bili manji a rashodi znatno povećani, usled po
većanih rashoda oko održavanja pruge. Nekoliko statističkih po
dataka to će nam potvrditi: kod nepromenjene dužine pruge od
7.5 km. saobraćaj prilično je intenziviran; prevaljeni kolski kilo
metri iznose u 1931. godini 585.881 prema 543.289 km. u 1930. 
godini. Ali je uprkos tome broj putnika smanjen od 2,97 miliona 
u 1930. na 2,74 miliona u 1931. godini. Zbog toga su i pri
hodi smanjeni: od pružnog kilometra prihodi su opali od 593 
hiljada na 551 hiljadu, a od kolskog kilometra od 7.807 dinara 
u 1930. na 6.731 dinara u 1931. godini. Prihodi od prodatih ka
rata opali su od 4,24 miliona u 1930. godini na 3,94 miliona, od
nosno za preko 300 hiljada dinara ili 9,5%.

Bilansi za poslednje četiri godine izgledaju kao što to
sledi:

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 
u hiljadama dinara

1931.

Električna centrala 33.194 38.608 40.941 51.184
Tramvaj 7.714 7.714 8.272 7.714
Nove investicije tramvaja 51 51 — 1.037
Blagajna 58 91 23 33
Hartije od vrednosti 114 129 179 148
Roba i materijal 1.075 1.296 1.173 1.287
Dužnici 5.624 8.085 11.791 9.996
Razna aktiva tramvaja 196 225 317 223
Razna aktiva 130 218 164 1.176

Pasiva
Glavnica 22.000 22.000 22.000 22.000
Spec. rez. fond 6.546 6.546 6.550 6.550
Rezervni fond 2.075 2.625 1.650 1.650
Amortizacioni fondovi 8.925 11.975 19.100 23.087
Pensioni fond 3.150 4.295 5.134 5.469
Poverioci 1.926 5.209 6.042 11.139
Poreska rezerva — — — 88
Razna pasiva tramvaja 64 70 88 117
Razna pasiva 325 56 77 1.050
Dobit sa prenosom 1.509 2.003 2.244 1.644
Zbir bilansa 48.159 56.420 62.863 72.797

U oči pada povećanje zbira bilansa u 1931. godini, što je 
s obzirom na teške privredne prilike koje proživljujemo, jed
na prilično neobična pojava. Prema 1930. godini bilans je pove
ćan za 10 miliona, na 72.8 miliona, a prema 1928. godini porast 
iznosi 24.6 miliona dinara. To je znak, da se preduzeće nalazi 
u punom jeku ekspanzivnog poleta —• i da nije bilo privredne 
depresije, polet bi po našem mišljenju bio mnogo intenzivniji. 
Međutim, današnje prilike nalažu najveću obazrivost — i upra
va Novosadskog električnog društva odnosno Jugoslovensko- 
amerikanskog električnog društva bila je prinuđena, da od pro- 
jektovanih planova ostvari samo manji deo a ostalo odloži za.
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Gvu ili iduću godinu, kada se prilike budu popravile. Sastav 
bilansnih pozicija pasive vrlo je interesantan: od 72.8 miliona 
obrtnog kapitala 61.7 miliona iznose sopstvena sretstva (zajed
no sa dobitkom u 1931 godini, koji na dan 31. decembra još 
nije podeljen) a tuđa sretstva dostižu svega 11.1 milion. Ova 
tuđa sretstva, koja su iskazana u poziciji poverioci, pokazuju u
1931. godini priličan porast, za skoro 100% od 6 miliona u 1930. 
godini na 11.14 miliona u 1931. godini. Još krajem 1928. godine 
iznosili su svega 1.93 miliona Ovo rapidno povećanje poverioca 
dolazi kao posledica novih investicija, i poverioci pretstavljaju 
delomične kredite u materijalu odnosno mašinama a delomično 
kredite, koje je društvu odobrio sopstvenik —  Jugoslovensko- 
amerikansko električno društvo. Sopstvena sretstva su pode
ljena u dve grupe: glavnica, sa 22 miliona obuhvata nekako 
jednu trećinu, a fondovi nešto su manji od dve trećine. Međ 
fondovima najveći je amortizacioni fond, koji je sa 23 miliona 
čak i veći od glavnice. Paralelno sa povećavanjem investicija, 
povećava se i ovaj fond. Poslednje četiri godine porastao je za 
14 miliona, od čega otpada 7 miliona na 1930. godinu a 4 milio
na na 1931. godinu. Kod ostalih fondova nema znatnih promena.

još interesantnija je struktura bilansne aktive. Bilansira- 
na vrednost električne centrale iskazanaa je sa 51.2 miliona, 
instalacije tram vaja sa 77.2 miliona, nove investicije tramvaja 
1.04 miliona; ukupne investicije dostižu dakle 60 miliona dinara, 
prema 48 miliona u 1930. godini. One su dakle potpuno pokri
vene sopstvenim sretstvima, što je vrlo važna konstatacija pošto 
ukazuje na ogromnu finansijsku snagu preduzeća. Od sretstava 
kojima raspolaže preduzeće krajem 1931. godine, investicije iz
nose 82%, roba i materijal na lagerima 5% a dužnici 13%. 
To je skroz povoljan odnos. Prema 1928. godini investicije su 
povećane za 19 miliona dinara. Interesantno je napomenuti da 
je na zahtev mađarskih akcionara sastavila ranija uprava vred
nost investicija na bazi zlatnog, odnosno švajcarkog franka 
(1 franak —  10.95 dinara), pošto su ove investicije pravljene 
u razno doba i pošto se izvršni troškovi investicija pretvoreni na 
zlatnu vrednost, razlikuju od svota koje se nalaze u knjigama 
odnosno bilansu. Tom prilikom je izračunato da iznosi u 1929. 
godini ukupna vrednost investicija 79.58 miliona dinara odnosno 
za 33,3 miliona više od bilansne vrednosti. To su društvene la
tentne rezerve koje i danas postoje. Pozicija roba i material 
ostala je nepromenjena, te se već skoro 4 godine bilansira sa 
nepromenjenim iznosom. Dužnici, koji su u 1930. godini prilično 
porasli, od 8.08 miliona na 11.8 miliona, opali su u 1931. godini 
na 9.99 miliona, zbog likvidacije nekih ranijih potraživanja — 
što je u vezi sa izvršenom promenom sostvenika električnog 
društva. Verovatno je i opština urednije plaćala račune za po
trošnju struje.

Račun gubitka i dobitka pokazuje poslednje četiri godine 
sledeću sliku:

Račnn gubitka i dobitka.

Rashodi 1928. 1929. 1930. 
u hiljadama dinara

1931.

Pogonski troškovi 1.879 2.305 — 7.675
Troškovi održavanja 3.945 4.141 — 1.672
Kamata, instalacije i t. d. 1.308 1.377 — 1.228
Porezi i takse 2.106 2.208 — 824
Amortizacije 3.025 3.050 — 3.950
Troškovi tramvaja 4.071 4.094 — 3.423
Porezi tramvaja — — — 434
Amortizacije tram vaja 625 550 — 550
Dobit od elektr. struje 1.941 2.567 — 2.108
Manje gubitak tramvaja 432 565 — 464
Ostaje čista dobit 1.509 2.003 — 1.644

Prihodi
od potrošene struje 12.721 14.068 — 15.649
Kamati i kuponi 5 5 _ 12

Razni prihodi 1.401 1.467 — 1.655
Prihodi tram vaja 4.265 4.079 — 3.943
Prenos dobiti iz ran. god. 76 110 143
Zbir prihoda ili rashoda 18.469 19.732 — 21.402

Bruto prihodi su porasli od 18.5 miliona u 1928. godini 
na 21.4 milion, što dolaz od povećanih prihoda od potrošnje 
struje. Podaci za1 1931. godinu nisu nam poznati, ali sm atram o 
da tu nema važnijih varijacija. Interesantno je opadanje prihoda 
cd tramvaja. Dok su 1928. godine, dakle pre 4 godine, iznosili
4.6 miliona (a isto toliko i u 1930. godini) opali su u 1931. go
dini na 3.94 miliona i to uprkos intenziviranog saobraćaja.

Kod rashoda, pada u oči povećanje opštih izdataka, što 
je bilo neizbežno ako imamo u vidu nove investicije, moderni
zacije postrojenja i t. d. koje su u toku prošle godine učinjene. 
Ali je interesantno da je pozicija porezi i kamata znatno sma
njena, zbog manjih rashoda na ime kamatne službe, pošto ra- 
polaže preduzeće sa dovoljnim sopstvenim sretvima. Zbog opa
danja prihoda od tram vaja uprava se starala da istovremno 
smanji i rashode, što joj je i uspelo: prometni troškovi tram
vaja smanjeni su od 4.09 miliona u 1929. godini na 3.42 miliona 
v 1931. godini. Uprkos tome zaključuje ovo odelenje poslovnu 
godinu sa gubitkom od 464 hiljada dinara. Ovaj je gubitak ipak 
za 100 hiljada dinara manji no u 1929. godini. Amoritizacija je 
povećana za 900 hiljada dinara prema 1929. godini, a iznosi 3.95 
miliona. Odelenje za proizvodnju struje dalo je dobitak od
2.11 miliona prema 2.56 miliona u 1929. godini i 1.94 miliona 
u 1928. godini. Ali pošto se od toga otpisuje gubitak tramva
ja, čisti dobitak za 1931. godinu iznosi 1.50 miliona, a zajedno 
sa prenosom iz 1930. godine, 1.64 miliona dinara.

Od toga dotirano je rezervnom fondu 10 hiljada dina- 
ta, kao tantijema upravi 75 hiljada, 1.54 miliona kao 7% di
videndu (u prošloj godini je iznosila 9% ) akcionarima, 2.8 hi
ljade rezervi za umanjenje vrednosti a ostatak od 61.7 hiljada 
prenet je na novi račun.

U upravi Novosadskog Električnog d. d., Nov-isad, na
lazi se sledeća g. g.: Dr. Adamović, Bins, Brek ml., Dunđer- 
ski, Francuski, Kenigštetler, Miletič, Mirosavljević, ing. Popo
vič, ing. Slavnić, Dr. Stefanovič i Dr. Trifković. U nadzornom 
odboru su g. g. Dr. Viktor Badalić, Vasilije Engalićev, Nikola 
Majinski, Milan Slepčević i Kornelij us O, Sulivan. Direktor 
je inž. Mdlan Manojlović.

ПРВА ХРВАТСКА OBPTHA БАНКА — ЗАГРЕБ

Прва хрватека обртна банка у Загребу налазила ce 
прошле годане у истој ситуацији као и већина загребачких 
банака. У првом семеотру био je развој пословања ванредно 
повољан и прилив нових уложака већи него у одговарајућем 
периоду ранијих година. Затим долази до извесне стагнације 
a no напуштању златног важења у Енглеској долази до 
потешкоћа какве наше новчарство још није видело.

Прва хрватска банка добро je прошла прве трзавице 
кризе и могла §е у знатној мери да удовољава захтевима сво- 
јих улагача. У извештају за 1931 годиии наводи ce да ce 
захтевима улагача могло удовољити у првом реду ради тога, 
јер су знатна средства била тако пласирана да су ce дала 
брзо реализирати. Друго, притекла je у помоћ Народна član
ica ca извесним ванредним кредитима. A треће и најважније, 
завод ce могао ослонити на Чешку индустријску банку у 
Прагу, односно њезину филијалу у Љубљани, који су joj при- 
текли у помоћ. Међутим касније завела je и Чехословачка 
република девизни режим што je имало за последицу да та - 
ква помоћ није више могла бити реализирана у већим изно- 
сима.

Како je познато, Прва хрватска обртна банка налазв 
ce у уским везама са Чешком индустријском банком у Пра-



гу. У њеним рукама налази се највећи део главнице Прве 
хрватске обртие банке у Загребу. Чехословачка je изврши- 
Jia пре неколико недеља санацију свога банкарства. Том лри- 
ликом санирана je и Чешка индустриј-ска банка. Сада кад je 
поновно ликвидна и кад -су отписаии сви иоле сумњнви анга- 
жмани, моћи he Чешка индустријска банка да у још веНој 
мери потпомаже Прву хрватску обртну банку. A -данас значи 
за наше банке врло много имати једно јако залеђе, залеђе 
које je вољно и -спо-собно да помогне. Управо ради у-ске везе 
са Чешком индустријском банком, данас се ситуација Прве 
хрватске обртне банке просуђује много -оптвмистичније не- 
го ситуација многих других банака. И чим се укину сметње 
у девизном промету из-међу нас и Чехословач-ке, односно чим 
Чехо-словачка буде либералније гледала на експорт капитала, 
Прва хрватска обртна банка доћи he у могућност да покаже
много јачу и живљу делатност него што je то данас случај
код већине наших ноечаних завода.

Биланци за 4 последње године овако изгледају

Актива 1928 1929 1930 1931

у хиљадама динара

Готовина 1.802 3.333 2.705 2.797
Ефекти 2.792 1.967 2.758 2.342
Менице 13.180 16.141 35.970 37.348
Дужници 29.453 23.329 36.108 33.431
Непокретности 7.036 7.037 7.036 7.036

ЈПасива

Главница 15.000 15.000 15.000 15.0-00
Резерве 2.300 2.360 2.390 2.710
Улошци на књижнице 12.073 16.602 28.519 23.676
Текуће рачуне 23.942 16.822 37.131 40.409
Добита-к 657 702 918 326
Укупна биланца 54.680 57.476 85.187 83.30"?

Укупна je сума за нешто испод 2 милиона динара мања 
него 1930 године. Готовина je на истој висини. Ефекти су не-т 
ш то мањи што се има у првом реду приписати отпису губи-1 
така на курсу ефеката. Прва хрватска -обртна банка имала 
je  губитак на хартијама од вредности за 851 хиљаду динара. 
И то искључиво на државним латшрима. По закону о билан- 
сирању она je мо-гла унети -као губитак у биланцу за прошлу 
годину само једну петину тога извоса a  преостале четири 
петине књижити као активу. Тиме би било могуће исказати 
јисти добитак као 1930 годвне. Прва хрватска обртна банка 
међутим сав je тај губитак отписала у биланцу за прошлу 
годину. Тим je дала доказ више о ригорозности њеног билан- 
сирања.

Менице су порасле за 2 милиона динара. To je још у 
вези са развитком у првом семестру прошле године кад се 
Једаи део нових уложака пласирао у менице. У трећем квар- 
талу прошле године с обзиром на опште прилике било je не- 
могуће уновчити извеотан део меничног портфеља. To су 
биле већином менице мањињх комитената који су скроз и 
скроз солвентни али који ту и тамо могу бити нешто имоби- 
лизирани. Мања клијентела показала се увек као сигурнија 
jep су то процентуално много мањи губитци него код веЈЖ - 
ких, нарочито индустријских подузећа.

Дужниди су опали за  скоро 3 милиона динара. Код дуж- 
ника je било лакше тражити и добити отплату иего код v,e- 
ница jep се конто-корентни кредити дају обичајено само н?ј- 
солиднијим дужницима.

Непокретности су већ неколико година на истој виси- 
ии. Отписа нема. Ну пошто се зграда налази на најпро.четни- 
,|ем месту Загреба и пошто некретнине расту у цени, оттга-

си нису апсолутна потреба. Уколико се наравно не иде за 
стварањем тихих резерви.

Улошци на књижице су опали за 5 милиона динара. 
Ну они су још увек знатно већи него 1929 године. Велики 
пораст уложака у 1930 години oceha се још и данас, макар 
се прилике битно измениле.

Код текућих рачуна видимо пораст од преко 3 мили- 
она. To je у главно.ме реесконтни кредит Народне банке a 
затим кредити који су добивени са стране Чешке инду.стриј- 
ске банке и који су омогућили глатку исплату уложака.

Чисти je добитак изказан са 326 хиљада динара. За- 
правО ’ добитак износи 1 милион 402 хиљаде, скупа са прено- 
сом из 1930 године од 112 хиљада —  1 милион и 515 хиљада. 
Међутим je отписано на државним папирима 851 хиљада ди- 
нара a на дубиозима 337 хиљада или укупно 1 милион 189 
хиљада.

Прва хрватска обртна банка била je у већој ,мери ан- 
гажирана и код југоштампе, која je сада под стечајем. Ме- 
ђути,м изгледа да су  њена потраживања потпуно обезбеђена.

У управи Прве хрватске обртие банке, Загреб налазе 
се следећа г. г.: Фрањо Латковић, претседник и генерални 
директор Прве хрватске штедионице у п., потпредседник: 
Франтишек Хануш, потпретседник Чешке индустријалне бан- 
ке, Праха; Фрањо Браум, генерални директор фирме Тании
д. д. Загреб; Фрањо пл. Гуштак, Др. Роко Јоковић, Франц 
Клајн, Емил Кроушек, директор банчин; Др. Карел Пеликан, 
директор Чешке индустријалне банке, Праха. У надзорном 
одбору се налазе г. г. Претседник: инж. Анте Висковић, ди- 
ректор Удружених електричник централа, Загреб—Карловац. 
Антонин Бергмана, Праха, Виктор Фабрис, Станислав Хлу- 
сичка, Бранко Пешић.

RUDNICI UGLJA U ALEKSINCU D. D. BRISEL

Svetska privredna depresija je u znatnoj meri pogodila 
proizvodnju bilo poljoprivrednu bilo industrijsku, a kod ove u 
vrlo teškom obimu proizvodnju uglja. Prema proizvodnji u 1929. 
godini, opala je ona u 1931. godini u Engleskoj za 14%, u Ne- 
mačkoj za 32%, u Americi za 27%, u Poljskoj za 20%  i t. d.
— kod nas, za 14%, naime od 4.58 miliona tona u 1929. godini 
na 3.93 miliona tona u 1931. godini. Prema tome procentualno 
opadanje proizvodnje kod nas jednako je onome u Engleskoj, 
p mnogo manje no na pr. u Nemačkoj, Americi ili Poljskoj. Pada 
u oči, da je proizvodnja uglja pala najjače u zemljama gde je 
nezaposlenost dostigla najjače dimenzije i gde je racionalizacija 
najintenzivnije bila sprovedena u godinama posle svetskoga rata 
(U Nemačkoj i Sjedinjenim Severo američkim državama). En
gleska je međutim uspela, da uspori tempo smanjenja proiz
vodnje, pošto je to i u ranijim godinama bilo izvršeno. Ali se 
ni tamo nije mogla sprečiti druga nevolja, naime porast neza
poslenih radnika. Ipak su kod nas prilike bile povoljnije. Od 
proizvedenih 3.93 miliona tona, najveći deo otpada na Trbov- 
Ijansko ugljenokopno društvo. Rudnici uglja u Aleksincu, koji 
su predmet ovih redova, proizvodili su u 1930/31. godini 
128.378 tona odnosno oko 4% naše ukupne proizvodnje. U 
1929/30. godini iznosila je bruto proizvodnja 126.673 tona. Od 
toga treba odbiti gubitke na pranju uglja i sortiranju, koji su 
iznosili u 1929/30. godini 28 hiljada tona a u 1930/31. godini
29.6 hiljada tona. Za sopstvene potrebe, za proizvodnju elektri
čne struje, pogon mašinerija, lokomotiva, za radničke stanove 
i t. d., dakle u sopstvenoj režiji utrošeno je 10.133 tona u 
1930/31. i 7.202 tona u 1929/30. godini, tako da je za prodaju 
bilo proizvedeno u 1929/30. godini 91.454 tona a u 1930/31. 
godini 88.735 tona odnosno za 3% manje a prema 1928/29. 
godini za skoro 20% manje. Za posleratne godine dobivamo sle
deče podatke:
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л. Godina proizvodnja sopstvena potrošnja
u t o n a m a

proi

1920/21 33.728 — —
1921/22 66.571 — —
Л922/23 70.147 — —
1923/24 65.041 — —
1924/25 78.395 — —
1925/26 89.817 - —
'1926/27 97.689 5.811 91.410
1927/28 114.253 5.980 107.868
1928/29 114.784 6.160 108.064
1929/30 98.656 7.202 91.304
1930/31 98.782 10.133 88.735

Znači, da je u Aleksinačkim rudnicima za vreme poslednjih
11 godina dobiveno 930 hiljada tona uglja odnosno 93 hiljade 
vagona.

Eksploatacija Aleksinačkih rudnika otpočela je 1903 godine, 
k.ada se je za ovaj ugalj zainteresavao belgijski kapital. Ruđar- 

:ska koncesija obuhvata oko 1210 hektara zemljišta kod Kraljev
ca i Novog Kraljevca kod Aleksinca. Postoje tri ugljenokopa i to 
Sv. Đorđe, Sv. Petar i Subotina, svaki sa dva moderna okna. 
Kapacitet dnevne proizvodnje iznosi 60 vagona a sadašnja pro
dukcija se kreće na oko 32 vagona dnevno, računajući 280 rad- 
:nih dana u godini. Znači, da sadašnja proizvodnja iznosi samo 
malo preko polovine kapaciteta, što je prouzrokovano smanje
njem potrošnje i srozavanjem cena, u vezi sa privrednom de

presijom . i
Za vreme rata pretrpelo je akcionarsko društvo vrlo teške 

gubitke. Neprijatelj je imao rudnike zaposednute od oktobra 
1915 do septembra 1918 godine. Sredinom februara otpočele su 
austrijske i nemačke okupacione vlasti da eksploatišu rudnike, 

-u sopstvenoj režiji i za sopstven račun, u koje vreme su izvadili 
oko 260 hiljada tona, ne štedeći mašine i tehnička postrojenja. 
Pri povlačenju celo je preduzeće poništeno — sudovi su štetu 
procenili na 15.73 miliona dinara, time, da ih naša država ne 
mora plaćati. Napori, koje je društvo preduzelo za naknadu pre
trpljene štete i gubitaka, ostali su bezuspešni, usled čega je
1927 godine doneta odluka, da se gubitci iz sopstvenih sretstava 
amortiziraju.

Poslednjih godina preduzeće je u znatnoj meri modernizi
rano. U 1925 godini osnovana je nova fabrika za izradu briketa, 
a 1927 i 1928 godine znatno je povećana električna centrala 

:sa jednim turbo-generatorom od 2.600 kilovatampera i rezerv
nim parnim kotlom. Žičana železnica koja je osnovana još 1910 
godine za transportovanje uglja takođe je modernizirana. U 
1929/30 godini ponovno je proširena električna centrala rova 

-sv. Đorđe, novim turbo-generatorom od 1820 kilovata i pove
ćanje novih kotlova. Dalje su u rov sv. Petra instalirane elek
trične naprave, a kod pretovarne stanice Adrovac podignute su 
nove zgrade za radničke stanove, a kupljeno je i zemljište za po
dizanje kancelarija i novog laboratoriuma. U 1930/3\ moderni
zirane su naprave za čišćenje uglja i podignute nove separacije, 
koje su stavljene u obrt prvog septembra i koje su dale vrlo 
zadovoljavajuće rezultate. Društvo je kupilo i nova zemljišta 
za lagerovanje uglja kao i za nepokretnosti.

Prodajna organizacija Aleksinačkih rudnika odlično je or
ganizirana, tako da nema nikada naročito velikih lagera nepro- 
čate robe uprkos teškim prilikama, koje sada postoje. Pro
izvodnja je na vreme reducirana, tako da se prilikom sastavljanja 

:fcilansa, krajem septembra 1931 godine nalazilo na lageru ne- 
prodate robe svega 1841 tona odnosno 184 vagona uglja a to 
nije prekomerno mnogo.

Međutim, nas na ovome mestu interesira prvenstveno fi- 
-nänsisko stanje preduzeća i tu možemo konstatovati, da je ono 
skroz dobro pa čak i odlično. Napomenuli smo, da je društvo 
»osnovano 1903 godine, učešćem belgijskog kapitala, te je pro-

tokolirano u Belgiji, gde također ima i sedište —  naime u Bri- 
selu, Ri di Mise 16. Prvobitna glavnica je iznosila 1 milion belg. 
franaka, od čega je 100.000 franaka uneto u aporima; u 1914 
godini je usledilo povišenje na 1.5 miliona franaka, a posle rata, 
1919 godine na 4.5 miliona franaka. U 1924 godini, kada je 
naša država produžila koncesiju društvu za novih 50 godina, 
glavnica je povišena na 6 miliona belg. franaka, putem nove 
emisije od 3000 komada akcija od po 500 franaka koje su stari 
akcionari preuzeli po 1 novu» za tri stare akcije po kursu od 800 
franaka. Današnja glavnica iznosi 6 miliona belgijskih franaka 
podeljeno u 12 hiljada komada akcija od 500 franaka nominalne 
vrednosti. Međ glavnim akcionarima preduzeća nalaze se 
Banque de Paris et de Pays-Bas, Filijala Bruxelles, Banque Ge
nerale de Liege et de Hay, Liege, Banque Franco-Serbe, Beo
grad—Paris i Caisse Generale de Reports et de Depots, Bruxe- 
llese —  dakle sve same vrlo moćne i ugledne banke. Pored njih 
ima još i veći broj privatnih akcionara, naročito Belgijanaca, koji 
u belgijskom privrednom životu igraju vrlo uticajnu ulogu.

U donjoj tablici uporedili smo glavne bilansne pozicije za 
poslednje četiri godine, koje najbolje pokazuju, kako se dru
štveni privredni poslovi skroz povoljno razvijaju — uprkos krize,
i ako je čista zarada poslednjih godina u opadanju. Pri tome 
treba napomenuti, da sastavlja Društvo rudnika uglja u Aleksin- 
cu, Bruxelles, svoje godišnje račune svake godine na dan 30. 
septem bra a ne 31. decembra kao što je to uobičajeno, a drugo, 
da su sve vrednosti bilansirane u belgijskim francima a ne di
narima, pošto je pravno sedište firme u Bruxelles-u a ne kod 
nas. Slika, koju dobijamo je sledeča:

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama belg. franaka

Investicije 6.390 6.089 7.366 8.870
Račun restaur. invest. 10.173 10.173 10.173 10.173
Kartije od vrednosti — 121 — 785
Blagajna i novč. zavodi 390 5.101 1.129 2.975
Zalihe i material 1.409 1.947 2.002 2.296
Razni dužnici 8.568 4.868 3.629 3.743
Ratna šteta 464 461 — —

Depo 115 105 105 105

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Zakonske rezerve 802 ’ 974 1.000 1.000
Statutarni rez. fond 3.106 3.630 5.425 5.60)
Rez. za restaur. inv. 10.173 10.173 10.173 10.173
Poreska rezerva 669 852 806 476
Amort. fond invest. — — 800 1.600
Neisplaćena dividenda 86 76 92 87
Naplaćene nadnice 541 260 195 191
Rez. za sumnjiv, potraž. 74 78 — —

Poverioci 1.242 1.301 1.214 1.222
Nove naprave 750 1.350 ' — ■- ■—

Dobit 3.951 4.066 2.593 2.491
Zbir bilansa 27.509 28.866 28.404 28.947

Pada u oči, da je zbir bilansa ostao u glavnom nepro
menjen na 28 miliona franaka kroz sve poslednje tri godine. 
Prema 1927/28 godini veći je za 1.4 miliona, prema prošloj 
1929/30 godini za svega 500 hiljada a prema 1928/29 godini 
jedva za 80 hiljada franaka. Dejstvo, da je zbir bilansa prema 
prošloj godini povećan, vredi naročito istaknuti, pošto je to kod 
naših-industrijskih poduzeća jedan veoma redak pojav — i do
kazuje, da je preduzeće imalo mogućnosti da se snažno odupre 
dejstvu i posledicama privredne depresije. Obrtni kapital je iden-
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tičan sa zbirom bilansa, to jest, on iznosi krajem 1931 godine 
28.95 miliona belg. franaka.

Ako detaljiramo bilansne pozicije, koje sačinjavaju pa
sivu, onda ćemo moći konstatovati, da iznose tuđa sretstva, 
kojima preduzeće radi, svega 1.22 miliona — nepromenjeno već 
kroz sve poslednje godine, dok su sve ostale pozicije sopstvena 
sretstva preduzeća. To znači, da imamo pred sobom bilans jed
nog preduzeća, koje uopšte nema obaveza niti dugova — jer 
tuđa sretstva iznose jedva 4% od sopstvenih a to je gotovo 
ništa. Takvih preduzeća kod nas uopšte nema. Sopstvena sret
stva bez dobiti iznose u 1930/31 godini 24.8 miliona a u 1927/28 
godini 20.8 miliona, što znači, da su rezerve porasle u to doba 
za 4 miliona na 18.8 miliona, pošto je glavnica ostala nepro- 
menjena. Najveći je fond za restauraciju ranijih investicija, koji 
iinosi 10.17 miliona franaka, odnosno toliko koliko je proce- 
njena šteta koju je društvo pretrpelo za vreme rata. Zatim dolazi 
statutarni rezervni fond u iznosu od 5.6 miliona franaka, amorti
zacioni fond novih investicija sa 1.6 miliona i t. d. Svi fondovi, 
sem onoga za restauraciju u izdašnoj meri se dotiraju.

Mnogo su interesantnije struktureine promene u aktivi 
bilansa. Tamo pre svega vidimo, da je obrtni kapital plasiran 
na sledeći način: 19 miiiona je plasirano u investicije, 2.3 mili
ona u zalihe robe i materijal, 3.74 miliona u razne dužnike za 
prodatu robu a 2.97 miliona leži u blagajni preduzeća odnosno 
kao potraživanje kod novčanih zavoda. Sva ova aktiva je pokri
vena sopstvenim sretstvima, apsolutno bez izuzetka. Ako bi 
d ruštvo ' htelo likvidirati svoje dugove odnosno isplatiti svoje 
razne poverioce — koji su samo prolazni — ono bi to svaki 
momenat moglo učiniti, pošto mu ne bi bilo drugo potrebno 
nego smanjiti svoje potraživanje kod banaka, od 2.97 miliona na 
1.77 milion, i društvo bi moglo sastaviti bilans bez tuđih sret
stava odnosno bez i jedne pare duga. Nove investicije su posled
nje dve godine porasle za 2.8 miliona na 8.87 miliona a sve 
ukupno iznose, kao što smo videli 19 miliona belg. franaka. Ako 
odbijemo amortizacione fondove, onda su investicije i kaucije 
vredne svega 7.17 miliona; međutim i sadašnja bilansna vred
nost pretstavlja ogromne tihe rezerve, jer se sve ove postojeće 
naprave, ne uzimajući u obzir vrednost same koncesije, ne mogu 
podići danas ni za 100 miliona belg. franaka. Kod pozicije vred
nosti zalihe i materijala vidimo poslednje četiri godine stalan 
porast, što je delimično posledica privredne depresije, ali u još 
većoj meri posledica modernizacije i proširenja investicija. 
Znatno opadanje je poslednjih godina zapaženo kod pozicije du
žnika za robu, od 8.5 miliona u 1927/28 godini na 3.74 miliona 
u 1930/31 godini, što daje naslućivati, da su kondicije plaćanja 
bitno izmenjene —- na veresiju se ugalj više ne prodaje. U har
tijama od vrednosti nalazi se 785 hiljada dinara.

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi 1928.

u
1929. 1930.

hiljadama belg. franaka
1931.

Amort. prvobit. invest. — 550 400 800
Amort. restaur. invest. — 1.261 800 800
Dobit za podelu — 2.227 1.392 891

Prihodi
Prenos dobiti 2 5 7 314
Prihod proizvodnje 3.949 4.061 2.586 2.177
Bruto dobit 3.951 4.066 2.593 2.491

Čista dobit je zbog opadanja cene za ugalj u neprekid
nom smanjenju, već pune tri godine, od 4.06 miliona u 1928/29 
na 2.49 miliona u 1930/31 godini. Od ove dobiti podeljeno je
1.6 miliona na ime otpisa investicija (800 hiljada za nove a 800 
hiljada za otpis štete ratom načinjene) a 891 hiljada je pode
ljena kao što sledi: 80 hiljada dodato je na ime tantijeme uprav
nom odboru, 9 hiljada kao nagrada nadzornom odboru, 480 hi
ljada kao dividenda, 31 hiljada kao porez na dividendu a 29 hi
ljada je preneto na novi račun.

Na akciju od 500 belg. franaka nominale plaća se za ovu* 
godinu 42.55 franaka neto, dok je u prošloj godini plaćeno 60' 
franaka, u pretprošloj 110 franaka a od 1922/23 do 1927/28 
plaćeno je nepromenjeno po 100 franaka, što dokazuje da je di
videnda vrlo lukrativna.

U upravi društva se nalaze sledeća gospoda: Charles
Brunard, Bruxelles, pretsednik; Maurice Herve, Trooz, potpret
sednik; Prime Arnould, Aelksinac; Leon Bastin, La Louviere; 
Maurice Cardinal, Bruxelles; Louis Dupont, Donai; Paul Hayez„ 
Donai; Vasilije S. Jovanovič, Beograd i Leopold Lechien, Mar- 
cinelle. U nadzornom odboru gospoda: Paul Herve, Trooz, pret— 
sednik; Leon Lechien, Marcinelie i Joseph Wery, Fosses.

ТВОРНИЦА 3A ПАМУЧНУ ИНДУСТРИЈУ Д. Д. У 
ЗАГРЕБУ.

И за трајање најтеже привредне кризе, радила je- 
наша текстилна индустрија под повољним условима. До обу— 
ставе пословања није дошло ни у једној фабрици. A велихи 
део je радио преко нормалног капацитета. Нове фабрике увек 
се још подижу. A код већ постојећих извршена су проши- 
рења. Царинска заштита није имала тако повол>но дејство 
ни код једне гране индустријске делатности као што je то 
био случај код текстилне индустрије. Нарочито последних 
година кад су цене знатно попустиле. Како je код нас ца—
рина утврђена no тежини a не no вредности, то je она ос-
тала једнака оној од пре пар година. Услед тога игрл данас 
проценат царинских терета код цене далеко већу улогу н е и -  
раније. Тиме наравно олакшава ситуацију домаће нндустрије 
јер je процентуално данас царина много већа од прсдајних. 
цена него што je била раније.

Ако je текстилна индустрија до сада радила под no-
вољним условима, онда изгледа, да h e  у будуће o b i-  пред-- 
услови бити још  и повољнији. У првом реду ради прилика 
на девизном тржишту. Набавка девиза сколчана je ca знат-- 
ним тешкоћама. Међутим ипак je много лакше добити де-- 
визе потребне за памук или пређу него за готове фабри- 
кате. Увођењем прима од 12% од стране Народне банке, 
поскулљује се увоз стране робе такођер за најмање 12%, 
A ако се девизе набаве из приватне руке чак и за 15—20%. 
To наравно у далеко већој мери погађа увоз фгбриката 
него- увоз сировина и полуфабриката. По томе домаћа ин- 
дустрија неће требати да повећа цене у истом оби.му у коме 
ће порасти цена робе, увезене са -стране. Додуше Министар- 
ство финансија демантовало je намеру повишења царинске- 
ажије за  100% од 1000 на 1100%. Међутим сматрамо да 
неће дуго трајати a да ће и царински ажијо бити доведен у 
склад са курсом динара. To he у још јачој мери погоршати ' 
рентабилитет увоза са стране.

A k o  се куповна снага широких слојева иоле лобољшаг 
a богата жетва кукуруза могла би ту много помоћи, наша 
текстилна индустрија могла би поновно доћи у положај да 
ради са две na чак и три смене радника. A ако ће и ц ен е• 
остати даље повол>не, пословни резултати текстилне ин- 
дустрије биће и даље одлични.

Биланси Творнице за памучну индустрију за 4 по- 
следње године пружају следећу слику:

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г„
у хиљадама динара

Благајна 34 44 50 77
Менице 67 — — —
Роба и дужници 15.445 22.519 23.843 21.572
Ефекти 133 146 164 90
Инвестиције 42.654 45.573 45.139 44.03?"
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Сировине 1.140 1.780 1.353 1.459
iT убитак 272 191 — —

Пасива
■Г лавница 5.000 5.000 5.000 &.000
Повериоци 51.562 63.256 61.466 59.765
.Акцепти 3.148 — 3.915 2.012
Добитак — — 169 429
-Укупно 59.747 68.256 70.791 67.207

Укулна биланса редуцирана je за 3.5 милиона динара. 
Инвестиције су за 1 милион мање. To je последица изврше- 
них отписа. A како прошле године нове инвестиције нису 
биле знатне односно мање него што je отпиоано, смањена 
je вредност инвестиција no књигама за 1 милион дикара.

Роба и дужници исказани су у једној позицијк. To je 
:штета, jep би нарочито у ово време било интересантно 
знати како да се развија позиција робе и какво je стање 
дужника. Укупно ова je позиција смањена за преко 2 ми- 

.лиона. Смањење робе долази у лрвом реду услед нижих 
:цеиа мануфактурне робе, нарочито еировина и полуфабри- 
жата. С обзиром на кредитне прилике тешко да je дошло до 
гредукције дужника.

У пасиви биланса видимо, да су повериоци за скоро
2 милиона динара смањени. Акцепти за исто толико To js 
последица смањења активне позиције робе и дужника од- 
носно отпиеа инвестиц.-гз.

Постигнути с у  много повољнији пословни резултати 
шего ранијих година. Године 1930. показан je први п у г  чисти 
добитак и то у  износу од 169 хиљада, који je преает на ј 
нови рачун. Прошле године чисти добитак износи 259 хи- ј 
љаде динара. Заједно са преносом из 1930. године чисти до- 

“битак износи 429 хиљаде динара. To би већ омогућилг? и ис- 
ллату извесне дивиденде. Наравно само на главницу од 5 
милиона динара. Међутим ова није у жељеној релацији са 
величином подузећа, нарочито не ако узмемо у  обзир иа- 

;вестиције. Али не смемо заборавити, да се овде радч о јед- 
;ном афилираном подузећу, за које питање дивиденде ниј‘? 
увек најважнија ствар.

Фабрика има 600 разбоја a поред тога апретажу, тка-
• оницу, постројења за белење памука и т. д.

У управи се налазе следећа г. г.: Феликс Полж-Пар- 
нег, Беч, претседник; јосип Најман, потпретседник; Свето- 
зар Милинов, Фран Преведан, Марко' Бауер, Д-р Ото Пар- 
пег, Беч, и Милош Љесковац, Сарајево.

A. Г, Б. ТКАНИНЕ ЈУГОСЛАВЕНСКО Д, Д, У ЗАГРЕБУ

Данашње привредне прилике делују у  знатној мери и  
).на емањење потрошње луксузних артикала. Ta тенденција 
.одразује се у  првом реду у трговини финијих врсти текстил- 
не робе. Нарочито за женске хаљине. Прошле зиме потражња 
sa фином текстилно,м робом била je и ради тога мања jep 

'•су изостале многе забаве. Многи трговци, који с у  у  првом 
реду држали најфиније жеиске робе, прешли с у  у  прошлој 
години на много лошије квалитете. Макар су цене знатно 
попустиле, ипак то није могло деловати на проширења кон-

• сума. Бар не за најфиније врсте. Профитирале с у  у  главно.ме 
средње врети.

Ha фрговима са најфинијом жевсжом конфекцијом од- 
носно тканинама ea финије женске конфекције деловати he 
у будуће и повишење пореза на пословни промет. He само 
што je досадашњи порез лодвоетручен него je заведен и на- 
рочити луксузни порез који износи 10% продајне цене свим

артиклима из свиле и сличним стварима. A како се те тка- 
нине у првом реду увозе са етране, то he и увођење премије 
на службене девизне курсеве у знатној мери повећати њихо- 
ве иродајне цене у детаљу. To ће добро доћи оном делу Ha

rne текстилне индустрије који сличне артикле израђују код 
нас jep ће оно то повишење курсева страних валута много 
лакше моћи да поднесе будући да оно код њих погађа само 
увоз полуфабриката.

A. Г. Б. тканине. југословенско д. д. у Загребу пого- 
ђено je у двојаком правцу. Будући да оно у својим радњама 
држи тканине финијих и најфинијих врсти нарочито je пог о- 
ђено смањењем потражња за те врсти робе. A како оно те 
тканине увози, наравно да мора да сноси и високи „прим" 
код набавке девиза уколико их не набавља у приватном 
промету уз још веће курсеве. A на концу конца погађа га и 
те како нови порез на пословли промет ,нарочито луксузни. 
И ако скоро дође до повишења царинске ажије, што се неће 
дати тако лако избећи, опет ће оно бити прво које he бити 
погођено.

Биланеи за две последње године овако изгледају:

Актива 1930 193i
у хиљадама динара

Благајна 299 158
Пошт. штед. и банке 438 --

Менице 1.425 --

Инвентар 925 832
Дужници 3.388 3.4S8
Гаранције 50 ------
Роба П.918 12.355

Пасива
Г лавнида 3.300 3.300
Резерва за дубиозе 336 ------
Повериоци 14.655 13.559
Добитак 159 8
Укупна биланца 18.452 16.876
Ухулна биланца смањена je за скоро 2 милиона

pa. Благајна je изказана за половином износа 1930 године. Ме- 
ђутим за подузећа као што су A. Г. Б. готово je свеједно 
дали залиха благајне износи 100, 200 или 300 хиљада динара. 
Поштанска штедионица и банке ниеу у биланци за 1931 ro- 
дину посебно- изказани. Није познато да ли су ове године од- 
носни износи књижени преко благајне или преко позиције 
дужници. A ko  п о д  благајна онда j e  залиха готовине године
1931 још мања него што то ш лази из биланце.

Дужници су изказани са 100 хиљада динара већим из- 
носом него 1930 године. Међутим у биланци за 1931 годину 
позиције менице која je 1930 године шносила 1.4 милиона ди- 
нара. Према томе ове су годиие дужниди заправо за преко 
милиона динара мање него лрошле годи-не кад су дужиици n o  
меницама били засебно билансирани. A ако се и потражива- 
ња код Поштанске штедионице код банака у биланци за 1G31 
године под „дужиици”, онда je смањење дужника било и ве~ 
he него 1.1. милиона динара. С обзиром на прилике смање- 
ње дужника треба поздравити као’ повољну чињеницу.

Роба je исказана са 400 хиљада динара већим изио- 
сом него 1930 године. Ако узмемо у обзир пад цена, онда т о  
значи, да еу залихе у порасту. Можда je то лоследица сма- 
њене потрошње којем смањење није ишло упоредо и сма- 
њење набавка, што je имало за последицу нагомилавање за- 
лиха.

Добитак je исказан са  8 хиљада динара лрема 159 хи- 
љада у 1930 години. Међутим ако имамо у виду да je у би-
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лансу за 1930 годину била исказана и резерва за дубиозе еа 
336 хиљада динара и да те резерве у најиовијој биланци више 
не налазим’0, онда аидимо да je пословни успех у прошлој 
години био још неповољнији него што приказује рачун губи- 
тка и добитка.

Можда просперитет ни једног подузећа није код нас 
тако уско везан и зависан од општег прооперитета како je 
то случај ca A. Г. Б. тканине, југославенско д. д. у Загребу.

У управи овог подузећа налази ce следећа г. г. Луј 
Билонде, Милан Милић и Марко Танасковић.

„ЛИПА МИЛ” ТВОРНИЦА КУВЕРАТА И КОНФЕКЦИЈА 

ПАПИРА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

„Липа Мил” наставља и даље својим гговољним раз- 
витком. Творница ce константно проширује a  пословни ре- 
зултати су повољни. Догађаји на девизном тржишту н а р а Е и о  
да he имати повољних лоследица и на коифекцију папира. У 
првом реду оној, која претежно употребљава домаће полу- 
фабрвкате. A у оком случају кад je приморана да увози из- 
весне артикле, њени продукти биће далеко јефтинији нсго 
увезена роба. A поготову ако и Генерална дирекција царина 
буде водила рачуна о развитку девизних курсева и ако и ца- 
рински ажио буде у складу са валутарном вредношћу динара.

Међутим и без -тих ванредних мера које долазе или ће 
доћи као последида прилика и неприлика нашега привредаог 
живота, Липа Мил тако je фундирано подузећа и ухватило 
je толико признање код консумената, да je његов развитак 
осигуран. Ретко да које од наших индустријских подуз ^ћа 
ш«а данас тако солидну подлогу и тако повољне перспективе 
за даљни развитак као Липа-Мил. Њ ена ситуација je утоЈи- 
ко олакшана што je у уској вези са једном од наших воде- 
ћих творница папира и са једном од највећих папирница Ha
rne државе. To joj олакшава ситуацију код набавче великог 
дела материјала односно сировина. A c a  друге стране има 
осигуране канале за пласирање евојих продуката.

Биланси Липа Мил за две последње године овако из- 
гледају

Актива 1930 1931
у хиљадама динара 

Благајна 174 305
Ефекти 17 17
Зграде 261 261
Стројеви 1.214 1.467
Уређај творнице 91 196
Инвентар 53 52
Новограђа 14 13
Дужници 1.267 1.885
Роба 1.214 2.035

Пасива
Главница 1.500 1.500
Амортизација стројева 1.317 1.417
Повериоци 1.387 3.206
Добитак 104 112
Укупна биланца 4.309 6.235

Укупна биланца ш расла je за 2 милиона или скоро за 
50%. Код стројева видимо пораст од 250 хиљада динара. 
Значи да ce творница технички проширује и дотерива како 
би могла вршити и ону конфекцију папира коју до сада није 
израђивала. Творница je у техничком погледу на таковој ви- 
сини да може стајати у  бок свакој сличној фабрици у ино- 
странству.

Дужници су порасли за 600 хиљада динара a роба г,а. 
800 хиљада динара. Taj пораст долази у првом реду од про-‘ 
ширења постројења и повећања фабрикације a  не можда 0Д1 
погоршања прилика на новчаном тржишту. Липа-Мил и/ла4 
такову позицију да није приморана да своје продукте пласи- 
ра уз дугорочне кредите. Проширење продукције има за no— 
следицу пораст залиха сировина и материјала са једне стра- 
не a ca друге стране већа складишта израђене робе. A већа 
продаја вуче за  собом и већа потраживања јер ce на уобн- 
чајним кредитирањем купца мора увек водити рачуна. Наро- 
чито данас.

Амортизација машина je повећана за 100 хиљада ди~ 
нара. Машине данас заправо претствљају билансну вреднос-г 
од само 50 хиљада динара, јер je иначе све већ отписано. Н^- 
равно да ту леже знатне латентне резерве.

Повериоци су порасли од 1.4 милиона на 3.2 Јиилиока; 
или више него на двоструко. Томе насупрот стоје дужниии 
са 1.9 милиона и роба са 2 милиона. По томе они надилазе

DER OESTERRE1CH1SCHE

VOLKSWIRT
HERAUSGEBER WALTHER FEDERN

Die inhaltsreichste wirtschaftspolitische 
Zeitschrift der Nachfolgestaaten. Erscheint 
jeden Samstag in Wien — Gegründet 1908.

Der O esterreichische Volkswirt ist für 
jeden unentbehrlich, der die G escheh
nisse in O esterreich und  den  Nachfol

gestaa ten  verstehen will.
G lossen, A ufsätze, Notizen, Bilanzkriti
ken des O esterreichischen Volkswirts 
sind a ls zuverlässige Führer durch den 
verwickelten Aufbau der Nachfolgesta

aten  anerkannt.
Seine gesam m elten Jahrgänge bilden 
eine unerschöpfliche Fundgrube sonst 
nur schw er erreichbaren w irtschaftspo- 
itischen und  statistischen M aterials.

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung sowie 
die Verwaltung des Oesterreichischen Volks
wirts in Wien IX, Porzellangasse 21, entge
gen. Der Bezugspreis beträgt viertelj. Din. 190— 
mit Zustellung. Das Abonnement kann jeder

zeit beginnen. Probenummern kostenlos.

кредиторе. T o  je већ повољна чишеница jep значи да су све 
инвестиције и сви споредни издаци извршени из влаотитих 
сретстава a не задужешем код банака.

Чисти добитак износи 112 хиљада или десетак хиљада 
више него 1930 године. Дакле пословни резултат бива све то 
повољнији. Липа-Мил до 1929 године плаћала je дивиденду 
од 3%. Од те године она плаћа 6%. Ta je дивиденда испла- 
ћена и за прошлу годину. A врл-о je мали број подузећа, која 
су и ове године .могла остати при ранијој дивидинди.

У управи фабрике куверата и конфекције палира нала-: 
зе ce следећа г. г.: Фрањо Латковић, претседник; Фрањо 
Дајч, потпредседник; Хуго Дајч, Рудолф Кугли, Златко Ку- 
гли, Артур Манч, Паул Фрајнд и Емил Блак.
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Садржај:
Хрватско-славонска банка за парцелацију и колонизацију д. д. — Загреб 
Tvornica žeste i pjenice prije Makso Mayer d. d. — Zagreb 
„Columbia graphopone” jugoslavensko d. d. — Zagreb 
Nemačka pučka banka, Ruma
Стапарска привредна штедионица д. д, — Стапар 
Прва Србобранска штедионица д. д. у Србобрану

ХРВАТСКО-СЛАВОНСКА БАНКА ЗА ПАРЦЕЛАЦИЈУ И 
КОЛОНИЗАЦИЈУ Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Биланса Хрв. слав. банке са парцелацију и колониза- 
цију д. д. у Загребу за  1931 годину много се разликује од 
биланца ранијих година. У првом реду укупни je збир бида-н- 
са знатно мањи од биланса за 1930 годину. A ca друге стра- 
не, уместо чистог добитка од пола и преко пола милиона ди- 
нара, лрошле године исказан je знатио смањен чисти доби- 
так, од само 19 хиљада динара.

Прошла година није била у ниједном правцу повољна 
за новчане заводе a нарочито не за оне које ce у прво-м реду 
баве ларцелацијама и колонизацијом. Ниске цене аграрних 
продуката имале су неповољно деловање и на цену земљи- 
шта. A познато je да je највећи иНтерес за земљу онда кад 
je она у порасту a не кад цена лоиушта. Поред тога земљо- 
радник раслолаже данас са тако мало готовине, да о набав- 
ки нове земље нема скоро ни говора. Па ии на периодичну 
отплату како ce редавно проводи парцелација и унутрашља 
колонизација. A стање на новчаном тржишту опет слречава 
сељака да дође до кредита којим би могао да набави непо- 
кретности. A онемогућава и новчане заводе да одобравају 
овакве кредите. Дапаче морали су чак и настојати да већ 
подељене кредите што пре инкасирају.

Код оваквих прилика јасно je да овај банкарски завод 
прошле године није могао развити већу делатност. У томе су 
га спречавале и прилике на новчаном тржишту у последњем 
тромесечју прошле године. Како je познато Хрв. слав. банка 
за парцелацију и колонизацију ослања ce «а Прву хрватску 
штедионицу. Ова je и њен нарећи акционер. Раније je по- 
требна сретства Банка за парцелацију највећим делом до- 
бијала од Праштедионице. To последњих месеци прошле го- 
дине није више било могуће. Наиме, требало je Праште^ио- 
ници вратити један део раније искоришћених кредита. A то 
ce «пет могло извршити једино на тај начин, да je и Банка 
за парцелацију и колонизацију одказала својим комитентима 
један део кредита које je она поделила. За то и видимо да 
су дужници у активи и повериоци у пасиви редуцирани за 
24 милиона динара. Толико je no прилици и биланса за 1931 
годину мања од укупне билансе за 1930 годину. To опет зна- 
чи да код-других позиција билансе —  било у активи било 
у пасиви нема битнијих промена.

Закон о раздужењу земљорадника погађа и Банку за 
парцелацију и колонизацију. Како закон1 није правио ника- 
квих изузетака то земљорадници не требају сада враћати 
ни квоте за парцелирана и колонизирана добра. Чак ;ни аг- 
рарни имтересенти који су са ранијим власницима земљишта 
склопили уговоре о добровољном откупу и које je уговоре 
иопитало и одобрило Министарство пољопривреде, «ису no 
новом закону дужни да плаћају уговорене квоте.. Тиме je

идеји добровољне парцелације, колонизације и слично, којз 
би код нас морала играти знатну улогу, задан један тежак 
ударац који he нам ce касније тешко осветити.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

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

1930. г.

Благајна 468 290 314 71
Ефекти 43 43 41 1.915
Дужници 49.405 49.573 78.465 54.201
Остаци куповнине 6.913 6.675 6.467 4.306
Залале отплате камате 1.420 2.519 3.015 3.545
Непокретности 1.968 2.200 --

Пасива
Г лавница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 208 287 364 416
Улошци 3.482 3.290 2.436 2.890
Повериоци 41.239 42.303 70.311 46.127
Прихвати 4.500 4.500 4.500 4,500
Добитак 810 807 555 19
Укупна биланса 60.247 61.323 88.334 64.071

Улошци који су у 1930. години били пали од 3.3 ми-
лиоиа на 2.4 милиона, у прошлој годин су опет порасли на 
2.9 милиона. Карактеристично je да je улраво прошла го- 
дина донела лораст уложака. Међутим код Банке за ларце- 
лацију и колонизацију, улошци играју еекундарну улогу и 
не лретставлЈЈау више од неколико лрацената поверених 
сретстава.

Благајна je слабије дотирана него ранијих година што 
je наравна последица догађаја под крај прошле године. Код 
ефеката видимо знатан пораст. Од око 40 хиљада динара ко- 
лико je било ранијих година на 1 милион 915 хиљада. По свој 
прилици овде ce ради о ефектима преузетих од Праштеди- 
онице. Можда акције Аграрне банке, ,можда хипотекарне об- 
везнице или нешто слично.

Дужници су редудирани од 78 на 54 милиона или за 
24 милиона. To je у вези са смањењем ловериоца услед из- 
вршене репатриације једног дела кредита Праштедионице.

Остаци куловине редуцирани су од 6.4 милиона на 4.3 
милиона динара. To значи да je прошле године иродано пар- 
целираних земљишта за- преко 2 милиоиа динара. Можда и 
више ако je у међувремену извршена каква нова парцела- 
ција. Ну с обзиром на прилике тешко да je до тога дошло.

Доспели оброци и камати ш носе 3 .милиона 545 хи- 
љада динара. Према прошлој годили показује ce пораст од 
преко пола милиона. Међутим и у  1930. години имамо по- 
раст. заосталих плаћања за пола милиона динара. Значи да 
купци парцелиране земље неће или не могу да удовоље пре- 
узетим обвезама. Ранијих година ови су ce заостатци на-
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плаћивали судским путем na и ирисилним продајама. Сада 
je то немогуће. Према томе постоји опасност да ће ова по- 
зиција сада још и јаче да расте. још  мало na ће заостатак 
бити већи него што су оетаци куповнине.

Повериоци су опали за 24 милона односно исто то- 
лико као и дужници. T o  су  сигурно враћени кредити Пра- 
штедионице јер тешко да ije Банка за парцелацију и колони- 
зацију имала властитих конто-корентиста који би тамо по- 
траживали веће износе и које би они у току прошле године 
били повукли.

Чисти добитак je редуциран на 19 хил*ада. Рачун гу- 
битка и добитка није засебно објављен, нити детаљиран, тако 
да ce не може видети одакле долази лошији успех. Сигурно 
he бити и знатнијих отписа.

Ma да je Прва хрватска штедионица под заштитом 
члаиа 5. Закона о заштити земљорадника, Хрв.. слав. банка 
за парцелацију и колонизацију нормално ради и удовољава 
свим својим обвезама без икаквих већих ограничења.

У управи. Хрватско-славонске банке за парцелацију 'и  
колрнизацију д. д. у Загребу налазе ce следећа г. г.: Миливрј 
Црнадак, претседник; Људевит пл. Јосиповић, лот.претсед- 
ник; Др. Бранко Пливерић, Роберт Лајбенфрост и Славко Ква- 
терник. У надзорном одбору су еледећа г. г.: Др. Иво Ba
linih, Марјан Вало и Павао Хорват.

TVORNICA ŽESTE J PJENICE PRIJE MAKSO MAYER D. D.
—  ZAGREB.

U našoj industriji žeste nastale su u poslednje vreme 
velike i bitne promene. Sve te promene izazvao je zakono
davac svojim novim propisima. Pre dve godine, bila je produk- | 
cija špirita kontingentirana sa 70.000 hl. godišnje za industrijske ! 
i 30.000 hl. za poljoprivredne pecare. Taj je kontingent bio 
podeljen medju već postojeće fabrike prema njihovom kapa
citetu. Istovremeno bilo je zabranjeno podizanje novih fabrika. 
Neka postojeća preduzeća prodala su svoj kontingent drugim 
fabrikama i to za skupe pare. Medjutim to je potrajalo kratko 
vreme i sistem kontingentiranja je napušten, iako sada vlada i 
opet izvestna sloboda i mogu se čak podizati nove tvornice. One ] 
tvornice, koje su ranije prodale svoje kontingente mogu sada 
ponovno da proizvode špiritus.

Danas se zakonodavac stavio na stanovište direktne kon
trole produkcije. Osnovala se spiritus centrala koja će jedina 1 
vršiti prodaju žeste. A imajući u rukama isključivo pravo pro
daje, moći će se uticati na produkciju. Centrala je stvorena kao' 
formalno samostalna ustanova. Medjutim nadzor će biti jak 
da o jednom samostalnom delovanju nema ni govora. Sedište 
centrale biće u Zagrebu. Ali samo na papiru jer će se čitavo 
poslovanje voditi iz Beograda. Postavljeno nije ništa manje 
nego 4 komesara.

Za našu industriju špiritusa od najveće je važnosti činje
nica što se od 1. oktobra ove godine izuzev potrebe aeroplana, 
ne sme stavljati u promet benzin, ako mu se ne dodaje 20% 
špiritusa. Na taj. način će konzüm špiritusa biti mnogo veći 
nego do sada. Ali će to sa druge strane verovatno smanjiti uvoz 
benzina i nafte. Medjutim izgleda da su g lavni. motivi pri do
nošenju zakona o prisilnom mešanju špirita i benzina bili inte
resi Narodne odbrane, jer žeste imamo u skoro neograničenim 
količinama, dok moramo benzin uvoziti. Sada ćemo za 25% 
manje biti upućeni na uvoz jer špiritus produciramo i sami.

I u pogledu kvasca kojeg nailazimo kao nuzprodukat go
tovo kod svih fabrika špiritusa nastale su takodjer bitne pro
mene.

Od monopola nekolicine fabrika prešlo se je slobodnoj 
produkciji. Sada će se sigurno pojaviti hiperprodukcija, koja će 
ti tolikoj meri oboriti eene da će krajem krajeva, opet doći dj 
karteliranja.

Tvornica žeste i pjenice prije Makso Mayer, d. d. u Za
grebu sa fabrikom u Savskom Marofu spada medj naše velike 
fabrike špiritusa. Bilansi za 4 poslednje godine pružaju sledeću 
sliku:

Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Gotovina 114 45 98 168
Zaliha materijala i robe 10.053 5.423 2.611 1.663
Posed (zemlj.) i zgrade 5.183 5.169 4.942 4.496
Strojevi 12.705 14.352 14.598 14.925
Zgrade za stanove 375 375 375 375
Inventar 227 243 244 192
Efekti 58 58 100 138
Rimese 1.422 -- 467 120
Dužnici 4.457 4.640 5.475 6.418

Pasiva:
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Reserva 270 416 568 688
Strojevi 12.70 14.352 14.598 14.925
Poverioci 12.433 6.189 2.900 1.395
Dobitak 1.458 1.850 1.839 1.561
Ukupna bilansa 34.597 30.307 28.915 29.000

Investicije su već nekoliko godina na istoj visini: one
iznose oko 20 miliona dinara. Amortizacioni fond rapidno raste 
i već iznosi preko 15 miliona dinara. Prema tome pretstavljaju 
sve investicije neto vrednost od jedva 5 miliona dinara. Me
djutim ona je u stvari znatno veća zbog čega sadrži ova ve
like tihe rezerve. Zaliha materijala i gotove robe je opala na 
ispod 2 miliona dok je pre 4 godine iznosila preko 10 miliona.
S obzirom da kod špiritusa ranije nije bilo velike konkuren
cije, mogla se je produkcija regulirati prema mogućnostima pro
daje. Radi toga niti je bilo potrebno držati velike zalihe siro
vina niti velike zalihe gotovih produkata.

Dužnici su nešto u porastu. Prošle godine za milion di
nara. To je sigurno u vezi sa kreditnom krizom i slabijim pla
ćanjem pa i kod prvoklasnih komitenata.

Poverioci su u konstantnom i znatnom opadanju. Od 12.4 
miliona koncem 1928 godine na 1.4 miliona koncem 1931. go
dine. Opadanje poverioca ima se pripisati delimično činjenici 
da su zalihe materijala i robe veoma niske, pak je potreban 
.mnogo manji prometni kapital koji se obično dobiva kreditnim 
operacijama. Drugim delom, opadanje poverilaca ima se pri
pisati i znatnoj amortizaciji investicija čime stvaraju tihe 
reserve. Vlastita sretstva poduzeća ne samo što pokrivaju sve 
neto investicije nego dapače i pretežni deo obrtnog kapitala.

Čisti dobitak je prošle godine iznosio samo 871 hiljadu di
nara a prenos iz 1930 godine Din. 690 hiljada.

Novi režim u prometu špiritusa, u prvom redu 20% do
datak benzinu stvara još povoljnije perspektive za našu indus
triju špiritusa nego što je to do sada bio slučaj. A industriji 
špiritusa nije ni do sada kod nas išlo loše.

U upravi Fabrike žeste i pjenice prije Makso Mayer na
laze se sledeča g.g. jakov Woikenfeld, pretsednik; Ignaz Kuffner, 
potpretsednik; Ferdinand Mayer, Gizela Wolkenfeld, Hilda 
Mayer, Bertholđ Wolf, Dr. Robert Leipen, Stjepan Kuffner i 
Makso Antić.

„COLUMBIA GRAPHOPONE” JUGOSLAVENSKO D. D. — 
ZAGREB.

U najnovije vreme radio i kod nas počinje da se naglo 
širi. Naročito po gradovima i mestima koji imaju električnu 
energiju.

Radio je pre nekoliko godina bio najveći propagator za 
gramofone i gramofonske ploče jer su se kod Radia osećali još 
znatni nedostatci. Danas kad su ti nedostatci već prilično uklo
njeni i ublaženi, opet radio konkuriše gramofonima. Danas gra
mofon još preovladava u provinciji, dok u gradovima Radio 
osvaja sve više terena. Jedino još neki popularni šlageri iz ope-
• eta : tonfihnova nailaze na veću prodju u gradovima. A na sela 
opet dominira nacionalni repertoar.

Vodeći računa o sve to većem interesovanju za Radio, 
mnoge tvornice koje su do sada izradjivale isključivo gramo
fone i gramofonske ploče preiaze na fabrikaciju Radio aparat i.
I u dućanima koji su do pre godinu-dve držali isključivo gra
mofone i gramofonske ploče danas nailazimo .ii na Radio aparate.



Kadio kod nas u još većoj meri konkuriše gramofonu — koji! 
na selu još uvek dominira — tek onda, kad bude tehnika i u tomj 
piavcu našia savršenije aparate koji će biti jednostavni u ruko-, 
' anju i onde gde nema električne energije. Pored toga za još! 
vLĆe proširenje Radia i kod nas biti će potrebno da je programi- 
naših Radio stanica mnogo bolji i mnogo interesantniji nego 
što je to danas slučaj. Jer zbilja nema mnogo smisla investi- 
iati nekoliko hiljada dinara — a jedan bolji Radio aparat toliko 
košta, samo radi toga da se onda i na Radiu slušaju gramofon
ske ploče ili prenosi iz naših kavana.

Vodeći računa o izmenjenim prilikama „Columbia gra- 
phophone” d. d . u najnovije vreme posvećuje gotovo veću 
.pažnju Radio aparatima nego gramofonima i gramofonskim plo
čama. To se najbolje vidi i po njenim izlozima u kojima p r 
evladavaju Radio aparati. To se danas forsira u gradovima i 
varošima dok po selima još uvek dominira gramofon. Bolie 
vrste gramofona danas slabo idu. Onaj koji već odluči da ri>>- 
kiia par hiljada dinara, više voli da kupi Radio nego gramofon.

Bilansi „Columbie” za dve poslednje godine ovako iz
gledaju:

Aktiva: 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 15 4
Banke 138 27
Skladište 1.000 1.265
Dužnici 707 828
Nameštaj 47 --
Gradja i pregradja 93 --
Kirije 96 4
Gubitak 228 972

Pasiva:
Glavnica 2.000 2.000
Poverioci 309 1.126
Nagrade upravi 17 21
Ukupna bilansa 2.326 3.147
Bilansa pokazuje porast od 800 hiljada dinara. Medjutim 

taj porast zbira bilanse ne dolazi od proširenja poslovanja nego 
od poslovnog deficita u prošloj godini koji je pokriven kredi
tima.

Skladište pokazuje porast od 165 hiljada dinara. To je ! 
u vezi sa Radio aparatima kojima se sada daje prednost a koje 
prduzeće 1930 godine nije još držalo. Dužnici u porasli za 100 
liiljada dinara. Znači da se nije forsiralo poslovanje odobra
vanjem novih kredita. Još i danas moguće je plasirati znatne 
količine Radio aparata, gramofona i ploča ako se daju na ot
platu. Nu inkasu u ovoj je branši veoma loš. U prvom redu radi 
toga jer ovakve stvari kupuju redovno oni koji nisu u stanju da 
i punoj meri i na vreme udovoljavaju svojim obvezama. Me

djutim opšte kreditne prilike prisilile su i trgovce ovakvim ar
tiklima da budu naročito oprezni i da ne podeljuju veće kre
dite. Upravo u Radio i gramofonskoj branši ima kod nas podu
zeća koja od prodaje na rate imaju da dobiju nekoliko miliona 
см ara i koja će potraživanja u znatnom delu otpisati. Prema 
tome u ovoj branši čim su manji dužnici tim su povoljnije 
f rilike. Naročito ako su dužnici dobili robu na otplatu onda je 
situacija dosta loša. Medjutim kako je „Columbio” centralna 
prodajna organizacija za čitavu državu to su dužnici u prvom 
redu trgovci radio-aparata i gramofona kao i gramofonskih 
ploča i tek posle njih dolaze sami konzumenti.

Namještaj kao i troškovi gradnje i pregradjivanje koji 
u biiansu za 1930. godinu još figuriraju sa 140 hiljada diriara, 
sasvim su otpisani. To je jedna povoljna konstatacija i poka
zuje kojom se rigoroznošću bilansiralo pa i onda kad poslovni 
uspesi nisu povoljni.

Gubitak u prošloj godini iznosi 744 hiljada dinara. Za
jedno sa gubitkom iz 1930 godine imamo 972 hiljade dinara
ili skoro polovinu kapitala. To su još uvek godine organiza
cije koje se redovno zaključuju sa gubitkom. Poslovni uspeh 
se obično pokazuje tek mnogo kasnije, kada je posao dobro

organizovan i uveden. Sada je konkurencija tako znatna da 
jedno novo poduzeće, a „Columbia” je u radio-branši nova, 
mora završiti prvu godinu sa gubitkom, Medjutim kako se tu 
radi o afilijaciji jednog moćnog konserna koji je kooperacijom 
sa „His Masters Voice” postao još veći i još jači tu ni gubitak 
od skoro milion dinara nema naročito značenje po daljni op
stanak i konačni uspeh poduzeća.

U upravi „Columbia graphophon” jugolavensko d. đ. 
Zagreb, nalaze se sledeća g. g.: E. Robert Thallmayer, Pret
sednik, Beč’ Dr. Adolf Čuvaj, Dr. Vladimir Spevec, Mr. FaC'*. 
London.

NEMAČKA PUCKA BANKA, RUMA.

Međ našim vojvođanskim provincijskim novčanim zavo
dima zauzima Nemačka pučka banka u Rumi jedan vrlo inte
resantan položaj, pošto se mora ubrojiti međ novčane zavode, 
koji su vrlo obazrivo vođeni i koji uživaju maksimalno pove- 
renje među svojim poslovnim prijateljima. Ovo opravdano po- 
verenje stečeno je dugogodišnjim solidnim poslovanjem, i vre- 
di da se podvuče, da čak katastrofalne prilike koje sada proživ- 
ljujemo, nisii mogle naškoditi poverenju koje banka uživa.

Nemačka pučka banka u Rumi osnovana je pre 28 go
dina, 1905 godine sa relativno skromnim sretstvima od 120 hi
ljada, preratnih kruna, podeljenih u akcije od 300 kruna. Ova no- 
minala glavnice, za ovo vreme neobično visoka, pokazuje, da 
osnivači Pučke banke nisu računali sa širokim krugom malih 
akcionara, već da je glavnica bila koncentrisana u nekoliko ru
ka privredno jakih ljudi. U 1911. godini ova je glavnica poviše
na na 600 hiljada kruna, kojom je prilikom u tu svrhu izdvoje
no iz rezervnog fonda bančinog 60 hiljada kruna, a ostatak nove 
emisije uplaćen je u 1919. godini, po kursu od 460 kruna. U 
leto 1920. godine glavnica je povišena na 1.5 miliona kruna a 
u 1921. godini na 3.2 miliona kruna, ovoga puta potpuno na 
teret rezervnog fonda, i to na taj način, da je nominala akcija 
prežigosana na 400 kruna. U 1922. godini glavnica je pretvorena 
u 800 hiljada dinara a akcije u 100 dinara a istovremeno je iz
vršeno povišenje, na 1.54 miliona dinara, izdavanjem nove emi
sije akcija od 7400 komada, koje su preuzeli stari akcionari po 
kursu od 110 dinara. U 1923. godini poslednji je put doneta 
odluka o povišenju glavnice, sada na 6 miliona dinara što među
tim još nije izvršeno s obzirom na pogoršane prilike na novča
nom tržištu tako da iznosi glavnica sada 1.54 miliona dinara. 
Ako uporedimo današnju glavnicu sa onom od pre rata, dola
zimo do jednog vrlo interesantnog zaključka. Dok imaju skoro 
svi naši preratni novčani zavodi bez izuzetaka danas mnogo 
manja sopstvena sretstva nego pre Svetskoga rata — ne no
minalno, nego uzimajući u obzir valutarne promene, dotle vi
dimo, da je glavnica Nemačke pučke banke u Rumi, danas pre
ma svojoj realnoj vrednosti ista kao i pre rata. Drugim rečima 
to znači, da je banka umela i uspela, da se očuva gubitaka na 
kursnoj razlici sopstvenih sretstava, i ako po cenu novih emisija.

Uprava Nemačke pučke banke daje svojim akcionarima 
svake godine pored bilansa kratke ali vrlo pregledno sastav
ljene i informantne godišnje izveštaje. U izveštaju za 1931. go
dinu čitamo, da je uprkos poznate i teške krize bančino poslo
vanje vrlo zadovoljavajuće. Tek u septembru je uprava bila 
prinuđena da postepeno obustavi davanje novih kredita. Tome 
je u glavnome bila kriva navala ulagača koja je bila prilična, 
zbog opšte psihoze nepoverenja. Da su prilike u Rumi bile naro
čito nepovoljne vidimo već i iz toga, što je jedna tamošnja ban
ka, naime Srpsko-Sremska banka u Rumi bila prinuđena, u po
četku ove godine, da zatraži prinudno vanstečajno ravnanje, ali 
je tu svoju molbu posle povukla i zatražila primenu paragrafa 
5. Zakona o zaštiti zemljoradnika, što joj je i odobreno. Upra
va Nemačke pučke banke napominje, da je bila u stanju, da 
skoro u potpunosti i kroz sve vreme trajanja krize poverenja 
odgovara svim zahtevima ulagača, što joj je bilo mogućno po
što je stalno podržavala velike rezerve likvidnih sredstava. Isto
vremeno uprava odaje svojim ulagačima priznanje i blagođar- 
nost pošto su održali poverenje u banku.
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najbolje nam tumači naredna tablica, u kojoj smo uporedili kre
tanje glavnih bilansnih pozicija sa onim iz ranijih godina. Slika 
koju dobijamo, potvrđuje nam, da je banka kroz prošlu 1931. 
godinu stvarno vrlo povoljno prošla i da je poslovni uspeh bio 
više no zadovoljavajući. Evo kako izgledaju bilansi za poslednje 
godine:

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1930. 1931.

Blagajna
u hiljadama dinara 

818 793 671
Potraživ. kod banaka 322 1.334 843
Hartije od vrednosti 67 89 100
Vrednost penzionog fonda 7 7.5 7.5
Menice 7.340 7.772 8.530
Tekući računi 6.537 5.576 5.124
Nepokretnoti 35 35 35
Prenosne pozicije 46 11 12

Pasiva
Glavnica 1.540 1.540 1.540
Rezervni fond 380 435 470
Osobeni rez. fond 270 360 386
Reeskont i ,  1-689 — —

Ulozi na štednju 10.634 12.779 12.501
Poverioci 113 — —

Nepodignuta dividenda 12 12 10
Prenosne kamate 181 109 132
čista dobit 306 334 224
Zbir bilansa 15.175 15.619 15.323

Račun guobitka i dobitka
Rashodi
Kamata 1.018 900 981
Porezi 375 178 184
Troškovi 81 86 85
Plate 128 150 150
Čista dobit 306 334 224
Otpisi — — 54

Prihodi
Prenos dobiti 1 2 2
Kamata 1.072 949 1.157
Provizije 824 779 514
Nepokretnosti 12 9 7
Zbir prihoda ili rashoda 1.909 1.741 1.681

Kod obrtnog aitala nema skoro nikakvih promena, zbog 
čega je ostao na visini od nešto preko 15 miliona kao i ranije 
godine. Međutim, ako bacimo pogled na pasivnu stranu bilansa, 
odmah primećujemo izvestne interesantne struktureine promene. 
Prvo kod sopstvenih sretstava: ona iznose krajem 1931. godi
ne 2.46 miliona (ne uračunajući u to i čistu zaradu za 1931. 
godinu), te su prema 1928. godini porasli za skoro 10% od
nosno za 216 hiljada, kao posledica izdašnih dotacija rezerv
nim fondovima, dok je glavnica ostala nepromenjena. Tuđa 
sretstva (ulozi na štednju i po tekućim računima, poverioci i 
reeskont) iznose u 1928. godini 12.43 miliona dinara. U nared
nim godinama se reeskont kao i poverioci više ne iskazuju, ali su 
ulozi porasli na 12.78 miliona. Stvarno mora porast uloga biti 
još mnogo veći, pošto je banka bila u mogućnosti, da ih upo
trebi za likvidaciju reeskontnih kredita i poverioča, koji su, 
kao što je to obično slučaj, skuplji od uloga na štednju. Prime- 
ćuje se dakle već i u ono doba izvesna redukcija poslovanja — 
što je bilo savršeno pravilno i što je očuvalo upravu bančinu 
od docnije glavobolje. U 1931. godini, ulozi su per saldo uma
njeni za 280 hiljada dinara što je vrlo malo. Podizane uloga 
je bilo doduše mnogo veće, ali je priliv novih uloga, u prvom 
polgođu i posle prve navale, u novembru i decembru u znatnoj 
meri nadoknadio isplaćena sretstva. Ovo je zbirna pozicija ulo
ga na štednju i onih po tekućim računima; obrti po obema ra

čunima bili su u ovoj godini vrlo veliki: stanje računa uloga 
na štednju iznosi krajem godine 11.37 miliona te je za 400 hi
ljada dinira veće no u 1930. godini.

U toku 1931. god. uloženo je preko ovih računa 8.92 mili
ona a podignuto 8.52 miliona. Smanjenje zbirne pozicije uloga 
dolazi dakle isključivo od redukcije uloga po tekućim računima, 
koji su prema prošloj godini opali za 672 hiljade na 1.13 mili
ona dinara. Poveriocima i reeskontnim kreditima se Nemačka 
pučka banka u 1931. godini nije koristila.

Kod aktivnih bančinih operacija pada u oči primena karak
teristične bankarske politike koja je vrlo važna za naše sadašnje 
prilike. Aktivni tekući računi postepeno se smanjuju, od 6.5 mi
liona u 1928. godini na 5.12 miliona u 1931. godini, dok se me
nični krediti nalaze u porastu, zbog pretvaranja prvih, od 7.34 
miliona u 1928. godini na 8.5 miliona u 1931. godini. Rezerve 
likviditeta, kao što su to gotovina i potraživanja kod novčanih 
zavoda, smanjena je u poslednoj godini, što je bila prirodna 
posledica opšte bankarske krize. Dok su odmah raspoložive go
tovine iznosile krajem 1930. godine 2.1 milion dinara (prema
12 miliona tuđih sretstava to je vrlo veliki likviditet) ova su u
1931. godini reducirana na 1.5 miliona, odnosno za 600 hiljada 
dinara. Ukupno banka je eskontirala u 1931. godini menica u 
iznosu od 27.3 miliona, a naplatila menice u visini od 26.5 mi
liona — eskontni portfelj je prema prošloj godini porastao za 
758 hiljada dinara. Aktivni tekući računi, svi pokriveni ili hi
potekarno ili meničnim garantijama, imali su u 1931. godini obrt 
od oko 60 miliona. Uprava bančina podvlači, da je težila ka 
■smanjenju ovih zajmova, koji su opali za 452 hiljade. Interesan
tno je takođe povećanje bančinog portfelja hartija od vrednosti 
koji iznosi 100 hiljada dinara.

Račun gubitka i dobitka pokazuje postepeno opadanje 
bruto-zarade, od 1.9 miliona 1928. godine na 1.68 miliona u
1931. godini. Dok je čista zarada još u 1930. godini iznos:ia 
334 hiljada, opala je u 1931. godini na 224 hiljada zbog smanje
nih prihoda od provizija i otpisa sumnjivih potraživanja u vi
sini od 54 hiljada dinara.

Ova dobit od 224 hiljada dinara podeljena je na sledeći 
način: na ime 6% dividende dato je 92.4 hiljada, fondovima 
dotirano 69 hiljada 62.3 hiljade preneto je na novi račun 1932. 
godine. Bančina uprava je prvobitno imala nameru da ispita na 
ime dividende 10% ili 154 hiljada a da prenese na novi ra
čun svega 712 dinara, ali je od ove svoje namere odustala, s 
obzirom na težinu sadašnjih prilika. Akcionari su rado rezigni
rali na 4% superdividendu u korist jačanja sopstvenih banči
nih sretstava, što zaslužuje puno priznanje.

U upravi Nemačke pučke banke u Rumi nalaze se sledeća 
g.g. Stefan Taschner pretsednik, Jakob Koch potpretsednik, An
ton Kreutzer, Ernest, Servatzy, Andreas Hanga, Dr. Wilhelm 
Libisch, Karl Libisc, Anton J. Nagel, Adam Maier, Robert We- 
ninger, Jozef Löffler, Ferdinand Reinprecht, Martin Pflug, U 
nadozornom odboru nalaze se sledeća gospoda: Matthias Ris- 
mann, Franz Hanga i Johann Banjac.

СТАПАРСКА ПРИВРЕДНА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. — 
СТАПАР.

Стапарска лривредна штедионица д. д. Стапар била 
je већ једном предмет наше анализе у „Народнм Благоста- 
њу“ (у брају од 4. јануара 1930. године) и то за 1928. по- 
Словну годину. Оном приликом учинили смо неколико врло 
важних сугестија, к.оје међутим управу Стапарске лрчврсдне 
штедионице нису нтересовале —  као што то изгледа — по- 
што je све остало при староме. He на нашу штету. 0  томе 
ће мало доцније још бити говора.

Стапарска привредна штедионица оонована je 1909. 
године, дакле пре 23 година. Њезини су оснивачи били 
углавном наши земљорадници из Стапара и неколико варо- 
шана из Сомбора, у чијој се близини налази Стапар. Мотиви 
оснивања банке били су у главноме следећи: прво национа- 
листички, да би се око ове привредне установе скупчо наш 
србијански привредни живот и тиме еманципирао од лемачког



и мађарског угицаја a друго, да послужи јефтиним крсдитом 
своје мештане и земљораднике и да прими њихове улоге на 
штедњу no једној одговарајућој каматној стопи, да би «а 
тај начин отргла наш елеменат из руке разних пшскуланата.

Стапарска привредна штедионица je основана са no-i' 
четном главницом од 30 хиљада круна; за време Свстскога 
рата, у 1915. години, повишена je главница на 100 хиљада 
круна a 1921. године на 400 хиљада круна, које су после, у 
1922. години претворене у 100 хиљада динара, колико и да- 
аас износи.

У наредној таблици доносимо кретање главних би-i 
лансних позицјиа за последње четири године, које нам нај-н 
•боље показују кретање послова и финансиско стање СтаЈ 
ларске привредне штедионице. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1928. r. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

У хиљадама динара
Благајна 89 22 102 39
^1енице 2.829 . 2.418 2.711 2.368
.Хартије од вредности 20 21 21 22
Текући рачуни 84 ■------- --- -------’

Пасива. I

Главвица 100 100 100 100:
Резервни фондови 50 61 68 72;
Улози на штедњу 2.297 1.460 1.829 1.634
Реесконт 497 484 40 S 501
Преносна камата 40 29 34 30
Текући рачуни 290 377 : 71
Чиста добит 36 32 23 17
Збир биланса 3.023 2.460 2.834 2.429

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камата —.— 229 221 206
Трошкови 83 73 58 49
Порези 23 30 41 27
Плате 57 54 60
Добит 36 32 23 17

Приходи.
Камата салдо 147 414 373 355
Пренос добити 8 6 6
Збир прихода или расхода 152 422 379 361

Beh на први поглед примећујемо једну типичну тен- 
денцију: збир биланса je у опадању, изузевши 1930. годину, 
у којој je дошло до малог ловећања. Своју велику коњунк- 
туру  je проживљавала Стаиарска лривредна банка у 1926. 
години, када joj ce обртни жапитал иопео на преко 3.34 ми- 
јшона динара; видимо, да затвм олаДа, пошто износи хра- 
јем  1928. године 3 милиона a крајем 1931. године 2.4 мили- 
она. Далеко највећи део банчиног обртног капитала отлада 
,на улоге на штедњу, који међутим, од 1926. године, када су 
износили 3.1 милион динара, непрекидно и систематски ona- 
да:у. Ми с.мо већ у анализи за 1928. гоДину напоменули, ~да 
■ово постепено опадање улога на штедњу у периоду 1926. го- 
.дине до' 1930. године —  без обзира на узроке — к»:је ни 
.мало неповоЈБна. појава, пошто je и сувише велвда несраз- 
,мера између туђих и сопствених сретстава. За саму штеди- 
•оницу као и за њене улагаче много je бол>е ако ce овај не- 
.повоЈБан однос не буде још више затезао. Beh у оно рреаде 
■смо истакли наше мишљење, да би управа Стапарске при- 
вредне штедионице добро урадила, ако би повећала своју 
.главницу, јер би тиме знатно побол>шала релацију између 
сопствених и туђих сретстава. A то je потребно, нарочито 
данас, из више разлога. Међутим видимо, да je главница и 
даиас остала непромењена — и непознато нам je, зашто то 
управа није урадила. Данас je за то већ доцкан, пошто ce 
■код садашњих прилика на 'једну нову емисију не може уоп- 
ште ни П0:м1ишл>£1ти, али су код прилика у 1929. a нарочито 
у  1930. години за то постојали сви повољни предуслови. Ми 
•смо и у оно доба осећали све знакове привредне депресијеј

'али рмо ипак убеђени, да би Стапарска привредна штеди- 
оница још у 1930. години, када су ее њезина туђа сретства 
прилично повећала, још увек имала могућност да повгћа соп- 
Ствена сретства. Данас je то иемргуће и требаће времена 
и сазнања, како ce буду прилике даље разиијале.

Ове наше сугестије и критиковање и.ма своје дубоке 
разлоге, јер je на пример још у 1930. години однос сопсчве- 
них ка туђим сретствима био као 1 ка 28 a у 1931. години 
1 ка 24. И ако ce je овај однос у иоследњим годинама ауто- 
матски смањивао, због одлива туђих сретстава односно по- 
словне редукције ипак je однос од 1 ка 24 и данас... joxii су- 
више тежак и може да лостане чак и судбоносан no банку. 
Ни у периоду коњунктуре и пословне експанзије овакав од- 
нос не може да буде повољан, a камо ли, за време једне 
кризе коју данс проживљујемо. Банчин лукративни плаеман, 
који je у 1931. годин веома правилно редуциран, илак изноеи 
још 2.37 милиона, a ca портфељом хартија од врсдности 2.39 
милиона. A k o  од ових бапчиних потраживања само 5% по- 
стане несолвентним, a то сада није искључено, онда je банка 
већ изгубила сва сооствена сретства. Вероватно постоји и 
тихе резерве, али шта ће да уради банка, ако he на при- 
мер 10% дужника доћи у положај, да не може вратити до- 
бијене кредите ? Убеђени смо, да и управа Стапарске при- 
вредне штедионице сва ова питања добро познаје и да  су 
кредити, које она одобрава више но ригороз-но триираии.. 
Да су ти кредити краткорочни, солвентни и ликвидни, no- 
тврђује и њихово смањење према 1930. години, које износи 
скоро 20% од пласмаиа, од 2.7 .милиона на 2.3 милиона у
1931. години. Улози на штедњу »су у 1931. години опали за 
200 хиљада на 1.63 милиона. Њихово кретање у ранијим го- 
динама такође врло je интересантно. У 1930. години пора- 
сли су за скоро 400 хиљада на 1.83 милона, док су од 1928. 
године до 1929. године опали за 837 хиљада динара. Да би 
банка донекле могла парализирати последице овог одлива 
улога, била je принуђена, да повећа туђа средства помоћу 
других извора, делимично преко реесконта a делимично преко 
пасивних текућих рачуна. У 1931. години je реесконт по- 
растао, на 500 хиљада, али су иасивни текући рачупи та- 
кође смањени, за 300 хиљада. Треба напоменути и то, да 
су код улога на штедњу узети у обзир и улози недељне ште- 
дње у завидној висини од 115 хиљада.

Бруто приходи, Стапароке привредне штедионице у 
1 bö 1. години упркос одлива улога нису много гл'ањени; 
према 1930. години за свега 18 хиљада на 361 хиљаду a ово 
je стање три пута веће рд главнице. У расходима највећа. je 
позиција пасивна камата, која износи 206 хиљада дин. Тро- 
шкови банчини смањени су у 1931. г. за 11 хиљада — што je 
аеома похвално —  док су расходи на име плата порасли за
6 хиљада на 60 хиљада. To je свега 5 хиљада месечно и сва- 
како једно велико преимућство. Отписи ce не исказују. Нити 
код ранијих потраживања нити код хартија од вредности, 
чија je билансна вредност у 1931. години чак и повећана.

Упркос овдх сман)ених расхода je чиста добит мања 
но у 'прошлој години и износи 17 хиљада, према 23 хиљаде у
1930. годики и 36 хиљада у 1928. години.

У управи Стапарске привредне штедиониде налазе ce 
следећа г. г.: Јеца Симин, потпретседник; ћеличко Јанчу- 
рић, Baca Аперлић, Милан Ковчин, Славко Јанцурић и Т у- 
рица Катанић. У надзорноад одбору су г. г. Сима Каракаше- 
вић, претсеДник; Душан Козодеровић, Јоца Бузаџин и 'Бура 
Волић.

ПРВА СРВОБРАНСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. У СРБОБРАНУ.
Прва Србобранска штедионица д. д. једна je  од на- 

ших најстаријих националних «овчаних установа Војводине. 
Она je  основана 1891. године што значи, да je у 1931. го- 
дини.лрославила четрдесетогодишњицу свога привредног 
рада. Kao што je то био случај код .већег дела наших иов- 
чаних установа и на југу бивше Аустро-угарске мо-нархије, 
основана je и Прва србобранска штедионица од наших на-
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ционално свесних људи, са задаћом, да буде лривредни цен- 
тар и ослон нашега националног живља онога краја — коме 
je тиме бил-о много помогнуто.

Основна главница била je релативно врло виеокч; из- 
носила je 100 хиљада предратних круна a подељена je била 
у 1000 комада акција од no 50 аустријских форинти. Ово до- 
казује, да су морали већ и у оно доба бити скупљени ско 
штедионице имућнији наши кругови. У току времена, глав- 
ница je четири пута повишена, и то после рата на 150 хи- 
љада динара, a у 1930. години на 1 милион динара, односио 
5000 акција од no 200 динара номиналне вредности. Треба 
признати, да je ово повишење било врло потребно; прво, и 
с обзиром на знатан прилив туђих срететава у послерат- 
ним годинама, чиме je стање банчино na и оно улагача зна- 
тно било поправљено, a друго због садашњих прилика, код 
којих би сопствена сретства од само 150 хиљада главница 
(али су резерве са  220 хиљада биле релативно високе) мо- 
гла бити и сувише малена, те би могла имплицирати све не- 
повољне последице ловећаног неповерења у банку, што ме- 
ђутим данас, код сопствених срететава од 1.25 милиока више 
није случај. Код овог последњег повишења главнице управа 
Србобранске штедионице имала je врло срећну руку, пошто 
je она повишење извршила такорећи у последњем MO.vieHfy, 
и !само кратко пре но што су ce прилике на нашем тржишту 
капитала толико погоршале, да би иова емисија могла по- 
стати неостварљива, na чак и оида, ако су стари акционари 
бил прилрављени да преузму читаву емисију.

Послови Прве Србобранске штедионице раовијају ce 
релативно врло повољно, na чак и у овој последњој години 
тешке м незапамћене банкарске кризе. To нам потврђује нај- 
боље доња таблица, у којој смо упоредили главне билансне 
позиције за  време последње четири године (податке за 1930- 
годину морали смо изоставити, пошто њмма не распола- 
жемо). Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1928. г. 1929. г. 1931. г.

у хиљадама динара
Благајна 429 193 99
Менице 468 378 377
Обвезнице 551 531 346
Хипотекарни зајмови 194 160 160
Хартије од вредности 68 68 67
Дужници no текућим рачунима 7.534 10.399 12.007
Непокретности 479 479 479

Пасива.
Главница 150 150 1.000
Резервни фондови 145 287 245
Повериоци 3.044 2.245
Улози на штедњу 8.969 7.876 9.921
Добит 58 68 116
Збир биланса 9.725 12.205 13.536

Рачун губитка
Расходи.

и добитка,

'T рошкови 171 172 172
Порези и прирези 65 73 65
Порез на камату •----- 35 37
Камата 741 893
Чиста добит 59 68 116

Приходи.
Камата 243 1.050 1.253
Приходи непокретности 50 40 30
Збир прихода или расхода 293 1.090 1.283

Збир биланса, који je истоветан са банчиним обртним 
капиталом повећан je шследње три године за преко 4 мили- 
она на 13.54 милиона. Ha жалост нама није позната цифра 
за 1930. годину, али смо еклони претпоставци, да није било 
већих промена. У то време су ттовећане резерве за 100 хи- 
љада на 245 хиљада динара, a главница од 150 хиљада на 1

милион динара. Овим врло похвалним повишењем сопстве- 
них еретстава знат.но je поправљен однос сопствених као т у -  
ђим сретстви.ма, који .је још 1929. године изгледао хао 1 ка-
30 (што je и сувише неповољно) a у 1931. години поправљен. 
на 1 ка 10. Сигурност улагача и повериоца поправљена -je- 
на тај начин за две трећине према ранијем стању, a сада- 
шњи одное одговара нормалним потребама. Стање улога. 
крајем 1928. године je исказано са 8.97 милиона a крајем.
1929. године са 7-88 милона. To би значило, да су улози у
1929. год. смањени — што међутим не одговара стварноме 
стању пошто су у 1928. години међ улоге урачунати и кре- 
дити, које банка у 1929. години засебно исказује, и то 7.87 
милиона као улоге на штедњу a 3.04 милиона као повериоце.'- 
Пошто имају улози сталну тенденцију лораста, у 1931. го-: 
дини износе чак и 10 милиона, a банка сама врло обазрнво: 
повећава ceoje лукративне пласмане, то je делимичан лри- 
лив улога на штедњу врло правилно упторебљен на сма- 
шење искоришћених кредита. Видимо, да су редуцирани за 
скоро једну трећину, од, 3 милиона на 2.24 милиона, чиме je- 
постигнута поред осталога и знатна уштеда на ка;матамаг 
која ce међутим у рачуну губитка и добитка не локазује. 
Улози на штедњу, који као што видимо крајем 1931. године 
износе 9.92 милиона, подељени су на улоге no књижицама 
8.49 милиона a 1.43 милиона на улоге no текућим рачуиима.

Врло интересантна je слика банчине активе, која нам 
објашњава пласман банчиног обртног капитала. Далеко нај- 
важнија позиција која лретставља преко 90 од сто од. 
обртног капитала <је позиција дужника no техућим рачу- 
нима. Од 7.53 милиона, колико je ова позиција износила кра- 
јем Г928. године, она je порасла крајем 1931. године на 12 
милиона односно за 4.5 милиона, за колико je истовремено 
и био повећан обртни капитал^ Висина ове позиције нас из- 
ненађује, пошто код нас, у нашем банкарству, свугде пре- 
овлађују менични кредити, a нарочито «од наших -мањих про- 
вин-цијских банака. Није нам лознато, дали можда Србо- 
бранска штедионица не финансира какву индустрију. To би 
могло бити могућно, али ипак не верујемо, да би она своја- 
туђа срететва пласирала еамо код једног великог дужника,. 

|ш то неће бити случа.ј већ и с обзиром на поделу ризика.. 
Сматрамо да he то бити углавноме последица другог на- 
чина књижења, и да су то кредити дати на основу менич" 
них гарантија, даклб све првокласни кредити, који претстав- 
љају опецијалитет војвођанских кредитних операција и због- 
којих су све наше бан-ке послале у Војводину своје фи.чпјаде-
— na чак и две Љубљанске баеке. Зајмови дати на основу 
нарочитих обвезница смањени су последње године од 537 хи - 
љада на 346 хиљада, док су менични и дугорочнчи хипоте— 
карни кредити остали непромењени, као и 1929. године. Код. 
хартија од вредности као и непокретности такође нема. 
промена.

Рачун губитка и добитка локазује изненађујућу слику,. 
из које видимо, да je бруто добит у 1931. години била ре- 
кордна, са 1.28 милиона динара према 1.09 милиона у 1929— 
години, пошто су приходи од камата и 'npoBHSHja у 193i. го- 
дин повећани за пуних 200 хиљада динара.

Чиста зарада je прем>а 1928. години повећана за 100% 
—, што je у знатној, мери лоследица повећања главиице a 
износи 116 хиљада динара, док je у 1929. години била 6S- 
хиљада.

Ова добит од 116 хиљада лодељена je на следећи на— 
чин: на иМе дивиденде исплаћено je акционарима 100 хиљада 
динара односно 20 динара no акцији или 10%, резервном 
фонду je дотирано 15 хиљада a на нови рачун je пренето' 
1598 динара.

У улрави Прве Србобранске штедионице налази ce 
следећа г. г.: Стеван Дунђерски, лретседник; Милан С. Дун- 
ђерски, Паја Добановачки, Лазар Г. Дунђерски, Јоца Ро,ча- 
нов, Марко Ракић, Др. Јоца Дивилд, Исидор Иванић и Д а- 
ничка Лекић. У надзорно;« одбору су г, г.: Дејан Гавански,,, 
Др. Теодор Николић и Лазар Продановић.
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Садржај:
Vaccttm Oil Company d. d. — Zagreb
Francusko-srpska industrija cementa i ugija d, d. — Beograd
Банка „Стара Србија” a. д. — Скопље
Осјечка љеваоница жељеза и творница стројева д. д. у Осијеку. 
„Мостер” творница лака и боја, дионичарско друштво у Загребу 
Industrija gvožđa d. d. — Zenica

VACUUM OIL COMPANY D. D. — ZAGREB.
Prvog oktobra o. g. stupio je na snagu zakon o pri

silnom dodavanju špiritusa benzinu. Čisti benzin moći će ?e 
stavljati u promet jedino za potrebe aeroplana. Za automobile 
i ostale motore mora će se upotrebljavati benzin kome je do- 
dato 20% špiritusa. Pravilnik koji je doneo detaljne propise 
tom mešanju i stavljanju u promet mešavine benzin-špiritus 
izašao je priiično kasno da bi on mogao biti odmah i primenj-м. 
Medjutim zakašnjenje od par nedelja ili čak i meseci ne igra ve
liku ulogu. Činjenica je da će se u buduće benzinu morati prido- 
davati i špiritus.

Mnoge države već su odavno propisale prinudno mešanje 
špiritusa i benzina. Neke radi toga jer su htele pomoći poljo
privredi, osiguravajući joj u samoj zemlji veći konzum njenih ar
tikala odnosno artikala poljoprivredne industrije. Neke opet i 
s obzirom na narodnu odbranu. To vredi naravno za države koje 
иа svom teritoriju nemaju izvora nafte. Prinudnim mešanjem 
špiritusa i benzina je potreba za benzinom odnosno naftom 
mnogo manja. Zalihe benzina i nafte, koje se redovno nalaze 
u zemlji, moći će da traju dulje ako se upotrebljavaju zajedno 
sa špiritusom nego što bi to bio slučaj kad se upotrebljavaju 
Same. Što će se time motori više trošiti i što će održavanje mo
tora biti skopčano sa više truda i troškova, za to se, posve pri
rodno, malo ko interesuje.

U najnovije vreme, s obzirom na opšte prilike govore i 
valutami razlozi za prisilno mešanje špiritusa sa benzinom. U 
takovim slučajevima uvoz benzina odnosno nafte mnogo je manji. 
A za špiritus nije potrebno davati devize jer se dobiva iz siro
vina kojih ima dovoljno u zemlji, i koje. se danas teško mogu 
izvoziti.

Kod nas je pitanje prisilnog mešanja benzina i špiritusa 
dosta staro. Ako ono nije pre sprovedeno u život ima se pripi
sati uticaju petrolejskih društava koji je i kod nas dosta znatan. 
Već i radi kapitala koji je u n jo j. zaposlen.

Sa druge strane prisilno mešanje benzina i špiritusa oja- 
čaće poziciju velikih poduzeća prema manjim importerima, koji 
su nabavkom nekoliko šlepova benzina iz Rumunije kvarili cene. 
Kako se danas ne može staviti u promet benzin bez d o d a ta  
špiritusa i kako se mešanje ima izvršiti kod nas dodatkom do
maćeg špiritusa, to manja preduzeća neće moći više robu fz- 
ravno povlačiti sa strane. Manipulacija sa špiritusom sada ć<‘ 
već biti otežana.

U buduće velika petrolejska društva biće najveći kupci 
špiritusa. Na cene u prvo doba teško će oni moći delovati jer 
su sve tvornice špiritusa u prinudnom kartelu i centrala odre- 
djuje cenu kao i produkciju pojedinih fabrika. Jedino ako kasnije 
neka veća poduzeća kupe ili podignu vlastite tvornice špiritusa.

Bilansi Vaccum Oil Comp. za četiri poslednje godine
ovako izgledaju:

Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Gotovina 806 594 675 346
Investicije i materijal 21.589 22.543 22.535 22.123
Roba 27.263 19.046 20.771 24.874
Dužnici 41.344 21.254 25.821 24.638
Gubitak (sa prenosom) 1.477 1.471 ------

Pasiva:
Glavnica 48.000 48.000 48.000 48.000
Poverioci 41.917 12.099 11.462 9.989
Fond amortizacije 2.564 4.811 7.132 9.413
Dobitak -- 1.604 2.969
Ukupna bilansa 92.481 64.910 69.803 71.933

Ukupna bilansa pokazuje porast od 2 miliona dinara. In
vesticije i materijal beleže jedno neznatno smanjenje. Dužnici 
su za preko milion dinara manji. Medjutim zaliha robe poka
zuje porast od 4 miliona. Koncem prošle godine konzum pe
troleja i petrolejskih produkata več je bio u opadanju. Možda 
se o tome nije dovoljno vodilo računa pak su ostale veće za
lihe nego ranijih godina. Medjutim u toku ove godine te su za 
lihe u znatnoj meri reducirane, jer kako je poznato, pojavila se
čak i prolazna nestašica benzina.

Fond amortizacije porastao je za preko 2 miliona dinara. 
Neto investicije pretstavljaju danas vrednost od najviše 13 mi
liona dinara. Ta pozicija bilanse iskazana je zajedno sa mate
rijalom. Ako pretpostavimo da su zalihe materijala minimalna, 
onda može neto vrednost investicija iznositi najviše 13 miliona. 
A kako poduzeće raspolaže sa 48 miliona vlastitih sretstava, 
ona pokrivaju time i najveći deo obrtnog kapitala. Tako roba
i dužnici skupa iznose samo 9 miliona. Dakle oko 40 miliona
prometnog kapitala pokriveno je vlastitim sretstvima.

Poverioci u prošloj godini pokazuju smanjenje od 1,5 
miiiona dinara što je u ovo doba svakako povoljna pojava.

Računi gubitka i dobitka ovako izgledaju:

Dobitak: 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

1931.

Dobitak na robi 33.940 25.557 28.143 26.455

Gubitak:
Režija 27.946 24.557 23.413 21/289
Dubiozi 543 662 482 1.30;)
Razlika na kursu 236 191 110 22
Porezi i takse 3.116 167 1.104 1.032
čisti dobitak 1.875 6 3.075 2.805
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Čisti dobitak bio je prošle godine nešto manji nego 1930 

godine. Iz aktive i pasive to ne proizlazi, jer je znatan deo do
bitka 1930. godine bio upotrebljen za pokriće gubitka ran iju  
godina koji se je prenosio. Smanjenje dobitka za samo 170 hi
ljada dinara nije znatno. Naročito ako se ima u vidu kakva je 
bila godina. To se vidi i po tome što je na dubiozima otpisan.')
1 milion 309 hiljada prema samo 482 hiljade u 1930. godini. Da 
nije bilo tolikog otpisa na dubiozima a to je razumljivo s ob
zirom na prilike, čisti dobitak bio bi čak i veći nego 1930. godine.

O jednoj fuziji sa Standard Oil Company za sada još 
nema izgleda. Čak se Vaccum Oil Comp. bavi i mišjlu da do- 
digne vlastite rafinerije.

U upravi Vaccum Oil Company nalaze se siedeća g. g.. 
Julius Weis, Henry Ewans, Oto Bloemlajn, Karl Rebel i Leo 
Horvat.

FRANCUSKO-SRPSKA INDUSTRIJA CEMENTA I UGLJA 
D. D. — BEOGRAD

Francusko-srpska industrija cementa i uglja d. d. Beo
grad, pokazuje u toku poslednjih godina zavidan polet, koji je 
u toliko interesantniji, što je suprotan razvoju prilika ostalih n a 
ših fabrika. Ako bi uzeli razvoj Francusko-srpske industrije 
cementa kao merilo za prilike koje vladaju u našoj industriji ce
menta, onda bi smo došli do pogrešnog zaključka, da je situ
acija sjajna i da preživljuje naša industrija cementa već ne
koliko godina vanrednu konjunkturu. Tome .na suprot svima 
je poznato, da se je naša industrija cementa nalazila poslednje
2 do 3 godine u teškoj krizi i da su se prilike tek u toku ove 
i u drugoj polovini prošle godine nešto popravile. Francusko- 
srpska industrija cementa do sada još nije poznavala krize. 
Dok su naše fabrike u 1929 i 1930 godini bile prinuđene sma
njiti svoj industrijsko-poslovni volumen, otpuštati radnike i re
ducirati proizvodnju, dotle je Francusko-srpska industrija cementa 
čak u ovim godinama proširila svoju proizvodnju cementa za 
preko 100% naime od 23.6 hiljada tona u 1928 godini na preko
50 hiljada tona u 1930 godini. Uporedo sa tim kretala se i pro
daja, kao što nam to pokazuje donja tablica o kretanju proiz
vodnje i prodaje cementa kao i uglja. Ista je situacija kod uglja.

U doba, kada svi. naši rudnici radikalno smanjuju proiz
vodnju, Francusko-srpska industrija neprekidno je povećava. 
Njen deo proizvodnje za prodaju doduše u poslednjim godinama 
stagnira, ali dolazi to kao posledica rapidno povećane sopstve- 
ne potrošnje.

Francusko-srpska industrija cementa i uglja ima svoju 
fabriku cementa u Popovcu, a ugljenokop u Sisevcu, koji daje 
ugalj prvoklasnog kvaliteta. Evo kako se je razvijala proizvodnja 
i prodaju u toku nekoliko poslednjih godina.

God. Cement Ugalj
potrošenoproizved. prodato proizved. prodato

1926 16.000 15.837 45.000 30.700 15.700
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
1931 41.297 38.500 45.000 7.000 38.000

Analognu sliku vanredne konjunkture dobivamo i ako b a 
cimo pogled na kretanje finansiskog efekta odnosno čiste z a 
rade preduzeća. Dok je kod naših fabrika cementa pa i ugljeno
kopa dobit poslednjih nekoliko godina u neprekidnom opadanju
— izuzetak čini samo poslednja 1931 godina, dotle su prilike 
kod Francusko-srpske industrije cementa potpuno protupol)- 
žene.

Kod nje čista je dobit u poslednjim godinama bila sle
deča:

1927 godine 776 hiljada dinara
1928 godine 1.005 hiljada dinara

1929 godine 1.635 hiljada dinara
1930 godine 3.119 hiljada dinara
1931 godine 1.272 hiljada dinara

Dakle tek u 1931 godini je dobit smanjena, ali to  nije
posledica privredne depresije već naročitih okolnosti znatnog 
proširenja investicionog programa, u prvom redu kod proizvod
nje uglja, o čemu će docnije još biti- govora.

Svakako vidimo, da u ovome preduzeću o kakvom dej
stvu privredne depresije nema ni traga. Izgleda, kao da j± 
uprava predvidela događaje, do kojih je kod nas i u našoj in 
dustriji moralo doći, i još na vreme, u 1927 godini donela od
luku o tehničkoj reorganizaciji i modernizaciji proizvodnje ce
menta — što su naše domaće fabrike uradile tek mnogo do
cnije, u 1930 i 1931 godini. Ovde leži jedan od glavnih raz
loga neobičnog poslovnog uspeha Popovačke fabrike, pošto je 
modernizaciju postrojenja dovršila u 1929 godini i ušla u za
oštrenu konkurenciju iz 1930 godine potpuno pripremljena i 
snažna, a što je najvažnije, sa znatno smanjenim troškovima 
proizvodnje.

U našoj ranijoj analizi m,i smo konstatovali da dolazi 
Francusko-srpska industrija cementa na treće mesto po proiz
vodnji i kapacitetu od ukupno 12 fabrika koje rade u našoj zem- 
jli. Prvo mesto pripada Beočinskoj fabrici i njezinom konsernu, 
drugo fabrici cementa „Split” a na treće mesto se u relativno 
kratko vreme popela Francusko-srpska industrija cementa, pošto 
je imala mogućnost, da za nepune četiri godine povisi glav
nicu od 7 miliona na 30 miliona dinara a proizvodnju cementa 
od 16 hiljada na 50 hiljada tona.

Finansijsku situaciju preduzeća, koja odličnija ne može 
biti, najbolje nam objašnjavaju glavne bilansne pozicije, којг 
donosimo za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja 
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931,

u hiljadama dinara
Blagajna i banke 87 385 261 593
Hartije od vrednosti 526 123 126 115
Troškovi nove emisije posl. otpisa — — 610 622
Troškovi novih osnivanja 14.307 — 5.277 14.862
Zemljišta posle otpisa 488 365 562 583,
Pruge posle otpisa 3.027 3.105 3.622 4.079
Telef. linije posle otpisa — — 51 51
Nepokret. posle otpisa 4.453 13.270 13.049 13.120
Mašinerije, alat posle otpisa 5.000 18.692 20.612 23.267
Roba 1.784 2.711 2.387 2.904
Razni dužnici 2.651 4.263 8.668 8.103
Razna aktiva 72 34 222 104

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 30.000 30.000
Premija za pov. glavnice — — 2.000 2.000
Rezervni fond 117 217 387 645
Poverioci 6.959 17.762 18.452 33.666
Razna pasiva 3.906 2.928 1.498 822
Dobit sa prenosom 1.416 2.290 3.119 1.272
Zbir bilansa 32.400 43.198 55.451 68.405

Račan gabitka i dobitka
Rashodi

Plate i dodatci 1.263 1.967 1.559 1.762
Porez i takse 1.122 984 1.437 1.480
Kamata 1.318 1.323 1.453 2.314
Dotacije brut. blag. — — 503 —
Opšti troškovi 1.182 1.975 1.441 2.047
Amortizacije 1.285 1.759 2.490 —.
Nadnice — — 10.742
Sirovine i snabdevanja — — 6.493 - -
Čista dobit 1.005 1.635 3.119 737
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Prihodi БАНКА „CTAPA СРБИЈА“ A. Д. — СКОПЉЕ.

Od prodatog cementa 7.620 9.145 21.658 6.053 i
Od prodatog uglja — — 7.098 2.235
Od hartija od vrednosti — — 6 2 !
Prenos iz ranije god. — — 482 i

Zbir prihoda ili rashoda 7.620 9.145 29.243 8.340 '

Zbir bilansa je u 1931 godini u porastu, za 13 milioni 
na 68.4 miliona dinara. Ovo ogromno povećanje obrtnog ka
pitala zapravo je iznenađujuće, a prouzrokovano je velikim pro
širenjem industrijske delatnosti. Vidimo, da je ovaj obrtni ka
pital u toku poslednje tri godine povećan za 36 miliona, a prema 
1927 godini za 44 miliona. Od toga otpada 26 miliona na dv; 
u međuvremenu izvršene nove emisije glavnice, koja je od 7 
miliona povišena u 1928 godini na 20 miliona a u 1930 godini 
na 30 miliona. Ostalo povišenje obrtnog kapitala dolazi od 
porasta poverioca, koji su naročito u 1931 godini povećani, na 
33.67 miliona, dakle prema 1930 godini za skoro 100% odnosno 
za 15.2 miliona. Francusko srpska industrija cementa pada u 
interesnu sferu Francusko-srpske banke, Beograd-Pariz, što j:j  
daje mogućnosti, da u slučaju potrebe raspolaže sa ogromnim
i tako reći neograničenim finansijskim sretstvima. Prema do
sadašnjem razvoju prilika u preduzeću i prema njezinoj dosa
dašnjoj poslovnoj politici smatramo, da će preduzeće verovatnj 
brzo opet pristupiti povišenju glavnice, da bi na taj način moglo 
reducirati poverioce, za koje smatramo, da su u iznosu od 33.67 
miliona samo prolaznog karaktera.

Povečanje poverioca je usledilo zbog novih investicija, 
što odmah primetimo iz aktive. 14.86 miliona iznose troškovi 
novih osnivanja, prema 5.27 miliona u 1930. godini (u 1929. 
ove pozicije u opšte nema). Skoro isti iznos je investiran i u
1928. godini, kada su kao što znamo, povećane i modernizirane 
naprave u Popovcu, fabrici cementa. Sada, u ovoj godini, došaj 
je na red ugljenokop u Sisevcu, gde su izvršene vrlo važne mo
dernizacije u pogledu proizvodnje uglja. Za 3 miliona je po
većana biiansna vrednost mašina i alata i za 457 hiljada vrednost 
železničke pruge. Ostale investicije su iskazane u nepromc- 
njenoj vrednosti, a posle otpisanih ranijih amortizacija. Društvo 
nema u svojim knjigama fonda amortizacije već ih otpisuje li- 
rektno preko računa gubitka. U prošloj, 1931. godini nema amor
tizacije, što nas zapravo začudjuje; ovo je verovatno učinjeno 
zbog toga, da akcionari ne bi ostali bez čiste dobiti. Do proš e 
godine je otpisano na ime amortizacije 10.14 miliona, a pošto ie 
biiansna vrednost investicija iskazana sa 37.89 miliona, to znaći, 
da su ukupne investicije iznosile 48.03 miliona. Sa ovogodi
šnjim i prošlogodišnjim novim investicijama dostižu vrednost 
od 71.38 miiolna, dakle više od ukupnog obrtnog kapitala, što 
dokazuje, da postoje i vrlo velike rezerve, koje su sigurno : 
uzrok, da je uprava ove godine odustaia od otpisa amortizacija.

Vrednost robe na lageru je samo nešto porasla, od 2.33 
miliona u prošloj na 2.9 miliona u 1931. godini, dok je kod du
žnika zabeleženo smanjenje za 560 hiljada na 8.1 milion dinara.

Račun gubitka i dobitka bio je u 1930. godini sastavljon 
na neobično pregledan način. Šteta, što je društvo ove godine 
ovu skroz pohvalnu praksu napustilo. Sada više nema eleme
nata za uporedjenje. Iz objavljenih pozicija se vidi, da su plate 
nešto porasle, a  takodje i opšti upravni troškovi. Zbog pove
čanja poverioca morali su porasti i rashodi na ime kamata, cd 
1.45 miliona na 2.3 miliona. Čista dobit je iskazana sa 737 hi
ljada, a sa prenosom iz pretprošle godine iznosi 1.27 miliona.

U upravi Francusko-srpske industrije cementa nalaze se 
sledeća g. g.: Arnold Naville, pretsednik; Dr. Ferdinand Gram
berg, general Protard, Pariz, M. H. Gaillard-Lacombe, Pariz, 
Julie P. Monod, Pariz, Djorđe Vajfert, Hugues Chavannes, Pariz, 
Candlot, Pariz, Aleksander Biebgener, Pariz, Edward Vergönnet. 
Gen. direktor g. M. E. Vergönnet.

I Банка „Стара Србија“ a. д. у Скопљу основана је!
 ̂после рата, у 1923. години и то из нарочитих побуда и ca 
j .чарочитим циље.ч. Зато видимо, да она има свега седам ак- 
ј ционара, од којих je шест било оснивача. To- нису приватни
I интересенти, већ искључиво новчани заводи, махом мале 
провинцијске банке из старосрбијанских вароши Пећ, При- 

: зрен, Гњилане, Приштина, Урошевац, Вучитрн и Косовска
i Мит.ровица. Привредни живот свих ових крајева гравитира 
; ка Скопљу. Због тога je и разумљиво, да су финансиски 
, интереси ових банака били одлучујући no оснивање банке 
'„Стара Србија”. Њима je било потребно, да подржавају ca 
 ̂Скопљем најуже банкарско-пословне везе односно сопствене
1 кореспонденте. Ове банке могле би независно једна од друге 
да оснују у Скопљу сопствени филијал, или да раде ca по- 
стојећим скопљанским новчаним заводима, али су оне на 
иницијативу Пећске т.рговачко-индустријске банке у Пећи и 
Призренске банке у Призрену врло брзо схватиле сва пре- 
имућства које даје сопствени новчани завод, који ће за њих 

j обављати све банкарско-пословне операције и заступати њи- 
хове интересе иа скопљавском тржишту. Ha тај начин ство- 
риле су себи ове банке-оснивачи једну драгоцену кровну ор- 

ј ганизацију, која je за њих од врло велике важности нарочито
i у погледу кредитном. A за саму банку „Стара Србија“ прет-
I ставља овакво залеђе знатно повећање њезиног кредитног 
и пословног капацитегга.

Када смо пре три године анализирали биланс „Старе 
Србије“ за 1929. годину, ми смо напоменули, да ce често 
пута појављује мишљење, да je „Стара Србија” једна хол- 
динг-банка; међутим ово je гледиште погрешно, јер „Стара 
Србија“ нема у своме портфељу акције ових седам банака 
већ je ситуација код ње баш обрнута: првобитно шест a 
доцније седам банака основало je и преузело акције банке 
„Стара Србија“ и њезини су власници. Пошто je по.родица 
„Стара Србија“ јединствено састављена, биће интересантно, 
ако покажемо и њезино финансиско сташе. Стање главних 
билансних позиција свих седа.м банака даје крајем 1931. го- 
дине следећу слику: (Табела на следећој страни).

Укулна сопствена сретства ових седам банака износе 
преко 25 милиона a туђа 38 миливна, тако да располажу 
ca обртним капиталом од преко 63 милиона динара. Према 
сопственим сретствима далеко највећа je Пећска трговачко- , 
индустријска банка — главница joj je иста као и код банке 
„Стара Србија“ — док има Призренска банка, као и најста- 
рија, највише улога на штедњу. Међ активом видимо, да 
износе хартије од вредности ових седам баиака 8.24 мили- 
она динара. Пошто износи главница „Старе Србије“ 8 ми- 
лиона, то he вишак претстављати друге ефекте, у гла: чоме 
државне хартије од вредности. Из ове рубрике можемо та- 
кође видети поделу акција „Старе Србије“. Скоро половина 
налази ce у рукама Пећске трговачко-индустријске банке 
(a  ако je ова у току година отписивала акције „Старе Ср- 
бије“ онда и преко половине), што значи да je апсолутни 
већински акционар. Једна трећина налази ce у поседу Приз- 
ренске банке, a други део акција je расподељен међ оста- 
лим банкама,

Првобитно, приликом оснивања, износила je главница 
банке „Стара Србија“ 5 милиона подељено на 5.000 акција 
од 1.C00 динара. У 1928. години повишена je на 6 милиона 
a 1931. године, у првом полгођу, на 8 милиона, делимично 
из фондова a делимично иовим уплатама. И ова HO'Ba еми- 
сија je подељена међ досадашње акционаре — седам банака.

Управа „Старе Србије“ врло ce ошпирно бави у своме 
извештају ca приликама рада у 1931. години. Напомиње, да 
je у првој половини године знатан прилив новца стварао 
јаку конкурвнцију на новчаном трисишту, због чега je ка- 
мата попустила и достигла скоро' већ и предратну висину.
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Упркос томе нови се кредити слабо одобравају. Затим, у 
другом полгођу прилике се врло брзо мењају. Навала ула- 
гача на шалтере банака, која je у пословном реону банке 
„Старе Србије“ била умерена, ипак je имала за последицу 
обуставу новог кредитирања na преко тога чак рестрик- 
цију већ одобрених. Даље читамо из извештаја, да je уки- 
дање додатка за јужне крајеве и смањење додатка на ску- 
поћу државним чиновницима осетљиво ослабило њихову ку- 
повну моћ. „Житни закон и неповољна ситуација на грчким 
тржиштима скоро онемогућују нашим пољопривредницима 
да реализују своје производе, услед чега je у гтословном жи- 
воту наотупио потпун застој, какав се у опште не памти“.

Од ефеката 111 92 332 258
Од нелокретности 31 137 126 140
Збир прих. или расхода 2.467 2.866 2.73! 2.863

Збир биланса je у 1931. години повећан за 4 милиона 
на 54 милиона, a обртни капитал банчин je порастао за 1.6 
милиона на 23.7 милиона, док je још крајем 1928. године 
изно-сио 19.5 милиона динара. Стварно je банчин обртни ка- 
питал порастао у 1931. години за 3 милиона: два милисша 
из повишења главнице a за један милион су порасли улози 
на штедњу. Ова нова сретотва банка je употребила за сма- 
њење повериоца и реесконта и то 2.17 милиоиа за смањење, 
повериоца, који износе крајем 1931. године 5.88 милиона a
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45.532 2.821 1.207

Призренсха банка, Призрен 1M31 4.000 1.554 U  714 1,075 6.725 6.966 2 767 S.100 30.034 2.651 754
ЈГњилан. привр. банка, Гњнлане 1922 2.0JU 354 666 2.188 3.483 969 190 550 9 057 870 231
Приштнаска банка, Приштина 1906 1,500 861 3,529 1.865 4399 2.261 504 660 13 347 1.273 414
Урошевачка банка, Урошевац 1907 1.000 241 3.387 489 4.056 437 269 296 6 748 901 186
Вучитрнска кр, банка, Вучитрн 1922 1.000 357 378 1 592 2.554 361 294 74 5 887 545 50
Јужно-Српска баека. К. Митров. 1921 1.000 33 487 1.993 2.284 935 2 2 0 49 5.754 582 72

Укупно . . . — 18 500 6.602 23.344 14.821 35.375 16.499 8.243 2 966 116.359 9.643 2.917

Ипак je банка „Стара Србија” одлично прошла кроз 
ову кризу, што има да захвали опрезној пословној политици, 
нарочито у погледу одржавања ликвидитета као и својим 
оснивачима, и јакоме залеђу, који они за њу претстављају. 
Њезино финансиско стање најбоље нам показује доња таб- 
лица, у којој смо упоредили најважније билансне позиције за 
последње четири године. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

Благајна 1.370
у хиљадама 

L845
динара
1.140 1.856

Дужници 4.988 6.899 6.492 7.738
Зајмови на менице 9.633 7.167 9.253 8.588
Зајмови на залоге — 492 664 721
Непокретна имања 1.250 1.225 2.220 2.250
Хартије од вредности 759 766 1.086 1.206
Вредности рез. фонду 759 814 1.065 1.200
Намештај и прибор 40 3, 140 126
Разна актива, гарантије 24.585 27.635 28.826 30.399

Ш сива
Главница 6.000 6.000 6.0)0 8.000
Резерв. добит за пове-

ћање главнице — 600 715 —
Резервни фондови 1.640 1.725 1.800 1.865
Повериоци 4.570 5.816 8.058 5.885
Реесконт 3.311 1.800 3.798 2.673
Улози на штедњу 2.065 2.251 3.058 4.177
Т  антијеме 130 130 194 91
Чиста добит за поделу 600 602 541 480
Збир биланса 44.073 46.852 50.852 54.085

Рачун губитка и добитка.
Расходи.

Камате 972 1.057 1.007 1.085
Трошкови и порези 646 901 933 907
Отписи 19 76 46 218
Дотације 99 98 — 80
Чиста добит 848 907 735 870

Приходн
Камате 1.416 1.985 1.779 2.077
Провизије 650 458 290 257
Разни приходи 258 192 200 ' 129

1.12 милиока за враћање реесконтних кредита, који су тиме 
опали на 2.67 милиона динара. Код улога на штедњу je забе- 
лежено врло интересантно кретање. Од 3.06 милиона кра- 
јем 1930. године, они су порасли на 5.13 милиона у првом 
полгођу, до краја јуна 1931. године. Упркос наглог повла- 
чења у септембру и октобру, ипак су крајем године за 1.1 
милион већи но пре годину да«а. To je свакако један врло 
повоља« знак за банку и поверење које она ужива, пошто 
се овде не ради о новим улозима, већ су то улози, кој« су 
улагачи подигли у другим банкама и пласирали код „Старе 
Србије”. Однос сопствених ка туђим сретствима je одличан, 
a у току ове године знатно поправљен, пошто су с једне 
стране ловећана сопствена, a истовремено смањена туђа 
сретства. Тако видимо, да прелазе сопствена сретства за 
75% банчине обавезе no улозима и искоришћеним кредитима 
a ови пак износе једва 65% банчиних пласмана и готовине 
и свега 54% ако се узму у обзир и непокретности и хартије 
од вредности. Нарочито вреди напоменути, да су улози на 
штедњу последње три године порасли за 100%, од 2 мили- 
она на 4.18 милиона динара.

Актива нам показује, да je ликвидитет одличан, a ка- 
сене готовине знатно веће но у 1930. години. Ове касене 
готовине износе 25 до 30% од улога на штедњу и текућих 
рачуна a око 15% од свих банчиних обавеза. Због оваквог 
отања банка напомиње, да je у свако доба, одмх и без те- 
шкоћа одговарала свим захтевима улагача. Али je поред 
свега овог још била и у стању —- према извештају управе
— да врло успешно потпомаже и интервенише и код оних 
њезиних оснивача банака, код којих се за то указала 
потреба.

Активни текући рачуни су према 1930. години по- 
већани за преко 1.2 милиона на 7.74 милиона. To су верс- 
ватно у ттрвом реду кредити, које одобрава „Стара Србкја“ 
својим провинцијским оснивачима. Томе на супрот имамо 
код меничних кредита тенденцију опадања, за које управа 
напомин.е да су б.ез нарочитог настојања банчиног опалн 
за скоро 20% за последња три месеца —  што je тахође 
доказ, да -су то само првокласни пласмани. Према 9.25 ми- 
лиона крајем 1930. године они износе сада 8.59 милиона. У 
извесном порасту су такође и зајмови на залоге, за 60 хи- 
љада, a  износе 721 хиљаду динара. Банчина непокретна 
имања су билансирана са 2.25 милиона. To je пет објеката 
и то банчина зграда на кеју, једна кућа за становање, једнб 
имање у Урошевцу и два магадина, један у Скопљу a други 
у Урошевцу. Портфељ хартија од вредности, који je скоро
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'код свих наших новчаних завода у 1931. години у опадању, 

јсод „Старе Србије“ повећан je за  255 хиљада на 2.4 мили- 
она, од чега половина отпада на вредности резервних фон- 
дова. To морају бити у главноме хартије од вредности при- 
ватних предузећа, a у вредкостима фондова, државни па- 
лири. Код тога je било и губитака, пошто видимо, да je кроз 
рачун губитка отписано 45 хиљада динара на име курсне 

,разлике, Ha 2.4 милиона билансне вредности ефеката то сва- 
како није много.

Бруто приходи су мало нешто већи но у 1930. години, 
;наиме 2.86 милкона, колико су износили и 1929. године. Већи 
су само приходи од камата (за 300 хиљада) и они од не- 
:покретнооти, док су приходи од провизија, ефеката и разни 
према 1930. години подбацили. Интересантно je смањење 
ирихода од ефеката. Док су у 1930. години износили 332 
хиљаде, у 1931. години достижу само 258 хиљада — због 
снижења дивиденде. Расходи no каматама су у 1931. години 
нешто већи но у 1930. години (износе 1.08 милиона), због 
повећаног прилива улога на штедњу, док смањење реес- 

жонта и повериоца, које je уследило тек у последњем тро- 
месечју, код камата још не може показати видних после- 
дица. Банчини режијски трошкови и порези износе 907 хи- 
љада, од чега отпада 375 хиљада на плате, 267 хиљада на 

гпорезе и прирезе. Сви ови расходи су према 1930. години 
редуцирани за око 30 хиљада. Отписи су према ранијим го- 
динама знатно већи, што je у погледу на постојеће прилике 
веома похвално. У 1930. години су износили 46 хиљада, a 
сада 218 хиљада, од чега отпада 14 хиљада на отпис иаме- 
штаја. 45 хиљада на непокретнооти, 45 хиљада на курсну

■ разлику ефеката a 114 хиљада на отпис пропалих потра- 
живања.

Чиста добит износи 870 хиљада односно за 135 хи- 
љада више од претпрошле године a подељена je на следећи 
начин: 218 хиљада на разне већ поменуте отписе, 63 хи- 

.љаде као дотације резервном фонду, 17 хиљада пензионом 
фонду, 91.5 хиљада као таитијема члановима оба одбора 

:и банчином особљу a  остатак од 480.5 хиљада остављен je 
на расоложење главне скупштине.

С обзиром на тешке финансиске и економске прилике 
управа je предложила, a главна окупштина одобрила, да се 
ових 480.5 хиљада не подели у виду дивиденде него се ил\а 
округла цифра од 480 хиљада динара оставити банци на 
првплод, као улог за евентуално будуће повећање банчине 
главнице a остатак од 495 динара пренет je на нову по- 
словну, 1932. годину.

У управи банке „Стара Србија' налазе се следећа г. г.: 
Живко Ст. Рајевић, Пећ, претседник; X. Драг. Патрногић, 

.потпретседник, Скопље; Мих. Димитријевић, Пећ; Мита Ни- 
'»олић, Урошевац; Трајко Опасић, Приштина; Дамњан Гара- 
лејић, Призрен; X. Љ уба Патрногић, Призрен; Душан Сто- 
шић, Гњилане. Трифун Ј. Ћукић, Скопље и Михајло Патрно- 
гић, директор банчин, Скопље. У Надзорном одбору су г. г.: 
Арсеније Мартииовић, Пећ, претседник; Ђорђе М. Ћичаре- 
вић, Скопље; Алекса 'БамиЛовић, Вучитрн; Душан Некић, 
Лризрен.

ОСЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТВОРНЦЦА СТРО- 
ЈЕВА Д. Д. У ОСИјЕ^У.

Изгледи за нашу индустрију жељеза данас су повољ- 
.нији него што су били ранијих година. To- изгледа неверо- 
ватно ако се узме у обзир да су се привредне прилике знатио 
погоршале и да je куповна снага свих слојева здатно осла- 
била. Па и она државе и самоуправних тела. A пољопри- 
вреда која игра знатну улогу код индустрије стројева и 
алата, нарочито пољопривредних, изгледа да ће се морати 
зрагити примитивним методама обраде тла jep данашње

цене аграрних продуката отежавају сваку na и најамњу ин- 
вестицију.

A k o  су у пркос томе изгледи за нашу индустрију же- 
л>еза повољнији, онда то долази ради престанка немачких 
репарација. He само у готовом него и у лиферацијама. Ми 
смо од Немачке на рачун репарација повукли ово послед- 
њих десет година робе за неколико милиарди динара. И то 
претежно продуката индустрије жељеза. И то не само за 
потребе саобраћаја, у првом реду жељезница, него и за по- 
требе пољопривреде. Још и данас лежи код нас знатан број 
жељезничких мостова које смо примили на име репарација 
a које не зиамо како и где да употребимо.

Тако дуго док смо на рачун репарација повлачили 
годишње стотине милиона динара разне робе, јасно je да 
развитак наше индустрије жељеза није могао бити знатан. 
После рата од свих грана наше индустријске делатности, 
најслабије се je  развила индустрија жељеза. У првом реду 
ради тога jep се je осећала конкуренција репарационе робе. 
Ми смо чак набавл>али на рачун репарација и оне артикле 
који су се изграђивали код нас. Чак и јефтиније него на 
страни. Међутим je расооложење било такво да су се фор- 
сирале репарационе набавке. Kao да су постојали нарочити 
интереси до таквих набавки.

Немачке су репарације дефинитивно ликвидиране. У 
будуће ћемо све набавке жељезне робе морати плаћати у 
i-OTOBOiM. У томе моменту побољшавају ice и изгледи домаће 
индустрије. Већ и из валутарних разлога, jep he набавке на 
страни бити отежане немогућношћу набавке девизе. Деви- 
зне лотешкоће имају већ данас на домаћу индустрију рела- 
тивно повољно' дејство. Поготову ако узмемо у обзир прим, 
која набавке са стране поскупљује, сада за 15 од сто. A у 
приватном промету још и више.

Ако се међутим, мислимо на лериод од 2—3 године, 
поправе наше економске и финаисијске орилике, ако држава 
и самоуправе буду могле приступити и извесним инвести- 
цијама и ако и приватна делатност буде већа, наша инду- 
стрија жељеза имаће једно јако и повољно поље рада. У 
нека међународиа утаначења која би олакшала ситуацију 
нашој пољопривреди a no цени, да би ми морали жртво- 
вати нашу индустрију, у првом реду жељезну, ми заиста не; 
верујемо.

Биланси Осјечке љеваонице за последње 4 године из- 
гледају овако:

Актива:
1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

у хиљадама динара
Зграде и земљиште 3.023 3.236 3.290 3.459
Уређај фабрике 1.803 2.028 2.312 3.767
Ефекти 1.901 2.173 3.000 2.808
Благајна 29 27 34 68
Дужници 6.517 8.261 8.002 11.373
Сировине, полуфабрикати

роба 2.337 1.296 1.817 1.122

Пасива
Главница 3.750 5.000 5.000 5.000)
Резерве 1.653 1.915 1.939 1.964
Резерва валоризације 440 440 440 440
Фонд амортизације 2.015 2.451 2.938 3.50Ö
Рееск-онт Народне банке 1.500 741 — —
Повериоци 6.021 5.985 7.651 10.288
Добит 229 488 492 429
Збир активе и пасиве 15.612 17.023 18.465 21.636

Укупна биланса je концем 1931. године за нешто преко
3 милиона већа од збкра билансе концем 1930. године. По- 
paicT билансе за 15 од сто необична je појава за прошлу го- 
дину. Инвестиције су у ггорасту. Прошле године нове су ин- 
вестиције износиле 650 хиљада дииара. Творница je добро
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упослена a  прешло ce je и на фабрикацију неких нових ар- 
тикала. Услед тога указала ce je потреба проширења фа- 
бричких инсталација.

Дужници бележе пораст од преко 3 милиона динара. 
Ту су делом и потраживања за радове код јавно-правних 
тела које ce тешко уновчује што опет наравно утиче и на 
калкуладију цена. Познато je да код нас приватници добивају 
индустриску робу јефтиније него државна и самоуправна 
тела ради тога што ови последњи тако тешко плаћају. Кад 
би државна и самоуправна тела биле уредне платише ситу- 
ација за многа наша подузећа била би далеко боља него што 
je у ствари. Пораст дужника од 3 милиона динара мора ce 
код Осјечке љеваонице искључиво приписати потражива- 
њима орема држави и сауоправама.

Залиха сировина, полуфабриката и готове робе опала 
je за једну трећину, што одговара ситуацији тржишта. To 
показује да je управа водила рачуна о садашњим лрили- 
кама и да пораст биланса за 3 милиона динара није уеле- 
дио њеним утицајем већ једино силом прилика, наиме не- 
плаћањем са стране оних којима je роба била лиферована 
и који нису иопунили преузете обавезе у погледу плаћања.

Све инвестиције износе нешто преко 6 милиона ди- 
нара. Фонд амортизације достиже 3.5 милиона. Према томе 
нето вредносх инвеетиција износи само 3 милиона динара. 
Властита сретства износе преко 7 милиона. To значи да она 
покривају не само све инвестиције него и део прометног 
капитала. Знатна залиха ефеката имала ce приписати уче- 
ствовању код других подузећа у првом реду код Титана 
у Крању.

Повериоци су пора-сли за 2.5 милиона динара. To je 
последица пораста дужника. Ради неплаћања извесне стране 
дужника морало je подузеће да ce у већој мери ангажира 
код своје банкарске везе. Тиме наравно погоршава своју си- 
туацију. A у данашње време то непђвољно утиче и иа нов- 
чане заводе који финаисирају таква оодузећа. Кад би код 
нас наплаћивање са стране јавно-правних тела и установа 
било боље, могла би читава наша привреда много лакше да 
ce креће, и налазила би ce у много повољнијим приликама.

Чисти je добитак попустио само за неких 60 хиљада. 
С обзиром на постојеће прилике резултат je скроз повољаи.

Рачун губитка rf добитка овако изгледа:

Расходи 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

Пословни трошак 3.851
у хиљадама динара 

4.382 4.535 4.190
Отписи 373 436 486 571
Добит 229 488 492 429

Приходи
Бруто добитак 4.454 5.306 5.477 5.141

Бруто приход je за 330 хиљада динара мањи него 1930. 
године. Ну за то су и пословни трошкови редуцирани и то 
за 345 хиљада динара. Ha смањење чистог добитка деловала 
je једино чињеница да отписи у прошлој години износе 571 
хиљаду динара a прошле године само 486 хиљада динара. 
Даљи отписи за скоро 100 хиљада динара морали су имати 
за последицу снижење добитка. Међутим то опет показује са 
којом ce ригорозношћу израђивао биланс пошто je форси- 
ран отпис и онда кад инвестиције стварно вреде далеко 
/јиш€ него што су исказане у биланси.

У управи Осјечке љеваонице жељеза и творнице Ma
m m a  д. д. у Осијеку налазе ce следећа г. г.: Антон Михало- 
вић, претседник; Фрањо Драгутин Шлшт, потпретседник; ин- 
жињер Вјекослав Пилпел, ген .директор;Јулио Соргер; Др. 
Никола Костренчић; Антонин Филе; Јосип Пабалач и инж. 
Едгар Монтин. У надзорном одбору су г. г.: Јулио Пфајфер; 
Рикардо Пискачек, Чедомил М. Плавшић, Геза Сабо и Дра- 
гутин Водичка.

„МОСТЕР” ТВОРНИЦА ЛАКА И БОЈА, ДИОНИЧАРСКО 
ДРУШТВО У ЗАГРЕБУ.

Прошле содине код „Мостер“ творнице лака и боје 
извршене су знатне инвестиције у циљу проширења фабрике. - 
У вези са «еким великим Страним концернима, приступило 
ce je искоришћењу њихових патената за извесне фабрика- 
ције боја и лакова како би ce уштедили издатци на царини. 
Међутим из билансе ce ие види пораст позиција које iiper- 
стављају инвестиције. Можда оне још нису коначно обра- 
чунате и да ce налазе на једном нарочитом рачуну. Тешко 
би било веровати да су извршене на терет текућих изда- 
така јер су оне биле знатне. A можда, што je и највероват- 
није, да су оне извршене сретствима страних концерна, чијж; 
ce патенти имају искористити.

Мостер, творница лака и боја наше je највеће поду- 
зеће те струке. Инвестицијама које еу извршене у прошлој 
години, оно je своју доминантну позицију још и јаче уч- 
врстило. Међутим још ce увек увозе знатне »оличине боја 
и лака. Нарочито лака и финијих врсти боја. Изгледа да. 
царинска заштита за те артикле иије довољно јака. Међу- 
тим најновија ситуација на девизном тржишту, односно под- 
востручење пореза на ш словни промет знатно олакшава си- 
туацију домаће индустрије. Додуше и „Мостер“ треба знашне 
количине девиза ради куповања потребних сировина и по-- 
луфабриката уколико их не може набавити у земљи. Ме- 
ђутим много je лакше набавити девизе за сировине и полу- 
фабрикате него за готову робу. И дисажио ce толико не 
oceha колико у случају да ce увозе готови продукти. Ради 
тога садашње девизне потешкоће •олакшавају позицију наше - 
индустрије. И већ ce oceha да наша индустрија боље ради. 
Макар je куповна снага широких слојева још увек ниска,- 
ипак поједине фабрике глатко пласирају своју продукцију.. 
Неке дапаче морале су и да потенцирају свој капацитет.

Наравио, општа прикредна депресија смањује тра- 
жњу за бојама и лаком. Нарочиго за финијим врстама. Me- 
ђутим са друге стране интензивна грађевна делатност у на- 
шим градовима омогућује јачу продају извесних артикала.„ 
Ну са друге стране подижу ce и нове фабрике. Прошле го-- 
дине je лодигнута no једна већа творница лака и боја у За- 
гребу и Београду. A неке творнице у Словенији прошириле 
су опет свој уређај. Данас ce већ за јефтиније врсте oceha- 
толика конкуренција домаћих предузећа да онемогућују 
увоз са стране. Ha жалоет за финије врсте иноземство je 
још увек најважнији фактор. Томе je крива и царинска та- 
рифа Roja довољн-о не води рачуна и о квалитету.

Биланси за 4 ш следње године пружају следећу слику:

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

1931. г. -

Благајна 35 55 310 370
Ефекти 83 96 105 105
Земљиште 229 229 229 311
Зграде 4.767 4.767 4.763 4.763
Стројеви 3.420 3.420 3.420 3.420-
Инд. пруга 139 139 139 139
Инвентар 338 338 338 338
Дужници 4.821 3.985 5.035 5.56&
Менице 80 26 12 16
Залихе 5.471 6.251 4.306 3.205-
Г убитак 61 — — —

Пасива
Главница 4.500 4.500 4.500 4.500
Резерва 78 86 86 86
Амортизација 2.959 3.741 4.524 5.306
Повериоци 6.230 10.364 6.352 4.999
Акцепти 5.701 561 2.999 3.177
Добитак — 81 116 133
Укупна биланса 19.477 19.341 18.663 18.238.
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Укупна сума билансе у главноме одговара укупној 

суми билансе за 1930. годину. A мања je него ранијих година.
Инвестиције претстављају вредноот, од 8.5 милиона 

динара. Фонд амортизације износи 5.3 милиона. По томе 
нето вредност инвестиције износи само иешто преко 3 ми- 
лиона. Како главница износи 4.5 милиона то еу све инвести- 
ције покривене властитим сретствима. Тиме je подузећу 
дана једна веома здрава база.

Повериоци износе 5 милиона динара. Акцепти нешто 
преко 3 милиона. По томе туђа сретства износе нешто преко 
8 милиона. Дужници износе 5.5 милиона a залиха робе 3.2 
милиона. ГТо томе највећи део прометног капитала долази 
од повериоца. To није баш најидеалније стање, али je за 
наше прилике већ поволшо, кад су све инвестиције извршене 
властитим сретствима.

Само код земљишта имамо пораст од скоро 100 хи- 
љада динара. To je последица набавке непокретности за 
проширење фабрике. Међутим зграде и стројеви исказани 
еу истим износом као и 1930. године.

Залихе су пале за преко милион динара. To je у вези 
са приликама тржишта. Нарочито су мање залихе сировина, 
Делом јер ce није очекивала интензивнија делатност a делом 
због тога што су прилике на новчаном и девизном тржишту 
ометале набавку већих залиха сировина и полуфабриката.

Дужници су порасли за пола милиона. To je опет у 
вези са пого.ршањем платежних прилика. Морају ce одобра- 
вати дужи кредити и давати пролонгације. Нарочито јер на 
то  сили и јака конкуренција.

Повериоци су опали за преко милиона динара. To je 
ванредно повољна констатација. Нарочито с обзиром на при- 
лике новчаног тржишта. A на то су силили и новчани за- 
води, који стоје иза подузећа и који га финансирају.

Фонду амортизације je додељен износ од 800 хиљада 
динара. To je свакако знатва сума и показује да ce биланса 
саставља са великом ригорозношћу. Кад би амортизација 
■била иоле мања, чисти добитак износио би толико да би ce 
већ могло приступити и исплати одговарајуће дивиденде.

У у-прави „Мостер“ фабрике лака и боја д. д. Загреб, 
налазе ce следећи г. r .: Роберт Лајбенфрост, Људевит Плах- 
те, Максо Антић, Др. Бранко Пливерић, Тома Перковић, Мр. 
Сигфрид Кауфер, Артур Гроздановић и Златко Пухлер.

INDUSTRIJA GVOŽĐA D. D. — ZENICA
U našoj državi postoje svega tri industrijska pređuzeća za 

preradu gvožđa a to su Industrija gvožđa d. d. u Zenici, Kranj
ska industrijska družba na Jesenkam a i Industrija gvožđa kod 
Celja. To je isti broj kao pre rata. I ako ova pređuzeća nemaju 
dovoljan kapacitet ga bi pokrivali potrebe naše zemlje ipak se 
nova ne osnivaju, jer za to postoje ogromne prepreke. Najvažnije 
je nesumnjivo pitanje kapitala, pošto su za ovakva industrijska 
pređuzeća potrebna vrlo velika sretstva, kojima mi ne raspola
žemo u dovoljnoj količini. Drugo je pitanje rude, a treće ono 
snabdevanje koksom. Rude ima i u našoj zemlji dovoljno, tako 
•da se čak i izvozi —• pod pretpostavkom da za to postoji tra- 
žnja —  koje na pr. sada nigde nema, pošto je svugde u Evropi 
prerada gvožđa spala na minimum, ako nije uopšte obustavljena. 
Gvozdenu rudu dobijamo u državnim rudnicima Vareš i nešto 
manje u Topuskoj, ali je koks, u procesu dobivanja sirovog 
gvožđa isto tolike važnosti, a  taj nama nedostaje. U pogledu 
koksa potpuno smo upućeni na uvoz. Kada budemo u stanju 'da 
ovo pitanje povoljno rešimo — a koliko je nama poznato, posto
jala je u našoj zemlji namera da se podižu koksarne — tek 
onda ćemo inoći emancipirati našu industriju od inostrane 
proizvodnju gvožđa i gvozdenih produkata povećati na potrebe 
•domaćeg tržišta. I u pogledu zemaljske odbrane ovo je pitanje 
od naročite važnosti.

Zbog međunarodne konkurencije morala je naša industri
ja gvožđa pristupiti Srednjo-evropskoj grupi međunarodnog kar
tela sirovog gvožđa, sa sedištem u Beču. Kartel obuhvata svu 
proizvodnju gvožđa u šipkama, fason-gvožđe, betonsko, valco- 
vano gvožđe i šine do 21.2 kg. Jugoslavenska godišnja potrošnja 
gvožđa je utvrđena na 60 hiljada tona, od čega je ostavljeno 
40 hiljada tona domaćim preduzećima a 20 hiljada inostranim. 
Od ove domaće potrošnje dodeljeno je Zenici 52%, Jesenicama 
34% a Storama 14%. Ostalih 20 hiljada tona uvoze austriska 
Alpina-montan za krajeve severno od Koprivnice) Belova/a, 
Broda, Zenice, Jadranske obale, a za južne mađarska Rimairu'- 
ranya. Prodaja se vrši preko naročitih zastustava odnosno pro
dajnih centrala u Zagrebu i Beogradu.

Prema kapacitetu proizvodnje kao i prema kvoti među
narodnog kartela naše najveće preduzeće je Industrija gvožđa 
u Zenici. Ovo je društvo osnovano u 1892 godini, dakle pre 
četrdeset godina, kao privatna firma u relativno vrlo skrom
nim dimenzijama. U 1899 godini pretvoreno je u akcionarski) 
društvo koje je je odmah otpočela sa velikim investicijama, 
tako da je u početku ovog stoleća kapacitet proizvodnje znatno 
bio povećan. Osnovna glavnica je iznosila 2.6 miliona predratnih 
kruna. U 1900 godini povišena je na 3.5 miliona, što je upla
ćeno tek do kraja 1907 godine. Za vreme švetskog rata je glav
nica ostala nepromenjena i tek 1918 godine je povišena na 5 
miliona, putem nove emisije od 7.500 akcija. U 1922 godini jt- 
doneta odluka, da se glavnica povisi na 7.5 miliona kruna, a u 
1923 čak i na 10 miliona dinara, ali ni jedno od ovih povišenja 
nije realizovano. Tako je glavnica ostala nepromenja na 5 miii- 
ona kruna, te je u 1923 godini pretvorena u 1.25 miliona di
nara, koliko i danas iznosi. Majoritet akcija se nalazi u ru
kama naše države, a Ministarstvo šuma i ruda njima upravlja. 
Preduzeće raspolaže sa tri Martinove peći sa šaržom od 15 tona,
4 gasne peći za švajsovanje, sa presama, valjcima i t. d. koji su 
potrebni za proizvodnju šina, gvožđa u šipkama i žice.

Kod normalnog zaposlenja ima oko 1.200 radnika, ali 
danas mnogo manje, pošto je produkcija znatno smanjena. Po
trebno sirovo gvožđe Zenica povlači skoro isključivo iz visokih 
peći u Varešu.

Uprava Zenice napominje u svome izveštaju za 1931 
godinu, da su usled pada cena i usled opšteg zastoja u konjun
kturi, koji je nastupio već u septembru, bile prilike rada prema 
prošlim godinama, veoma nepovoljne.

Nekoliko podataka o proizvodnji odnosno prodaji najbolje 
ukazuje na teške prilike, pod kojima radi preduzeće:

Godine Proizvodnja Prodaja

u kvintalima
1912 327.906 329.795
1927 233.624 239.374
1928 271.871 256.800
1929 294.771 271.526
1930 226.346 223.954
1931 222.579 119.604

Ni u jednoj posleratnoj godini nije postignuta proizvodnja 
niti prodaja od pre rata. U 1928 godini je zebeležena najbolja 
poslovna konjunktura — a od tog doba neprekidno opadanje. 
Dok je u 1930 godini prodaja nekako odgovarala proizvodnji, 
dotle vidimo, da je u 1931 godini opala za gotovo 50%. P oštj 
se proizvodnja nije mogla ni htela (zbog radnika) smanjiti a 
istom obimu, to su krajem 1931 godine ostale na lageru vrlo 
velike količine neprodate robe — što je imalo odjeka na bilans 
kao i na poslovni rezultat društva za posledjnu godinu.

U sledećoj tablici uporedili smo kretanje glavnih bilan- 
snih pozicija „Zenice” za poslednje četiri; godine, iz kojih з<* 
može najbolje praviti zaključak o njezinom finansijskom stani«. 
Dobijamo sledeću sliku:
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Račan izravnanja 
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Nepokretnine i pokretnine:

zemljišta 852 795 837 865
zgrade 2.444 3.147 3.053 2.992
fabrike 7.397 6.261 5.259 4.839
strojevi 4.638 3.082 2.305 1.941
valjci i koncile. 5.544 3.674 2.569 3.440

Materijal i fabrikati:
gorivo i građevni material 5.496 6.153 5.551 4.179
sirovine 5.387 12.031 12.378 5.710
polufabrikati 1.475 4.007 5.611 4.028
gotovi fabrikati 12.349 20.487 19.179 26.518

Gotovina 170 49 185 168
Hartije od vrednosti 94 347 447 449
Dužnici 13.070 9.834 5.844 6.114
Menice 5.212 1.179 869 357
Roba u konzumu 681 628 664 394

Pasiva
Glavnica 1.250 1.250 1.250 1.250
Rezervni fondovi 4.959 5.659 5.889 6.534
Pensioni fond — — 1.837 2.203
Otpremnina starih činovnika —' — — 559
Poverioci 66.151 62.388 54.212 51.382
Dobit sa prenosom 1.105 2.398 1.567 523
Zbir bilansa 73.465 71.676 64.774 62.487

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Amortizacija 1.473 1.325 1.873 i.085
Opšti troškovi 521 629 2.977 3.416
Porezi, takse i prirezi 1.037 2.203 2.336 2.729
Kamate 574 764 1.601 3.287
Dobit 1.105 2.398 1.567 523
Prenos gubitka 39 — — : -

Prihodi
Prenos dobiti — 66 70 30
Bruto prihodi 4.750 7.225 10.285 11.012
Zbir prihoda ili rashoda 4.750 7.291 10.355 11.042

Pada u oči niska glavnica, naročito ako je uporedimo «a 
čistom zaradom, koja je u 1929 godini iznosila skoro 200% od 
glavnice. Međutim je po sredi jedna naročita okolnost; obja
šnjenje leži u činjenici, da Zenica još nije valorizirala bilans ли 
vrednost svojih investicija. Kada bude to učinjeno, onda će 
pokazati u njezinim knjigama znatna dobit kojom će se moći 
povećati glavnica ili pak rezerva za kojih 15 do 20 miliona di
nara. Sada, iznose sopstvena sretstva svega 10,5 miliona, u šta 
je ušao i pensioni iond i rezervisana otpremnina za stare č i
novnike, koje iznose zajedno 2.76 miliona, tako da su stvarna 
sopstvena sretstva svega 7.78 miliona, umesto 25 do 30 miliona, 
koliko bi iznosila posle valorizacije. Među fondovima nema rr 
londa za amortizaciju, što znači-, da se sve amortizacije otpišu 
direktno preko računa gubitka a za njihovu protuvrednost sma
njuju se bilansne vrednosti investicija. Poslednje četiri godine je 
otpisano 5.76 miliona, od čega otpada na poslednju 1931 godina
1.08 miliona. Za toliko bi bilansna vrednost nepokretnosti i po- 
kretnosti morala biti manja no u 1930 godini; međutim vidimo, 
da je u 1930 godini iznosila 14.02 miliona a u 1931 godini 14.08 
miliona; razlika dolazi od novih investicija i modernizacija koji 
se prave svake godine u interesu proizvodnje i rentabilnost. 
Poverioci, koji pretstavljaju obrtni kapital društva i koji pret- 
stavljaju u glavnome kredite koje je država stavila na raspo
loženje fabrike, poslednje tri godine neprekidno opadaju, za 15 
miliona na 51.3 miliona krajem 1931 godine. Najveći deo, na
ime 40 miliona ovih kredita, plasiran je u zalihe materiala i go
tove proizvode. Dok su ovi poslednji krajem 1928 godine pret- 
stavljali vrednost od 12 miliona, a 1930 godine od 19.2 mi
liona, porasli su u 1931 godini na 26.5 miliona, pošto je prodaja

gotove robe prema 1930 godini opala za 50%. Opadanje pove— 
rioca biće u velikoj meri prouzrokovano smanjenjem dužnika,- 
(što opet dolazi kao posledica manje prodaje i brže naplate), 
koji su poslednje tri godine reducirani za 60% odnosno sa 7 
miliona пабЛ milion, ali su krajem 1930 godine sa 5.8 miliona 
bili još za 250 hiljada dinara manji, no što su krajem ove godine. 
Pored toga opali sudužnici po menicama od 5.2 miilona u 1928; 
godini na 857 hiljada. Ukupno, dužnici su reducirani u ove tri 
godine za 11.31 milion dinara. „Zenica” ima i svoje sopstvena 
konzumno d-ruštvo za radnike i činovnike. Vrednost robe, koja 
je kroz sve poslednje godine bilansirana sa nešto preko 600 hi- , 
ljada dinara, smanjena je krajem 1931 godine na 394 hiljade —-- 
delimično zbog pojeftinjenja životnih namirnica a delimično zbog 
manjeg broja zaposlenih radnika.

Bruto prihodi preduzeća su prema računu gubitka i do
bitka u stalnom porastu, od 4.75 miliona u 1928 godini la*
11.04 miliona u 1931 godini. To je zapravo jedno paradoksalno 
stanje, pošto znamo, da su se prilike pogoršale a ne pobolj
šale. Razlog leži u tome, što su od takozvanih bruto-prihoda 
odbiveni i izvesni poslovno-produkoioni troškovi, kao što su to 
na pr. nadnice, rashodi za koks i t. d. Pošto su ovi rashodi- po
slednjih godina bili manji, zbog poslovne redukcije, to su na 
taj način i bruto prihodi morali postati veći. Kod rashoda vi
dimo, da su amortizacije za 800 hiljada manje no prošle go
dine, ali da su tako zvani opšti troškovi u porastu. Dok je ova 
pozicija još u 1929 godini iznosila 629 hiljada, porasla je u 1933 
godini na 2.97 miliona a u 1931 godini na 3.42 miiolna. Ovaj 
porast nema drugog objašnjenja nego to, da su preko ovog: 
računa knjiženi i rashodi, koji ranije ovde nisu uzeti u obzir. 
Možda sii to radničke nadnice. Porezi, takse i prirezi takođe- 
su poslednjih godina u neobičnom porastu. Za poslednje četiri 
godine je plaćano 8.3 miliona, odnosno prosečno godišnje dva 
puta više od glavnice. Prema 1930 godini veći su za 400 hi
ljada, a prema 1928 godini za 1.7 miliona. Interesantno je tako
đe i kretanje kamate, koja je plaćana za iskorišćene kredite.. 
I preko ove pozicije mora da su knjiženi izdaci kojima ovde ranije 
nije bilo rnesta ili postoji mogućnost, da su ranije kamate odbi- 
vene odmah od bruto prihoda, odnosno da nisu bile sve obra
čunate preko računa gubitka. Zar je mogućno, da iznosi debit'ia: 
kam ata kod 66 miliona poverioca samo 574 hiljade a kod 51 
milion 3.29 miliona dinara. Uprkos tome što je .naša država v e 
ćinski akcionar društva „Zenica”, i ako je naša pretpostavka 
tačna, da je država istovremeno i glavni kreditor preduzeća,, 
ipak smatramo da bi valorizacija investicija i izdašno povišenje 
glavnice apsolutno odgovaralo interesima Zenice. U sadašnjim, 
kritičnim vremenima industrijska društva nisu u stanju da pod
nose velike terete kamata, koje treba plaćati, dok se mogu ak • 
cionar: u godinama depresije lako odreći dividende.

Na čistu zaradu Zenice nije bilo bez uticaja i kartelni 
ugovor. Dok je pre postojanja kartela, u 1927 godini iskazivala. 
gubitak od 39 hiljada dinara, dotle se do 1929 godine dobit ra- 
pidno povećala, na 2.4 miliona. U 1930 godini opala je na
1.57 miliona (tereti kamata su u toj godini porasli na 1.6 mi
liona dinara) a u 1931 godini čista dobit iznosi svega 523 hiljade, 
kod rashoda na ime kam ata od 3.29 miliona. Vidimo, da bi d o 
bit ostala nepromenjena kao i u 1929 godini, da nije bilo po
većanja t:h rashoda.

Od ove dobiti podeljeno je 274 hiljada rezervnom fonda,. 
49 hiljada na ime tantijeme upravnom odboru, 62.5 hiljada каз 
5% dividenda, 100 hiljada u dobrotvorne svrhe a 37 hiljada je 
preneto na novi račun.

U upravi industrije, gvožđa d. d. Zenica nalaze se sle
deča gospoda: Dr. ing. Ivo Turina, pretsednik; Atanasije Šok, 
potpretsednik; Šćepan Grđić, Stjepan Jankovič, Dr. Rudolf Ma- 
teša, Tomo Kovačevič ml., Petar Markovič, Petar Lazarevič, 
Vlada Babović, Đuro Domainko, Svetislav Raketić i Vojislav
S. Popović.

Nadzorni odbor je sastavljen od gospode: Dr. Pera Man
dič, pretsednik; Dr. Savo Ljubibratić, Hilmibeg Kapetanović, Dr. 

Luka Čabrajić i ing. Ivan Kralj.
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SMITH & MEYNIER TVORNICA PAPIRA D. D. — SUŠAK.

Tvornica papira Smith & Meynier nailazi na teškoće na 
koje kod nas ne bi trebala nailaziti. To je jedina naša tvornica 
najfinijih vrsti papira u prvom redu cigaretpapira i svilenog pa
pira. Glavni ;e konzument produkata tvornice Smdth & Miey- 
nier Uprava monopola odnosno Režija duvana. Kod nas u naj
novije vreme čak i konfekciju cigaretnog papira preuzela je 
Uprava monopola. Zagrebačka tvornica cigaret-papira Golub mo
rala je likvidirati i svoje strojeve prodati Upravi monopola. Time 
što je preuzela i konfekciju cigaret-papira, Uprava monopola 
mora da kupuje veće količine papira potrebnog za konfekciju. 
U zemlji je jedini producenat takvog papira Smith & Meynier, 
pak prema tome omi su upućeni jedan na drugoga.

Medjutim sa Upravom monopola teško je raditi. Ugovori 
koji se zaključuje i koji bi poduzeću imali osigurati miran rad na 
nekoliko godina, ne ispunjavaju se. Usled toga tvornica mora 
svako neko vreme da obustavlja rad, otpušta radnike i slično. 
A i sa naplatama liferovane robe ne ide uvek najjednostavnije. 
Većina -naših industriskih i saobraćajnih poduzeća koje imaju 
poslovne odnošaje sa državom ili državnim utanovama tuže se 
na sve to veće poteškoće koje dolaze sa te strane. Naročito u 
pogledu isplata dužnih i ugovorenih iznosa. Preovladava mi
šljenje da poteškoće oko plaćanja tih ustanova u znatnom su 
delu doprinjele današnjoj situaciji na novčanom tržištu. Da kojim 
slučajem države i državne ustanove u pogledu plaćanja dužnih 
iznosa u punoj meri vrše preuzete obaveze, situacija bi bila 
mnogo povoljnija. Ima čak i takvih poduzeća koja su propala 
ili su na rubu propasti samo radi toga, jer država nije na 
vreme udovoljila platežnim obvezama koje je preuzela.

Tvornica Smith & Meynier upravo- s obzirom na zaklju
čene ugovore provela je prošle godine i znatno proširenje svoje 
tvornice nabavkom i montiranjem novih strojeva. Povremene 
obustave poslovanje naravno da ju pogadjaju u mnogo većoj 
meri nego da te investicije ne bi bile izvršene. Pogotovo što 
su investicije izvršene kreditnim operacijama pak kamatna 
služba u velikoj meri tangira prosperitet poduzeća.

Bilansi za poslednje godine ovako izgledaju:

Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931.
u hnljadama dinara

Tvornički uredjaj 30.393 32.908 34.970 38.404
Zalihe robe i materijala 9.764 9.058 10.240 8.820
Dužnici 8.600 10.418 8.477 11.390
Efekti 870 1.439 1.239 2.387

Blagajna 101 122 119 137
Gubitak 226 246 134 68

Pasiva;
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezerve 313 313 313 313
Kezerva valorizacije 1.750 1.750 1.750 1.750
Fond amortizacije 4.495 6.314 8.737 11.161
Poverioci 28.398 30.816 29.378 32.984
Ukupna bilansa 49.957 54.193 55.179 61.209

Ukupna bilansa beleži znatan porast. I ranijih godina bi
lansa je pokazivala tendenciju porasta volumena. Medjutim u 
prošloj godini porast ukupne bilanse prelazi 6 miliona dinara. 
ia dobu koju prožiivljujemo i za prilike u kojima živimo, znatan 

iznos.
Investicije pokazuju porast od 3.5 miliona dinara. Za 

naše prilike znatan iznos. Tvornica je prošle godine osposob
ljena i za fabrikaciju najfinijih vrsti papira, u prvom redu tako
zvanog svilenog papira.

Zaliha robe i materijala je opala za 1.5 miliona. To mu 
se uzrok jednim delom opšte prilike tržišta a drugim delom či
njenica da je tvornica svako malo bila primorana da obustavi 
;li znatno reducira produkciju već kako su se razvijali odnosi 
sa Upravom monopola.

Dužnici su porasli za skoro 3 miliona. Tu pojavu vidimo 
kod svih poduzeća koja rade sa državom. Kod rekih podrzeća 
ta potraživanja idu u desetke miliona dinara. A kako su ona 
redovito bezkamatna to naravno dvostruko pogadjaju ona podu
zeća koja dulje čekaju na svoja potraživanja.

I efekti beleže porast od miliona dinara premda nije jasno 
zašto su oni u porastu. Osim da je poduzeće nabavilo veću koli
činu državnih papira da ih ima na raspoloženju za liferacije 
odnosno za kaucije.

U pasivnoj strani bilanse promenu pokazuju samo pove
rioci. Porasli su od 29.4 miliona na 33 miliona, dakle nešto 
preko 3.5 miliona dinara. To je u vezi sa porastom nekih pozi
cija aktivne strane bilanse, u prvom redu investicija.

Amortizađjonom fondu dodeljeno je skoro 2 i po miliona 
dinara i danas iznosi 11.2 miliona. Investicije iznose 38.4 mi
liona. Ako odbijemo fond amortizacije, onda ostaje oko 27 mi
liona dinara. Vlastita sretstva iznose 17 miliona. Prema tome 10 
miliona investicija izvršeno je iskorištenjem kredita. Kad bi po
duzeće povisilo glavnicu na 25 miliona, da su sve investicije 

( izvršene vlastitim sretstvima, situacija bi bila mnogo povoljnija. 
Naročito s  obzirom na današnje kreditne prilike.
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U .prošloj, godini postignut je čisti dobitak od 65 hiljada 

dinara. Taj je upotrebljen za otpis gubitka ranijih godina. Prema 
tome gubitak je reduciran na 68 hiljada dinara.

Kad bi se Uprava monopola držala zaključenog ugovora, 
poduzeće bi radilo mnogo bolje i moglo bi već jednom da pri
stupi i isplati bar jedne čedne dividende.

U upravi ovog vrlo interesantnog preduzeća nalaze se 
sledeča g. g.: Milivoj Crnadak, pretsednik; Karl v. Meynier, 
Kijeka, potpretsednik; Karl Fremont, Rijeka; Dr. Aleksandar 
Gorup, Fiume; Anton Huber, Sušak; Ing. Feliks v. Meynier, 
Fiume; Dr. Branko Pliverič, Zlatko Pukler, Dr. Josip Šilović.

UDRUŽENI RUDNICI I TALIONICE A. D. —  ZAGREB.

Pitanje elektrifikacije Savske banovine rešeno je u jesen 
prošle godine na taj način što je Udruženim rudnicima i talior 
nicama d. d. u Zagrebu osiguran monopol snabdevanja elek
tričnom energijom jednog dela njenog teritorija. Kako su na taj 
teritorij sa jedne strane reflektirali i Ujedinjene centrale Zagreb 
—Karlovac a sa druge strane „Fala”, stvar je rešena povoljno 
za Udružene rudnike. Zagrebačka električna centrala već je bila 
sklopila ugovor u pogledu snabđevanje električne energije sa 
Koprivnicom i već su bili počeli raaovi na terenu radi podi
zanja potrebnog kabela odnosno dalekovoda. Medjutim kako je 
Koprivnica podpala u interesnu sferu Udruženih rudnika, ti su 
radovi morali biti obustavljeni.

Udruženi rudnici i talionice prema propisima zakona sa 
kojim im je osiguran monopol elektrifikacije jednog dela Savske 
banovine moraju na svom rudniku podiči kaloričnu centralu većih 
dimenzija koja bi bila kadra da producira potrebnu energiju. 
Pored toga mora se podići .i postrojenje za suvu destilaciju 
uglja i dobivanja raznih nuzprodukata.

Već je skoro godina dana kako su Udruženi radnici do
bili monopol a još se nije moglo pristupiti podizanju kalorične 
centrale. Dapače grad Koprivnica koji je već bio sklopio ugovor 
sa zagrebačkom centralom, koji je sada storniran odnosno prešao 
na Udružene rudnike, nalaze se danas u neprilikama, jer je posto
jeća mala centrala potpuno nedorasla sve to većim potrebama.

Teritorij koji je osiguran Udruženim rudnicima kao mo
nopolno područje za produkciju i distribuciju električne energije 
izgleda da nije dovoljno velik da bi mogao konsumirati toliko 
energije koliko se može producirati na jednoj rudničkoj centrali, 
da produkcija bude racionalna. Udruženi rudnici već davno rade 
na tome da bi potrebnom energijom snabdevali Zagreb. Zagreb 
sam već troši toliko energije da bi se isplatilo podići i veću 
kaloričnu centralu na jednom ugljeniku. 1 potrošnja Zagreba 
raste sve više. Medjutim Zagreb ima dosta veliku vlastitu ka
loričnu centralu. Pored toga postoji i spoj sa hidrocentralom 
grada Karlovca koja je u stanju da podmiri jedan deo potreba 
Zagreba. A na koncu konca Zagreb 'oš nije napustio ideju da 
kod Bujavice podigne veliku kaloričnu centralu iskorišćivajući ta
mošnje izvore zemnog plina.

Sve to veći konsum električne energije sili Zagreb da u 
najskorije vreme donese definitivno rešenje u pogledu snabde
vanja sa elekričnom energijom. Kako pitanje Bujavice još. nije 
rešeno i kako današnje prilike otežavaju velike investicije, po
stoji projekat da se današnja kalorična centrala grada Zagreba 
toliko proširi da bude odgovarala potrebama za još nekoliko 
godina.

Za Udružene rudnike značilo bi mnogo ako bi oni mogli 
da snabdevaju Zagreb sa potrebnom energijom. Sa takvim jednim 
ugovorom moglo bi se i u današnje vreme pristupiti podizanju 
jedne velike kalorične centrale odnosno dalekovoda od Zagorja 
(io Zagreba,

Bilansi za poslednje 4 godine ovako izgleu

Aktiva: 1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

1931.

rudarski posed 27.323 28.400 28.752 28.916
zemljište i šume 7.611 7.878 8.175 8.347
dužnici 6.090 4.258 5.395 7.544
strojevi 40.428 41.117 32Л90 32.878
ugalj 200 249 221 911
materijal 2.107 1.849 2.340 1.580
blagajna i efekti 518 627 659 897
gubitak ----- 613 1 095 1.358

Pasiva:
glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
rezerve 1.332 1.332 1.332 1.332
poverioci 73.259 73.733 67.514 71.26?
dobitak 10 — — —
ukupna 1bilansa 84.592 85.065 79.287 83.085

U pojedinim pozicijama bilanse nema bitnih promena. In
vesticije su u glavnome iste. Porast iznosi tek nekoliko stotina 
hiljada dinara. A nisu ni sada vremena za nove i obimnije in
vesticije. Jedino zaliha uglja pokazuje izvestan veći porast. Dok 
je ranije iznosila oko 200 hiljada dinara, sada iznosi skoro jedan 
milion ma da je cena ugljena pala. To b' značilo da su zalihe 
nešto veće, što opet odgovara ekonomskim prilikama. Međutim 
ako imamo u vidu kapacitet rudnika, zaliha od jednog miliona 
ne igra nikakvu ulogu.

Dužnici su porasli za preko 2 miliona. Znači da je inkaso 
ove godine bio slabiji. Najviše se ugljna prodaje državnim že
ljeznicama. Opadanje saobraćaja primoralo je državne željez
nice da dobiveni ugalj plaćaju sporije nego ranije.

U pasivi poverioci su porasli za skoro 4 miliona dinara. 
Dionička glavnica iznosi 10 miliona dinara, dok investicije pre
laze 60 miliona. Znači da čitavi obrtni kapital moraju da kredi
tiraju strani interesenti. A kako su u aktivi porasle izvesne pozi
cije, moraju da rastu i poverioci. Međutim, taj iznos tangira 
inostranstvo, budući da Udružene rudnike finansira belgijski 
kapital.

Gubitak u prošloj godini iznosi 272 hiljade dinara. S pre
nosom ranijih godina, gubitak već iznosi 1 milion i 332 hiljade. 
Po tome ta se dva iznosa skoro kompenziraju. U godini 1929 
gubitak je iznosio 613 hiljada dinara. Oodine 1930 on iznosi 472 
hiljade. Kako vidimo situacija je prošle godine bila ipak povolj
nija za preduzeće.

Ako Udruženim rudnicima uspe da nađu jedan aranžman 
sa zagrebačkom gradskom elektranom, onda će moći da pri- 
tupe podizanju velike kalorične centrale. U protivnom slučaju ovo 
je pitanje veoma komplikovano, jer bi bilo teško plasirati veću 
količinu električne energije. Naročito u ovo doba krize.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Edward L,Horst,
pretsednik; Gustave Sap, Alfred Rapport, Louvainse, Ing. Her
mann Capian, Stevan Rajčević, Dr. Milan Barišić, Dr. Otto 
Pavlić.

ЕЛЕКТРА Д.Д. —  СУШАК

Ван сваке ’je сумње да ће Електра д.д. на Сушаку 
играти лресудну улогу у интегралној елетрификацији Хрват- 
ског Приморја. Она за сада опскрбљује електричном енер- 
гијом Сушак и околину a затим и град Крк на истоименом 
острву. Међутим док на Сушаку има само дистрибуцију бу- 
дући да нема властите централе, на Крку je пре 3—4 година 
подигла и сопствену калоричну централу.



Конзум електричне енергије на Сушаку није до сада 
био тако знатан да ce je исплатило подизати властиту кало- 
рцчну централу. Потребну енергију добивало je подузеће 
делимично од таорнице папира Шмит и Менје на Сушаку 
која je у стању да у својој централи продуцира вше енергије 
него што joj треба за погон творнице a делимично од речке 
електричне централе. Није ништа необичнога да ce повлачи 
електрична «нергија из иностранства. Ha границама Аустри- 
је, Немачке, Швајцарске и Италије наилазимо веома често да 
водови високе налетости прелазе државне границе.

Међутим чим конзум још нешто порасте a он je у 
константном порасту, мораће ce приступити подизању вла- 
слите енергије. По свему изгледа да ће та централа бити 
калорична јер у непосредној близини нема водопада који би 
će дао искориститн. У обзир би једино долазио! „Зелени Вир” 
кбд' Скрада који продуцирану енергију тешко може лласи- 
рати. С обзиром на јефтини лодвоз морем за Сушак као и 
за цело Приморје најекономичније би било кад би ce градиле 
калоричне централе на бази страног угљена будући да у 
близини неМа подесног угљена a жељезнички je оодвоз скуп. 
Кад ce већ .подижу калоричне централе онда су велике цен- 
трале много рационалније него мање. Ради тога и држимо 
да he једног дана Сушак добити такву калоричну централу 
да he она бити у стању да потребну енергију даје читавом 
Хрватском Приморју. И то не само варошима на сувом, него 
и no најближим острвима будући да полагање кабела није 
скопчано са знатним трошковима.

За сада „Електра” ради на томе да прошири своју 
јмрежу, било око Сушака било на острву Крку. Код електри- 
фикације Хрватског Приморја што je већ с обзиром на лро- 
мет странаца прека потреба „Електра” he играт пресудну 
улогу. Beh ради тога ш-го je она на Приморју једино преду- 
зеће те струке које ради у већем обиму.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
Благајна 28 53 57 49
Дужници 687 1.014 1.040 992
Постројења 1.169 1.099 1.562 1.899
Инвеитар 141 138 142 166
Струјомери 311 339 323 308
Роба 457 682 874 1.111
Електрана на Крку 848 923 848 1.431

Пасива
Г лавница 2.500 2.500 3.500 3.500
Резерве 300 520 637 660
Повериоци 599 986 393 1.345
Добитак 235 245 249 358
Збир биланса 3.644 4.252 4.855 5.959

Биланс показује две карактеристике које су ретке у 
билансима индустријских подузећа за прошлу годину. Прво 
да je збир биланса за 1931. годину за преко даилион динара 

или за 20% већи од збира билаиса за 1930. годину a друго 
да je полућени добитак далеко већи него које раније године.

Пораст збира биланга треба приписати новим инве- 
стицијама. Постројења бележе пораст од пре-ко 300 хиљада 
динара. A електрична централа у Крку која ce посебио води 
показује пораст од 600 хиљада динара. Taj пораст илш ce у 
првом реду приписати проширењу електрификације у Крку.

Дужници не локазују лораст. To je повољна конста- 
тација јер за време привредне депресије уплате су много 
спорије него иначе. Међутим прилике на Сушаку нису ce 
толико погоршале колико у другим нашим крајевима. Бли-

зина границе даје једном граду увек импусливнији живот, 
Макар и у виду кријумчарења.

И роба показује лораст аа скоро четврт милиона. 
Како ce „Електра” бави и електричним инсталацијама одно- 
сно продајом електротехничких апарата и прибора то са 
појачаном њеном делатношћу мора да расте и складиште 
такве робе.

Повериоци бележе пораст од скоро милион динара. 
Године 1930. повериоци су били знатно опали јер je било 
уследило повишење главнице од 2.5 на 3.5 милиона динара. 
Нове инвестиције, прошле године, односно пораст неких 
других позиција активне стране биланса био je финансиран 
позајмицама на другој страни. Међутим све инвестиције за- 
једно не износе 4 милиона динара. A како властита сретства 
прелазе 4 милиона ro су све инвестиције покривене солстве- 
ним капиталом. To даје лодузећу сдраву базу и у периоду 
привредне депресије.

Рачуии губитка добитка овако изгледају:

Расходи 1928. г. 11929. г. 1930. г. 1931. r.
у хиљадама динара

Плате и надаице 461 564 620 837
Трошкови и најамнине 342 570 801 662
Порез 250 297 190 219
Отписи 331 456 657 818
Камати —— 18 44 88
Добит 253 245 249 358

Приходи
Струја и стројомери 1.381 1.759 2.257 2.628
Инсталације и роба 214 393 257 346
Камати 18 — — —
Разни приходи — — 66 15

Приходи су у порасту. Од струје и стројомера за 
скоро 400 хиљада динара или 15 од сто. To значи да ce по- 
дузеће повољно развија и да консум струје расте. И на 
инсталацијама и роби приход je већи: скоро за 100 хиљада 
динара. Разни лриходи су опали за 50 хиљада. To може да 
долази и од промењеног начина књижења извесних прихода.

Код раехода плате и наднице су у порасту. Будући 
да сада повишења плата ne долази у обзир, значи да je за- 
послен већи персонал што олет говори о повећаној делат- 
ности. Трошков и најамнине су олали за 150 хиљада динара. 
To je надасве карактектерстично. Тим путем, смањивања 
релшје мораће ићи и друга подузећа. Отписи су порасли. 
Они достижу 800 хиљада динара. To значи да ce отписује 
веома много што je опет ловољан знак. Ако узмемо у об- 
зир отлисе, инвестиције у прошлој години биле су веће него 
што изгледа у биланси.

Чист добитак je порастао за 100 хљада динара или за 
40 од сто. Таквим ce резултатом могу похвалити само ретка 
наша подузећа.

У улрави ce налазе следећа г. r . : Анте Шврљуга, прет- 
седник, Мирослав Колацио, потпретседник, Срећко Сулалић, 
Анте Саблић, Др. Ђуро Червар, Фердо Годинец, Јосип Пре- 
мроу, Др. Винко Микуличић, Др. инж. Никола Пшеница и 
инж. В. Гати.

ПРЕКОМУРСКА БАНКА Д .Д . МУРСКА СОБОТА

Раније je Прекомурје пр!ипадало Мађарској; и ако 
оно no својој привредној и културној структури више пот- 
ceha на Хрватску или Војводину ипак припада данас — пре- 
ма адмииистративној подели наше државе Словеначкој ofir



носно Дравској бановшш. За разлику од осталог дела Сло- 
веначке, у Прекомурју не лостоје комуналне штедиониде 

пошто one и у Мађарској нису биле одомаћене, нити je 
задругарство и а  оној. ви си н и ,у -ко јо ј ■ je у Словеначкој. У 
«оме погледу .иије још било мносо шта. докушано. A:: у ко- 
лико je било побуда, да се оенивају нове задруге и евенту- 
ал»о( прошире словеначке, досадашњи су резултати мало 
зад«вол>авајући, и углавноме због тога, m ro се ово питање 
Хретирало , са иартиско полигичког гледишта.

Организација новчарства у Прекомурју je данас још 
пртпуно иста као што je била и за време Мађарске. Јавно- 
правних новчаних установа нема, тако да je све концентри- 
сано. на;: ;неколико малих новчаних завода, који. послују у 
своме месту и ближој рколини и који не ш држ авају везе са 
осталим крајевима,
....... Највећи новчани завод .je Чаковачка Међумурска
штедионица a. д. у Чаковцу, a друга no реду налази се у 
Мурској Соботи, са фирмом Прекомурска. банка д. д. Ова 
банка навршиКе у идућој,' 1933. гђДини'већ'60-тР гРДишњицу 
свог; оснивања. Лрвобитна главниад. je износила 30 хиљада 
круна, a до св.етског рата она je неколико пута шовишена, на 
1.52 милиона предратних круна, a у 1917. години ла 2 ми- 
лиона круна. У 1922.'години претворена je у 500 хиљада ди- 
нара a у идућој години, због отписа претрпљених губитака, 
отписује се главница на 400 хиљада динара, a акције се пре- 
жигошу од; 50 на 40 динара. Затим je одлучено повишење 
главнице на 2.5 милиона али je извршено повишење на само 
половину, на 1.25 -милиона, колико главнида и данас износи. 
У 1928. години промењено je лет старих акција од no 4Q 
динара у 2 нове од no 100 динара номинале. Сматрамр, да 
je управа Прекумурске банке погрешила, што није у рани- 
јиад, повољнијим годинама форсирала повећање сопствених 
сретстава. Пре.ча њезином оредратнОЈМ Стању, главница би 
данас морала износити у најмашу руку 10 .милиона динара a 
не 1.25 милиона. Beh и с обзиром на стање туђих сретстава, 
као што нам то потврђује доња таблица главних билансних 
позиција, у којој смо упоредили њихово кретање за послед- 
н>е четири године:

Рачун изравнања

185 188 186 185
144 101 96 93
92 ' 92 86 21

750 143 148 129

8 0 2 1
330 317 1.902 2.144
244 234 174 ■ №

79 82 101 40
10 8 5 18

671 641 2.184 2.362

Актива 1928 1929. 1930. 1931.
У хиљадама динара

Готовина 588 626 760 753
Валуте 49 148 57 60
Менице, 8.024 6.094 6.635 5.962
Хартије од вредвости 10 22 35 34
Дужници 11.417 12.393 16.059 15,214
Непокретности 600 415 400 390
Учешћа 700 625 607 600
Инвентар 44 38 34 30

Пасива
Главница 1.250 1.250 1.250 1.250
Резервни фонд 100 125 140 164
Спец. рез. фонд — 10 20 30
Пензиони фонд 20 28 38 48
Улози на штедњу 8.046 10.294 14.647 15.163
Повериоци 11.825 8.448 8.251 6.393
Чиста добит 150 143 148 129
Збир биланса 21.753 20.770 24.842 23.415

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камате . 1.575 1.843
Уоравни трошкови 99 . 117 93 92

Плате и додатци 
ГТорези и прирези 
Отписи 
Добит

Приходи
Пренето из ран. год.
Камате 
Провизије 
Приходи предузећа 
Приходи непокретностп 
Збир прихода или расхода

Обртни капитал Прекомуреке банке изнрси нешто 
преко двадесет милиоиа динара; у 1930. години je ripjpactap 
на 24.8 милиона, али je у 1931. години поново ш аљ еа, за..1.4 
милиона на '23.4 милиона. Kako износи при то.ме j-лавиида 
свега '1.25 .милибна a резерве 2Ш. хил>ада то достижу туђа 
сретства.’Ckopo'20 пута већи изнрс од сопствених, a. ifo. je  
сташе, које може у данашњим приликама постати катастро- 
фално no банку. Повећање сопствених сретстава je  за  llpe- 
комурску банку један од најважнијих постулата, коме рна 
мора одговорити најхитније — чим се за то буде указала 
иоле повољна прилика. У томе погледу много je ироиуштепо, 
dep су прилике у 1928. и 1930. годиии биле увек још. такве, 
да омогућују повишење главнице. Тако, код данашшег ста- 
ша, довољно je, да само 5%  од одобрених зајмова постане 
дубиозних, и банчин губитци одмах достижу висину сопстве- 
них сретстава...

Врло интересантно je кретање туђих сретстава, наиме 
улога и повериоца. Док имају улози на штедњу еталну теа- 
денцију ka порасту, од 8.04 милиона у 1928. години на 15,1.6 
милиона у 1931. години, дотле се код поверирца при.мећује 
опадање, од 11.8 милиона у 1928. години на 6.39 милиона до 
краја 1931. године. To може донекле бити и последица про- 
мењеног књижења, наиме да су извесни повериоци прекњи- 
жени на улоге на штедњу, али се прилив нових улога на 
пример у 1930. години не може опорећи, пошто je стање 
повериоца према 1929. години остало стационирано на 8.25 
милиона, a улози су повећани за 4.4 милиона, на 14.65 ми- 
лиона динара. У 1931. години je прилив улога био такође 
врло велики, нарочито првих седам месеци. После, послед- 
ших пет месеци прилике су потпуно измењене; и код Пре- 
комурске банке долазило je до одлива улога, али су они 
пер салдо краје.м године ипак још за преко 500 хиљада ди- 
нара већи но крајем 1930. године. Али су повериоци опали 
за скоро 2 милиона на 6.39 милиона, од чега отиада 2.7 
милиона иа повериоце — новчане заводе, a 3.69 милиоиа 
na остале кредиторе no текућим, рачунима. Управа банчина 
напомиње у свом извештају, да je овај одлив био разумљив, 
пошто je проузрокован подизањем улога трговаца који су 
услед погоршаних привредних прилика били приморани да 
употребе своје резерве готовиие, пошто су робу морали у 
све већој мери давати на кредит и повдто ни ранија дуго- 
вања нису могди на вр.еме наплатити.

. Због овог одлива туђих сретстава морала je Преко- 
мурска банка да редуцира н евоје активне операције. Ме- 
нични кредити су смањени у 1931. години за  670 хиљада, од 
6.6 -милиона на 5.96 милиона a  кредити no текућим рачунима 
за 845 хиљада, укуино дакле за 1.5 милиона, за колико су 
пер салдо били опали повериоци. Само код ових двеју по- 
зиција активе имамо у последњој, 131. години промене, док 
су све остале позиције биле савршено непромењене. Оне 
данас стварно и ш су  важне. Дужници no текућим рачунима 
су скоро два пута већи од меничних кредита, штР долази 
отуда, да у Прекрмурју менични кредити још нису одома- 

^ћени, као у осталом и у осталој Словеначкој, где свугде пре- 
, овлађују кредити' rio текућвм рачунима. Код Прекомурске



банке они су били рекордни крајем 1930. године са преко
16 милиона, док видимо, да су менични кредити били највећи 
крајем 1928. године, са 8.02 милиона.

Вредност банчиних девиза и хартија од вредности 
остала je лоследње две године непромењена, a билансирана 
je незнатиим износима: девизе су исказане са 60 хиљада a 
хартије од вредности са 34 хиљада. Непокретности су no- 
сле отписа од 10 хиљада динара билансиране у вредности 
од 390 хиљада, a банчино стално учешће, код Крижевачке 
штедионице у Прекомурју са 600 хиљада, које je у току 
последње три године отписано за 100 хиљада динара.

Што ce тиче рачуна губитка и добитка пада у очи, да 
износе отписи свега 21 хиљада динара — a то  су отписи на 
непокретности, учешће и инвентар, док на сумњива потра- 
живања као и ефеката отписа нема. Сматрамо, да у дана- 
шњим приликама управе банака никад не могу бити довољно 
предострожне. Бруто приходи су за 180 хиљада већи но у 
прошлој години, a износе 2.36 милиоиа. Са ранијим 1929. и
1928. годином не може ce упоредити, пошто je у овим годи- 
нама камата обрачуната a њезин салдо унет у рачуну при- 
хода. Повећање бруто прихода у 1931. години долази од по- 
раста прихода на име камата — али видимо, да су и ра- 
сходи no каматама знатно порасли, упркос смањења 
повериоца из чега можемо наслућивати, да je камата у 1931. 
години, a пре свега ооследњих пет месеци била у извесној 
мери повишена. Вероватно ce тиме спречавало одлив улога.

Код банчиних расхода видимо да су управни трошкови 
као и плате, остали непромењени, са тенденцијом незнатног 
смањења, што важи такође и за порезе. Упркос томе je 
чиста зарада нешто мања него последњих неколико година, 
када je варирала стално змеђу 140 и 150 хиљада динара. 
Ове године износи свега 129 хиљада, a да би отписи одго- 
варали онима из четри година онда би чиста добит износила 
свега 59 хиљада динара, што међутим, с обзиром на акцио- 
наре није урађено.

Добит од 129 хиљада динара била би у осталом до- 
вољна за исплату исте дивиденде као и последњих година, 
од 8%, али je ипак управа банчина предложила својим акци- 
онарима, да ce задовоље са дивидендом од 6%  —• у шта je 
потребно 75 хиљада динара, a фондовима je дотирано 34 
хиљада. Управном одбору je дато 11.5 хиљада a надзорном
2.3 хиљаде на име тантијеме, a  на нови чачун je пренето 
1391 динара.

У управи Прекомурске банке налазе ce еледећа г.г.: 
Геза Хартнер, претседник, Бела Бергер, потпретседник, 
Штефан Ковач, Матија Ковач, Јосип Кухар, Лудвик Штиф- 
тар, Јосип Аидерид, Фердинанд Хартнер и Виктор Ваглер. 
У надзорном одбору су г.г.: Др. Јанко Ковачић, претседник, 
Аладар Дарвас, Адам Лутхар, Штефан Берењи и Иван Титау.

ВРАЊСКА ПРОМЕТНА БАНКА ЗА КРЕДИТ И ШТЕДЊУ 
A. Д., ВРАЊЕ

Врањска прометна банка за кредит и штедњу a. д. у 
Врању, која je основана тек у 1926. години, треба убројити 
међ наше млађе провинцијске новчане заводе. Упркос томе 
треба подвући, да ce ова банка у ,релативно врло кратко 
вре.ме сјајно афирмирала и да показује једну завидну по- 
словну експанзију, која je надмашила чак и развој много ве- 
ћих и старијих новчаних завода. Taj развој у великој je мери 
отежала садашња погоршана привредна депресија, и да ње 
није било, постала би Врањска прометна банка за кредит и 
штедњу већ , један врло утицајан фактор међ нашим про- 
винцијским банкама, a нарочито на новчаном тржишту 
Врања и околине.

Врањска прометна банка за кредит и штедњу основана 
je, као што смо то напоменули, у лету 1926. године са oe-

новном главницом од 1 милиона динара, која je била поде- 
љена на 1000 комада акција од no 1000 динара номиналне 
вредности. Ова висока номинална вредност акција код на- 
ших новчаних завода доста je необична, и врло ретка појава. 
Пошто су наше банке у погледу прикупљања сопствених 
сретстава упућене у главноме на приватно тржиште капи- 
тала, то ce редовно виеина номинале акција подржава на ни- 
ciKOM нивоу — у.обичајен je тип од 100 динара — да би што 
већи круг ситних капиталиста имао могућности, да их упише 
одосно преузме. Међутим видимо код акционарских новчаних 
завода, код којих je круг акционара у напред утврђен и по- 
знат, да ce редовно узима много виша номинала поједине 
акције, што има у извесној мери и прохибитивне намере, 
наиме, да ce круг интересената —■ акционара већ у напред 
ограничи само на имућније редове. Акције од номинале од 
1000 динара нису толико погодне за лласмане и трговину 
ефектима као оне од номинале са 100 динара.

Управа Врањеке прометне банке за кредит и штедњу 
објављује за 1931. годину поред завршних рачуна и један 
врло интересантан извештај, у коме ce детаљно говори о 
приликама и тешкоћама који.ма су у прошлој години били 
изложени наши новчани заводи. Из овог извештаја видимо, 
да су ce банчини послови у прошлој години нормално ра- 
звијали, што произлази у осталом већ и из банчиних завр- 
шних рачуна. Управа напомиње, да je криза пласмана која 
je и ранијих година постојала, повећна у току 1931. године. 
Повећање привредне депресије и,мало je за последицу пове- 
ћање броја нерегулисаних меница у портфељима наших ба- 
нака, што je био случај и код Врањске прометне банке. Један 
известан део ових меница морао je бити упућен на извр- 
шење и управа банчвна са жаљењем напомиње, да je за 
тражена обезбеђења и за тужбе око ликвидације потражи- 
вања морала поднети велике нове трошкове и знатне таксе. 
Даље читамо, „да je криза пласмана која нам je задавала по- 
доста брига имала и своју добру страну, јер не само да ни- 
смо имали потребу да ce код других новчаних завода заду- 
жујемо, већ нам ce и готовина у благајни нагомилавала. 
Овој околности пак имамо да благодаримо, што нисмо имали 
много муке са улагачима међу којима je, нарочито у дру- 
го.м полгођу прошле године, била завладала узнемиреност.”

Управа банке даље напомиње, да je предвиђала, да he 
навала улагача за повлачење улога бити велика, због чега 
je управа своју пословну политику на одржање што већег 
ликвидитета, те je упркос великих благајничких готовина 
прибегла тражењу отплате, како no есконту тако и no те- 
кућим рачунима. Са немало гордости управа подвлачи у сво- 
ме извештају: „Благодарећи томе ми смо били у могућности 
да сваку затражену суму no улозима исплатимо одмах и 
без одлагања, што je имало за добру страну то, да су ула- 
гачи, видевши да им ce исплаћује свака сума без о. лагања 
и отказа, одустали од повлаћења улога. Па ипак су улози 
на штедњу у 1931 години опали за 808 хиљада динара према 
стању крајем 1930. године.

Другу неповољну чињеницу претстављали су у 1931. 
години код наших новчаних завода претрпљени губитци на 
курсној разлици хартија од вредности, које ни Врањска 
прометна банка за кредит и штедњу иије могла избећи. О 
томе he у осталом још и доцније бити говора.

Сада да погледамо слику банчиног финансиског стања. 
У томе циљу ми смо упоредили главне билансне позиције за 
последње четири године, које показују врло повољан раз- 
витак. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања
Актива 1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
Благајна 213 1.190 150 135
Есконт 4.210 3.966 4.259 4.536
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Зајмови на залогу 168 163 62 38
Текући рачуни 1.176 1.836 3.120 1.429
Привремени рачуни 11 — — 65
Хартије од вредности — — — 81
Вредност рез. фонда — 121 142 92
Намештај после 10% отписа — 58 53 49
Кауције, оставе и т. д. 4.329 7.082 7.985 6.204

Пасива

Главница 1.000 2.000 2.000 2.000
Резервни фондови 109 373 381 334
Пензиони фонд — 16 17 17
Улози на штедњу 3.471 3.855 4.274 3.553
Текући рачуни 1.104 880 120 —
Привремени рачуии — 18 236 252
Акцепти — — 704 186
Тантијема — 4 — 1
Добит 66 70 4 11
Збир биланса 10.179 14.388 15.822 12.632

Рачун губитка и добитка

Актива

Камата 70 602 528 366
Плате и додатци 101 92 136 135
Режијски трошкови 123 95 100 145
Отписи — — 158 139
Добит 66 102 6 15

Приходи

Камата — 579 660 633
Провизије 361 313 270 165
Пренос добити из ран. год. — — — 4
Збир прихода и расхода 361 892 930 802

Збир биланса, који je у 1930. години постигао досада
рекордну висину од 15.8 милиона дииара, onao je у 1931.
години на 12.6 милиона, дакле за 3.2 милиона. Ово смањење
je последица врло правилне оословне редукције, даље одлива 
улога на штедњу смањења акцепата и пасивних тскућих 
рачуна: смањењу преиосних позиција, као што су то оставе, 
кауције, гарантије и т. д. Већ на први поглед пада у очи 
повишење главнице од 1 милиона на 2 милиона, помоћу но- 
ве емисије у 1929. години, која je ирема саставу банчиних 
акционара потпуно била обезбеђена. Ово повишење усле- 
дило je баш у право време, и то са две тачке гледишта: у 
погледу на прилике на тржишту капитала, као и у погледу 
повољне последице повишења сопствених сретстава, што je 
било од врло велике важности баш сада, у кризи пове- 
рења. Управљачи банке могли су приметити, да je поверење 
у банку због овог повишења главнице знатно било појачано. 
Сопствена сретства износе крајем 1931. годие 2.33 милиона, 
од чега je 3.34 хиљада резервних фондова, a 4 милиона изно- 
се туђа сретства, тако да достиже укупни обртни капитал 
банчин б.З милиона, према скоро 8 милиона у претпрошлој 
години. Ми смо напоменули, да ово смањење обртног капи- 
тала na и пословног волумена нема нвкаквих последица.

Улози на штедњу, који су све од оснивања у непре- 
кидном повећању, — у 1930. години били су рекордни са
4.27 милиона — опали су у 1931. години на 3.55 милиона. 
Али je још много интересантније смањење пасивних теку- 
ћих рачуна, који су потпуно ликвидирани, тако да се ова 
позиција у билансу више не исказује, као и смањење акце-

пата, што je све учињено банчином иницијативом, a не од- 
луком и отказом банчиних поверилаца.

Врло информативна je конструкција биланса активе. 
Она показује, да су менични кредити остали кроз последњу 
годину скоро непромењени, и да су 1931. године чак и не- 
што повећани, што долази вероватно као последица извес- 
ног претварања активних текућих рачуна у менична потра- 
живања. Они износе 4.53 милиона према 4.26 милиона у 
1930. и 3.97 милиона у 1929. години. Али су активни текући 
рачуни снажно редуцирани, од 3.12 милиона у 1930. на 
1.43 милиона у 1931. години. Изузевши позиције хартија 
од вредности, нема других значајнијих промена. To су ма- 
хом све садчо државни папири, и то Ратна штета. Банка je у 
гоку 1931. године «упила један пакет нових папира, код 
којих je на име курсне разлике морала отписати 49 хиљада 
динара, a  код ефеката резервних фондова 57 хиљада укупно 
дакле 106 хиљада динара. Курсна разлика код слободних 
ефеката je отписана кроз рачун губитка a  она ефеката 
фондова кроз позицију резерва у пасиви биланса —  које су 
тиме нешто смањене.

D E R  O E S T E R R E 1 C H 1 S C H E

VOLKSWIRT
HERAUSGEBER WALTHER FEDERN

Die inhaltsreichste wirtschaftspolitische 
Zeitschrift der Nachfolgestaaten. Erscheint, 
jeden S&mstag in Wien — Gegründet 1903

Der Oesterreichische Volkswirt ist für 
jeden unentbehrlich, der die Gescheh
nisse in Oesterreich und den Nachfo!' 

gestaaten verstehen will.
Glossen, Aufsätze, Notizen, Bilanzkriti
ken des Oesterreichischen Volkswirts 
sind als zuverlässige Füh er durch den 
verwickelten Aufbau der Nachfolgesta

aten anerkannt.
Seine gesammelten Jahrgänge bilden 
eine unerschöpfliche Fundgrube sonst 
nur schwer erreichbaren wirtsch«ft<po- 
itischen und statistischen Materials.

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung sowie 
die Verwaltung des Oesterreichischen Volks
wirts in Wien IX, Porzellangasse 27, entge
gen. Der Bezugspreis beträgt viertel). Din. 190— 
mit Zustellung. Das Abonnement kann jeder

zeit beginnen. Probenummern kostenlos.

Рачун губитка и добитка показује бруто добит од 802 
хиљаде, за 130 .хиљада мањи но прошле године, док je чиста 
зарада 15 хиљада, и то због тога што износе отписи 140 хи- 
љада. Од ове добити додељено je 5 хиљада резервним фондо- 
вима a  10 хиљада je пренето на нови рачун. »

У банчиној управи налазе се следећа г. г.: јанће 3.
Дингарац, претседник; Раде 3. Богдановић, потпретеедник; 
Миле Ст. Илић, Зафир Богдановић, Boja Ст. Ружић a у 
надзорном одбору су г.г.: Димитрије 3. Стојковић, прет-
седник; Реља A. Јовичић и Милан 3. Богдановић.
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HIN KA FRANKA ŠINO Vi D. D. — ZAGREB

Malo je naših industrijskih poduzeća koja i za prošlu go
dinu mogu izkazati tako povoljne rezultate. Čisti dobitak po
slednjih nekoliko godina iznosio je:

1926 271 hiljadu
1927 295
1928 2.952
1929 2.952
1930 4.301
1931 4.471

Kako vidimo čisti aobitak i dalje raste iako ne onako 
naglo kako pre 2—3 godine. Kod glavnice od 40 miliona di
nara, to znači ukamaćenje od 10%. A to je za prilike u kojima 
živimo svakako lep rezultat. Pored toga on pokazuje da je po
duzeće tako fundirano da mu je osiguran prosperitet i pod naj
težim privrednim prilikama. Ako su privredne prilike takve da 
se konzum kave mora da smanji, pogodjena je u prvom redu zr- 

ita kav4. Pnnaće u takvim momentima konzum kavinih suro
gata još i raste jer mnogi prelaze sa kave na njezine surogate. 
Kavi se dodavaju surogati u daleko većoj meri nego što je to 
ranije bio običaj. Tako može privredna depresija da donese po
duzećima koja izrađuju surogate čak i veći prosperitet.

I današnje poteškoće na deviznom tržištu mogu poduze
ćima domaće industrije samo da koriste. Uvoz kave u znatnoj 
je meri otežan. A ona dolazi mnogo skuplje jer je to 100%
uvozni artikal i poznato je da nabavka strane robe dolazi danas
20—30%, skuplje. Kod kavinih surogata devizne teškoće ne do
laze u obzir jer se potrebne sirovine u najvećem delu nabav
ljaju ii zemlji. Porast kave za 20—30%, kod nepromenjenih cena 
kavinih surogata, naravno da povoljno deluje na plasiranje su
rogata.

Kava „Frank” danas je u našoj državi tako uvedena da 
je omiljena i u najširim narodnim slojevima a tu poduzeće 
plasira najviše svojih produkata. Pokušalo se je sa bezbroj 
sličnih preparata ali su rezu ltat uvek bili isti. Bilo je slučajeva 
da su se drugi preparati delili u svrhu reklame i besplatno.

Nu ni to r.ije pomagalo. Neki nisu hteli ni ove poklo
njene preparate niti da probaju dok su drugi' .i posle proba 
ostali kod Franka. Gotovo bi se moglo reči, da Frank za kavine 
surogate ima neku vrstu monopola. A u drugim našim kraje
vima kavini surogati uopšte se nazivaju Frankova kava.

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaiu:

Dužnici 3.545 466 200 284
Zalihe i naprave 81.524 75.133 • 85.828 78.428

Pasiva:
Glavnica 20.000 20.000 40.000 40.000
Kezerve 754 1.124 3.792 3.636
Poverioci 61.926 51.470 38.386 31.998
Dobitak 2.952 3.528 4.301 4.471 ‘
Zbir biianse 85.633 76.123 86.498 80.106

Aktiva:

Blagajna

1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara 

563 523 468 1.393

Zbir bilanse je manji za preko 5 miliona dinara. Kako siti 
investicije i zalihe bilansirane u jednoj poziciji, teško je tačno 
ustanoviti koliko otpada na investicije a koliko na zalihe. Uko-' 
liko nije bilo novih investicija one su za najmanje 2.5 miliona 
dinara manje koliko naime iznose otpisi. Kod dužnika otpisi nisu 
mogli biti znatni jer dužnici znose tek 2—ЗШ hiljada dinara.

Pada u oči kako su dužnici neznatni’. Poduzeće koje radi 
desetkama miliona, koje svoje produkte plasira kroz čitavu dr
žavu ima manje dužnike nego jedan iole veći seoski trgovac. Ra
diti za gotovo i neodobravati veresiju može samo poduzeće 
sa monopolnim položajem.

Blagajna je porasla za skoro milion dinara. Situacija kod 
banaka primorala je mnoga industrijska poduzeća da u svojim 
blagajnama drže veće iznose gotovine kako bi mogli udovoljiti 
svim obvezama. U prvom redu u pogledu činovničkih plata • 
radničkih nadnica,

Poverioci su opali za preko 6 miliona. Od 32 miliona 
poverioča otpada na banke 27.6 miliona dinara a na robne kre
dite 4.4 miliona dinara. Budući da r.ije poznato koliko iznose in
vesticije a koliko zalihe teško je utvrditi dali. pokrivaju pove
rioci samo kapital i deo investicija. Nu s obzirom na činje
nicu, da iznosi glavnica 40 miliona dinara, pretpostavljamo da 
pokriva sve investicije.

Interesantan je račun gubitka i dobitka. On naime obuhvata 
sve prihode i rashode. Troškovi produkcije iznose 23 miliona 
a prodajni i opšti poslovni troškovi 20.6 miliona. Otpisi i dota
cije iznose preko 5 miliona. druge strane prodajni efekat iz 
nosi 53.5 miliona dinara. Ovakovi način objavljivanja računa 
gubitka i dobitka pruža interesantnu sliku, jer pokazuje koliko 
da iznose troškovi produkcije a koliko oni administracije.

Kako rekosmo čisti je dobitak veći nego ranijih godina. 
A s obzirom na deviznu situaciju, makar privredna depresija 
još i dalje traje poduzeće radi u svakom slučaju najpovoljnijim 
uslovima.

U upravi fabrike Hinka Franka sinovi d. d. nalaze se sle
deća g. g.: Josip Hrabovski, Dragutin Stingl, Anton Rupprecht, 
Robert Miškulin ' Metod Bende.



„ЈУГОЧЕШКА” — ЈУГОСЛОВЕНСКО-ЧЕШКА ТЕКСТИЛНА 
ИНДУСТРИЈА Д .Д ., КРАЊ

После једног необично лепог и просперног развоја по- 
следњих година дошла je код Југочешке — југословенско- 
чешке текстилне индустрије a. д. у Крању у прошлој 1931. 
години до извесног застоја. Ова пословна стагнација, која 
je захватила у прошлој години читаву нашу текстилну ин- 
дустрију еије поштедила ни ову модерну фабрику, a иајбоље 
ce види из чињенице, да она први пут од свог постојања, ис- 
казује уместо зараде губитак, и ако не баш тежак, од 706 
хиљада динара. Управа фабрике сама констатује, да прет- 
ставља последња пословна година за предузеће најнеповољ- 
нију годину од како постоји. Узроци кризе. текстилне инду- 
стрије леже пре свега у опадању куповне снаге широких 
кругова становништва. Ово je међународна појава, a важи 
и за наше домаће прилике. У свим овим државама, у којима 
ce налазе већа предузећа текстилне индустрије постепено 
су ce нагомилале огромне количине непродате текстилне 
робе, за коју уопште није било тражње. Поред тога je и 
кроз читаву годину цена сировина у непрекидном оладању, 
што je изгледе на пословне резултате само још логоршало; 
због тога фабрике су биле гаринуђене, да no сваку цену 
ликвидирају извесне делове својих резерва готових лроиз- 
вода, како би на тај начин барем донекле мобилизирале 
обртни капитал. Да под оваквим прилика-ма није могло бити 
говора о заради, потпуно je разумљиво.

Код „Југочешке” у Крању je у прошлој години ситуа- 
ција била аналогна. Управа напомиње, да je финансиско ; 
стање њезиних пословних пријатеља знатно погоршано у 
прошлој години; услед чега je била принуђена на најобазри- 
вију продајну политику, да би на тај начин спречила пове- 
ћање позиције дужника. Продаја и дистрибуција готових 
производа морала je бити смањена, што je имало за после- 
дицу рапидно повећање залиха. И непрекидно опадање цена 
имало je лоше последице, нарочито због тога, што управа 
предузећа из социјалнснполитичких побуда није хтела извр- 
шити стрнктно смањење продукционог процеса, да не би 
морала отпустити већи број радника и чиновника. Ca друге 
пак стране ово je имало за последицу повећање режијских 
трошкова; што ce дулло тешко осећало, пошто je долазило 
баш у доба, када би ce заправо све режије морале no сваку 
цену смањивати.

Навешћемо неколико података о производњи и капа- 
цитету „Југочешке”, коју треба убројати данас међу наша 
највећа и најмодерније изграђена текстилна предузећа у Ha
rnoj земљи. У ранијим анализама ми смо подвукли, да je у
1928. години фабрика запослила око 650 радника код 500 
разбоја. Крајем 1929. године било je инсталирано већ преко 
650 разбоја код више од 800 радника a крајем 1930. године 
има око 900 разбоја ca 900 радника. Затим постепено наи- 
лази криза. У ткачници фабрика je радила кроз читаву 1931. 
годину —  до краја септембра ca 883 рзбоја, a крајем сеп- 
тембра 1931. године само још ca 720 разбоја. Број радника 
морао je пропорционално да буде <смањен, односно je за- 
лослен no другим оделењима у колико je то уопште било 
могућно. „Југочешка” ce дели на три дела, који би могли 
да претстављају три самостална и мођусобно независна 
предузећа: прво je ткачница, у којој ce производе све врсте 
памучних тканина и вештачке свиле; опецијалитети, које 
„Југочешка” производи и који су у Загребу, Љубљани, Бе- 
ограду или Скопљу подједнако одомаћени, као што су то 
на пример „Дагмар” свила, „Тибет” фланела, разне врсте 
порхета које уживају, као што смо већ имали прилику да 
напоменемо, светоку релутацију — јер ce, под повољним 
привредним приликама, ово лредузеће бави у знатној мери 
и извозом. После ткачнице долази штампарија. где ce тка- 
нине беле, боје и штампају. Ова je штампарија баш у очи 
погоршаних привредних прилика знатно проширена те je у

1930. години стављена у погон нова машина ca бакреним 
ваљцима, којом ce штампа истовремено у осам разних боја 
и вреди напоменути, да у нашој земљи једино „Југо-чешка” 
располаже оваквим постројењима. To je у осталом за пре- 
дузеће од врло велике важности, У извештају за  1931. го- 
дину ce напомиње^ да je ова штампарија кроз читаву годину 
била нормално запослена. Затим долази фабрика штирке. 
Ha њезино оснивање управа ce одлучила у 1926,. години; у 
ранијим годинама су постигнути резултати били веома по- 
вољни и фабрика je могла да искоришћује свој пуни капа- 
цитет, то јест, она je прерађивала годишње преко 300 вагона 
кромпира. Овде су ce прилике у 1931. години необично по- 
горшале — те je фабрика штирка у току целе године пре- 
радила свега 10 вагона кромгара, пошто ради високе цене 
иностраног «ромпира и упркос царинске заштите није могла 
да издржи конкуренцију иностраних фабрика.

Приликом прошлогодишње анализе „Југочешке” ука- 
зали смо на огромну експанзију и навели као најмарктант- 
нији доказ њезиног полета чињеницу, да je ,,Југочешка” у
1930. години купила Београдску текстилну индустрију a. д. 
у Београду. Ово je била једна врло важна аквизиција. По- 
знато je, да има „Југочешка” у овдашњим крајевима као и у 
Јужној Србији врло велику пословну експанзију. У циљу, да 
би избегавала врло велике транспортне трошкове —  од 
Крања до Скопља има скоро 1000 км., управа je одлучила да 
прихвати врло повољну прилику, и да купи Београдску тек- 
стилну индуетрију, која je припадала ју:гословенскО;М Маут- 
неровом консерну, који je баш у ово доба донео одлуку, да 
отуђи ово Београдско предузеће, пошто ce je југословенски 
посао овог концерна имао концентрисати у фабрикама у 
Цреболду и Литији у Словеначкој. Београдска текстилна 
индустрија je снабдевена свим модерним машинама и ин- 
сталацијама те je била једна од наших највећих фабрика. 
Главница je износила 20 милиона динара, али je од тога 
било уплаћено само 10 милиона. Распростире ce преко врло 
великог комплекса, има фабрику трикотаже, модерно уре- 
ђену ткачницу; штампарију и т. д. Она je још пре неко- 
лико година запослила око 1500 радника, који су радили 
на 650 разбоја ca 4200 вретена. Пошто je ова трансакција, 
која je за „Југоческу“ од врло велике важности премашала 
(Безину финансиску снагу -— главница je приликом прего- 
вора била иста као и код Београдске текстилне индустрије, 
то je она брзо повећана, на 15 милиона у 1929. години и на 
20 милиона у 1930. години, лосле чега су прекупљене све 
акције београдског предузећа. У извештају за 1931. годину 
читамо; да ова београдска фабрика није још отпочела ca 
радом, и ако je, то било предвиђено, што треба приписати 
ипштим неповољним приликама које су владале у прошлој 
na и овој години.

Управа „Југочешке“ je врло песимистична у погледу 
на будући развој, a нарочито за прилике у овој години. По- 
ред знатног погоршања општих привредних прилика долазе 
нове -сметње, као што су то ограничења девизног обрта, 
клиринзи; контингенти и т. д. — што je све управу упутило 
на поновну редукцију производње, како у ткачници тако и у 
штампарији.

Да бисмо правилно могли проценити финансиску 
снагу предузећа, упоредили смо у доњој таблици главне 
билансне шозиције за последње четири године. Добијамо 
следећу врло интересантну слику:

Рачун изравнања.
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

У хиљадама динара
Фабрична постројења 34.124 35.091 37.021 33.682
Дужници 26.012 29.932 29.020 32.852
Благајна, ефекти итд. 351 763 20.985 21.517
Роба 33.466 35.617 45.177 40.758
Г убитак —- — — 705



Пасива
Главн^ца 10.000 15.000 20.000 20.000
Резервни фоид 220 320 900 1.300
Ажија рез.: фонда — 700 2.105 2.105
Резерва за дубиозе 1.000 32 — —
Повериоци 82.466 83.828 107.439 105.719
Добит 427 1.135 1.504 —
Пренос добити из ра-

није године — - — 354
Збир пасиве 94.199 101.404 132.204 129.515

Рачун губитна и добитка.
Расходи

Режија 12.723 14.741 16.532 18.941
Курсна разлика —  —• 340 . —
Дубиозе 1.000 -— 264 544
Амортизација 2.671 3.422 3.822 4.118
Добит 427 1.135 1.504
Пренос добити из pa-

није годиие —  — —  354

Приходи
ГТренос добити — 12 156 354
Бруто добит 16.879 18.713 22.315 22.400
Курсна разлика — — —• 496
Губитак — — — 706
Збир прихода или

расхода 16.879 19.299 22.470 23.956

Неповољне прилике ce одразују и из биланса. Док je 
фабричин обртни капитал у периоду од 1928.— 1930. године 
повећан за скоро 40 милиона на 132 милиона, наступила je 
у 1931. години стагнација —  због које je обртни капитал 
остао е.тационаран, односно з.а 2.7 милиона мањи. To je нез* 
начајно смањење, a долази као последица мале редукције 
ловериоца. Сопствена сретства износе 23.4 милиона, од чега 
ie 20 милиоиа главница a 3.4 милиона су резервни фондови. 
Повериоци су исказани са 105.7 милиона или са скоро пет 
пута већим износом од сопствених сретстава. Овај би од- 
нос под другим лриликама могао бити неповољан; ако пак 
узмемо у обзир; да ce „југочешка“ налази у врло уским ве- 
зама са моћним и богатим чехословачким текстилним инду- 
стријалцима, и да су према томе повериоци у главноме иден- 
тични са акционарима, онда видимо, да je. имовно стање 
друштва врло повољно.

Из активе билансе видимо, да она обухвата свега пет 
лозиција и да je у непокретноети и машине инвестирано 33.68 
милиона динара. Пошто у 1931. годин нема нових инвести- 
ција, видимо да je њихова вредност према 1930. години сма- 
њена за 3.3(4 милиона, што претставља амортизацију. Дуж- 
ннцИј који еу у 1930. години нешто мало редуцирани, у 1931. 
годики су поново порасли, за 3.8 милиона на 32.85 милиона, 
што je ткпичан знак за прилике из 1931. године. Позиција 
благајне, хартије од вредности итд. je у 1930. години пове- 
ћана на 20.9 милиона, због преузимања акција Београдске 
текстигне индусгрије. У овој години забележен je пораст; 
иесумњиво због тога, што подржава предузеће веће касене 
готовине — због банкарских тешкоћа. Вредност ефеката 
оаноснс» Београдске текстилне фабрике може да задржи 
врло велике тихе резерве, пошто сматрамо; да je кућовна 
цена варирала између 30 и 40 милиона.

Вредност робе на лагеру je смањена за скоро 4.5 ми- 
лиона на 40.76 милиона, и ако управа напомиње, да су ла- 
гери били повећани. Објашњење нам даје чињеница да су 
у току 1931. године цене знатно смањене о чему je управа

водила рачуна приликом билансирања лагера односно прав- 
љења инвентара.

Из рачуна губитка и добитка примећујемо, да су ре- 
жијски трошкови повећани. О томе je већ било говора, али 
смо убеђени, да долази повећање и од већих камата, које мора 
предузеће да плаћа својим повериоцима. Отпис сумњивих 
потраживања je већи но у 1930. -години, a износи 544 хиљаде 
А,мортизације износе 4,12 милиона. Пошто je вредност ин- 
вестиција смањена за само 3.34 милиона — за нове инве- 
стиције су прилике биле и сувише слабе — излази, да от- 
пада разлика осталих отписа на амортизацију ефеката или 
робе. Управа напомиње, да je извршила отписе и ове го- 
дине no нарочитом кључу и начину, који je у предузећу 
досада био уобичајен и ако их пореска управа за 1930. го- 
дину не признаје. Управа ce жалила на ову одлуку. По- 
следње четири године отписано je преко рачуна губитка 
14.03 милиона од инвестиција и 2.15 милиона на сумњива 
потраживања, укупно дакле 16.2 милиона.

Бруто приходи износе 23.96 милиона према 22.47 оди- 
лиона у 1930. години и 16.9 милиона у 1928. години.

У 1931. години износи пословни губитак 705 хиљада 
динара; одбивши од тог износа пренос добити из 1930. го- 
дине, остаје губитак од 354 хиљада динара, који ce преноси 
на нову пословну годину.

У управи „југочешке” у Крању налазе ce следећа г.
г.: јосип Погачник, Емил Сфорца, Макс Хорвиц( Др. Бено 
Саботи, O t o  Штајн. Генерални директор je г. Макс Хорвиц.

„ЗАГОРКА” ДИОН. ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВНУ 
ИНДУСТРИјУ ~  ЗАГРЕБ

У нормалним временима интензитет грађевне делат- 
ности био je један од најпоузданијих барометара за просу- 
ђивање привредних -прилика. Нарочито у индустријским 
државама, са јаким урбанизмом. Јака грађевна делатност 
значила je јаче пулзирање привредног живота и обратно. У 
годинама високе .коњуктуре; грађевна делатност no градо- 
вима и варошима била je увек надасве интензивна.

Данас су и у томе погледу прилике из>мењене. Наша 
привреда проживљује једну веома тешку кризу. Ни једна 
грана привредне делатности није поштеђена. Нарочито ад 
септембра прошле године, кад je избила и криза поверења 
која je захватила читаво наше новчарство. -r

Ma да ce привреда налази у кризи, .грађевна делт- 
»ост веома je интензивна. Београд je ове године сазидао 
више приватних зграда него ма које раније године. Загреб 
до.душе неће достићи прошлогодишњи рекорд али то само 
ради тога, што многи »оји би хтели и могли да оодигну згра- 
де то не чине јер су им улози замрзли код. ове или оне бак- 
ке. Раније ce сматрало да без интензивног кредитирања, на- 
рочито дугорочним хипотекама да ce неможе замислити јача 
грађевиа делатност. A то у овој години није случај. О кре- 
дитима данас нема ни говора, na ипак ce гради. Државна 
хипотекарна банка није ове годиие ни примала пријаве Sa 
кредитне молбе. A то нису радиле ни остале јавно-правне 
новчане установе, које су раније биле главни носиоци ва- 
рошког хипотекарног кредита. У тој грани данас више нема 
никаквих послова. A о осталим новчаним заводима и да ffe 
говоримо. Чак и приватници који су раније давали хипоте- 
карне зајмове данас то више не раде.

Можда je управо лоша привредна ситуација главни 
разлог јаке грађевне делатности. Ту наравно игра знатну 
улогу и неповерење. Искуство je показало да су код нас 
најбоље до сада пролазили они који су свој новац пласира- 
ли у непокретности. Једини који нису били јаче погођени 
својевременим падом круне и дунара су власници кућа у
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нашим већим градовима. Они додуше кроз неко време нису 
добивали пуну ренту али су успели да сачувају свој ка- 
питал. Дапаће су при томе још и профитирали.

Према томе грађевна индустрија, осим у крајевима 
и артиклима где постаји јака међуеобна коекуренција, про- 
лази сада још релативно добро. To стање he трајати док 
не престане интензивна грађевна делатност. A она ће тра- 
јати све докле год he трајати и прилике које >су je изазвале.

Биланси „Загорке” за последње 4 године дају следећу 
слику :

Актива 1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
Инвестиције 13.534 13.534 13.534 21.196
Роба 4.549 4.639 3.963 4.676
Благајна 527 698 211 373
Евекти 126 187 217 102
Дужници 5.648 5.736 8.283 6.397

Пасива
Главница 10.000 10.000 10.000 . 10.000
Резервни фонд 2.901 2.951 3.011 3.081
Фонд валоризације 2.479 2.479 2.479 2.479
Амортизацијони фонд 1.121 1.300 1.400 2.512
Повериоци 6.580 6.639 7.714 12.520
Добитак 1.076 1.093 1.186 814
Укупна биланса 24.422 24.769 26.209 31.745

Повериоци су порасли за скоро 5 милиона динара. To 
je у вези са порастом инвестиција за скоро 8 милиона које 
су добрим делом извршене из кредита. Према 12.5 милиона 
повериоца има дужних од 6.4 милиона и робе за 4.7 милиона.

Чисти добитак износи 814 хиљада према 1 милион 186 
хиљада 1930. године. Он je no томе за нешто преко четврт 
милиона динара мањи. Међутим ако имамо у виду да имор- 
тизација прошле године износи 1 милион динара више него
1930. године, онда видимо да смањење чистог добитка немп 
ce приписати можда пословању него опрезно,м начину би- 
лансирања које нарочито у повољн.им годинама форсира 
амортизацију и формирање тихих резерва да може лакше 
дочекати лошије године.

Развитак грађевне делатности идућих година зависиће 
делимично од валитарних прилика a делимично и од ситуа- 
ције новчаног тржишта наиме, дали he ce моћи располагати 
са' потребним износима. Но крајем крајева Mopahe одлучи- 
вати и економски моменти, наиме висина укамаћења. A то 
he опет зависити о даљем развитку наших већих градова. 

i У управи „Загорке” д. д. за грађевну индустрију, За-
ј греб, налазе ce следећа г.г.: Армин Шрајнер, Др. Теодор 
Бошњак, Др. Амброс Враниезану, Арх. Вјекослав Хајнцел, 
Мартин Пилар, Виктор Рајх, Алфред Пик; Јулиус Вал.

Укупна биланса показује у прошлој години знатан по-

„JUGOFARMACIJA” D. D. VELEDROGERIjA 1 TVORNICA 
FARMACEUTSKIH PREPARATA — ZAGREB

U prošlogodišnjoj analizi „Jugofarmacije” (dodatak „N a
rodnom Blagostanju” od 6. februara 1932 godine, broj 6, strana

раст, наиме од 5.5 милиона динара. Пораст долази од пора- 27) konstatovali smo između ostaloga, da iznosi gubitak ovog 
ста инвестиција. Док су инвестиције концем 1930. године driištva krajem 1930 godine 156 hiljada dinara i da će biti do-
билавсиране ca 13.5 милиона, како су биле билансиране и 
ранијих година, у прошлој години билансиране су са 2 i.2 
милиона динара. Пораст износи скоро 8 милиона динара.

voljne dve povoljne godine pa da će taj gubitak biti otpisan i 
da će se čak ukazati i čista dobit. Sada možemo konstatovati, 
da smo se prevarili, ne na štetu „Jugofarmacije”, jer je ona već

„Загорка“ поседује неколико великих циглана у Бедекови-. u 1931 godini postigla toliku čistu dobit, da je bila u stanju da 
ћини и фабрику пећи као и осталих сродних артикала гра- otpise ceo raniji gubitak i da iskaže čak i čistu dobit od 25 hi- 
ђевне индустрије. Како „Загорка” данас има ја-ко финан- ijada dinara. Nesumnjivo je, da će u ovoj, 1932 godini, moći pri- 
сијско залеђе и како су властита сретства раније била већа stupiti i isplati dividende, što nije urađeno sve od 1926 godine, 
него инвестиције, могла ce je одлучити на проширење свога Prilike su dakle u ovom preduzeću potpuno normaiizovane. 
рада. Нарочито c обзиром на добру прођу њених продуката. ј „Jugofarmacija” je osnovana posle rata, u 1921 godini.

Инвеетиције данас износе 21.2 милиона динара. Амор- Do kraja 1930 godine firma je glasila: „Jugofarmacija” d. d., za
тизација 2.5 милиона. По томе износи нето вредност инве- 
стиција Данас 18.7 милиона. Дионичка главница износи 10 
мшшона a резерве 5.5 милиона динара. По томе са-мо 3 ми- 
лиона инвестиција нису извршене из властитих сретстаад 
него на основу кредита. Међутим како je амортизација 
знатна, (прошле године преко једног милиона), најкасније 
за 3 године биће установљена равнотежа између властитих 
сретстава и инвестиција.

Код робе имамо пораст од 700 хиљада динара. Ме- 
ђутим ранијих година знало je бити случајева кад су залихе 
биле још веће. Према томе je. тај .пораст залихе нормална 
појава. Поготово ако уз,мемо у обзир јаку грађевну делат- 
ност a no томе и потребу држања јачих залиха.

Дужници су опали за скоро 2 милиона динара. To je 
с обзиром на постојеће прилике повољна констатација. На- 
рочито ако ce има у виду јака грађевна делатност прошле 
године у Загребу. A Загреб je главно тржиште за ;,Загор- 
кине” продукте.

Амортизационом фонду je дозначено 1 милион 112 хи- 
љада. Ранијих година дозначивало ce je само око 100 хи- 
љада динара. Ванредна дотција амортизационом фо.нду 
наравно да je морала утицати и на чисти добитак. Јача дота- 
ција амортизационог фонда сигурно je у вези са новим 
инвестицијама. Старе инвестиције ионако су биле исказане 
у билансу са далеко мањом вредношћу.

proizvodnju i prometanje kemisko farmaceutskih i kosmetičkih 
preparata, droga, hemikalija i svih hiruških i lekarskih potreb 
ština. Ovaj naziv ie bio i suviše dugačak, zbog čega ga je upra
va skratila u današnju firmu, koja je međutim uvek još vrlo 
dugačka. Smatramo da bi naziv „Jugofarmacija” d. d. sam već 
bio dovoljan, pošto iz njega izlazi cilj i smisao preduzeća.

Posle rata poslovi su se u apotekarskoj struci vrlo dobro 
razvijali. Društvo je plaćalo sve do 1926 godine 10% dividendu. 
Zatim pak su nastupile izvesne teškoće, koje su osećala sva 
naša preduzeća farmaceutskih i apotekarskih branša. Lageri su 
bili i suviše visoki, a snaženje kupovne snage dinara s jedne i 
spuštanje cena apotekarskih specijaliteta sa druge strane imale 
su kod svih naših veledrogerija za posledicu veće ili manje gu
bitke. Kod „Jugofarmacije” su prešli čak i 500 hiljada dinara 
Društvo se mogla odlučiti, da stornira ovaj gubitak smanje
njem akcionarske glavnice, ali to nije urađeno. Uprava je bila 
ubeđena, da su tekući poslovi zdravi te je išla drugim putem, 
otpisujući postepeno svakogodišnju zaradu od gubitka, koji se 
time smanjio do kraja 1930 godine na 156 hiljada; a kako je 
iskazana dobit u 1931 godini sa 171 hiljada, ostaje per saldo 
dobit od 25 hiljada dinara. U svome izveštaju za 1931 godinu 
uprava „jugofarmacije” napominje, da se opšta privredna depre
sija u jesen prošle godine i kod nje prilično osećala, pošto je 
smanjena potrošnja apotekarskih artikala i medikamenata. Ali se 
dalje kaže, da su uprkos teškim prilikama naše apoteke i dana« 
još vrlo zdrav elemenat naše privrede.
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U 1931 godini učinjene su kod „Jugofarmacije” izvesne 

.nove investicije, sa ciljem proširenja poslovnog volumena. Osno
vano je novo odelenje za „izvoz lekovitog bilja” koje je sigurno 
vrlo lukrativno. Podvlači se, da je ovo preduzeće izvozilo znatne 
količine lekovitog bilja i u inostranstvo. Sa nemalo gordosti se 
u izveštaju napominje „time smo poboljšali trgovinski bilans 
naše otadžbine, a velikom broju sabirača lekovitog bilja, koji se 
redovno rekrutiraju iz najsiromašnijih krugova našeg naroda, 
pruž;li zarade”.

Preduzeće je nabavilo tekođe i nove mašine zbog čega 
može preradu ovog bilja da usavrši i da izvozi bilje u rezanom 
i prepariranom stanju što u znatnoj meri povećava njegovu 
vrednost.

Društvo je izradilo opširan cenovnik za svoje proizvode 
kao i za one za koje ima zastupstva. Taj cenovnik je krajem 
prošle godine otštampan i interesantno je, da je u apotekar
skim krugovima vrlo dobro primljen a- od Saveza proglašen 
za zajednički cenovnik svih drogerija na veliko u našoj državi. 
To je za renome, koji „Jugofarmacija” kod nas uživa, vrlo zna
čajno i od velike važnosti.

U narednoj tablici sastavili smo glavne bilansne. pozicije 
.za poslednje četiri godine koje pokazuju sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930.

u hiljadama dinara
1931.

Gotovina 25 26 165 211
Dužnici 6.703 9.162 7.567 9.738
:Roba 4.611 3.313 2.080 2.802
Nameštaj 401 270 244 220
Efekti 11 U 11 30
Nepokretnosti 600 540 486 437
■Gubitak 319 259 150 —

Pasiva
Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezerve 25 25 25 25
Poverioci 10.146 11.057 6.184 8.888
Narodna banka — — 2.00) 2.000
Dobit 1 — — — 25
Zbir bilansa 12.672 13.583 10.710 13.43S

Račun gubitka i dobitka
Kashodi

Prenos gubitka 422 399 260 156
Račun troškova 2.857 3.104 3.025 2.778

' Otpisi 46 191 80 73
Dobit — — — 25

Prihodi
Bruto prihodi 2.993 3.355 3.209 3.033
Gubitak 320 260 156 —
Nepokretnosti 11 — — —
Zbir prihoda ili rashoda 3.324 3.615 3.365 3.033

Zbir bilansi varira oko 13.4 miliona — ali je u 1930 go
dini, zbog smanjenja pozicije poverioča — opao na 10.7 milina 
Ceo bilans je vrlo pregledno sastavljen. U pasivi vidimo, da iz
nose sopstvena sretstva 2.52 miliona (2.5 miliona glavnica a 25 
hiljada rezerva) a poverioci 10.89 miliona dinara. Do 1929 godine 

;poverioei su iskazani u zbirnoj poziciji; od 1930 godine pak upra
va pokazuje, da se koristi i 2 milionskim kreditom kod Narodne 
banke. Dok su poverioci u 1930 smanjeni prema 1929 godini za 

'3  miliona, od 11.06 miliona na 8.18 milion, dotle su u 1931 go
dini ponovno porasli, za 2.7 miliona na 10.89 miliona dinara. Ove 
promene dolaze od aktivne strane bilansa, a prouzrokovane su u 
glavnome proširenjem i intenziviranjem poslovne delatnosti. U 
prvom redu zbog osnivanja odelenja za izvoz lekovitog bilja.

U aktivi padaju u oči investicije, koje su relativno vrlo 
niske. Nepokretnosti „Jugofarmacije” su bilansirane posle otpisa 

Skrajem 1931 godine sa 437 hiljada (ovde se nalaze vrlo niske tihe

rezerve) a mašine, fabrika i veledrogerije su bilansirane posle 
10% otpisa sa  220 hiljada dinara. Kod glavnice od 2.5 miliona 
je odnos ka investicijama v io  povoljan. Pozicija dužnici porasla 
je u 1931 godini za 2.2 miliona dinara na 9.7 miliona. Ova po
zicija nam objašnjava i iznos poverioča, koji je skoro isto 
tako veliki, što znači, da finansira „Jugofarmacija” svoje ko
mitente sa poveriocima, dok je sve ostalo, investicije, roba na 
lageru, sirovine 'td. pokriveno sopstvenim sretstvima. Poslovni 
prijatelji „Jugofarmacije” se rekrutuju mahom iz velikih droge
rija i apoteka, a to su skroz solventni komitenti. Tu je rizik du- 
bioznih potraživanja upravo minimalan. Roba pokazuje do kraja 
1930 godine izvesno smanjenje, od 4.6 miliona u 1928 godini 
na 2.08 miliona u 1930 godini. Međutim, ovo smanjenje zaliha ne 
znači, da je poslovanje reducirano. Treba pre svega voditi r a 
čuna o sniženju cena, koja je na vrednost zaliha bila od pre
sudnog uticaja. U 1931 godini ova se cifra povećava na 2.8 
miliona, što je u vezi sa već pomenutim proširenjem poslova. 
Iz gornje tablice Iepo se vidi postepeno smanjivanje gubitka, 
koji je u 1931 godini potpuno nestao.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da je bruto dobit 
poslednjih godina u malom opadanju; kreće se oko 3 miliona 
dinara. Interesantno i veoma pohvalno je smanjenje računa tro
škova, koji je poslednje dve godine reduciran za preko 326 h i
ljada ainara.

Svakako treba napomenuti, da se je preduzeće, koje je u 
ostalom u bliskoj vezi sa Prvom hrvatskom obrtnom bankom 
u Zagrebu, kod nas, u našoj privredi, odlično afirmiralo i da je 
postavljeno na najbolju osnovu. Gubitak iz ranijih godina je 
eliminiran, i već za ovu godinu moći će isplaćivati svojim akci- 
onarima i jednu manju dividendu.

U upravi „Jugofarmacije” nalaze se sledeća gospoda: Mr. 
Nikola Koščec, pretsednik; Franjo Latković, potpretsednik; Mr. 
Ph. Vojko Arko, Josip Sallopek, Mr. Ph. Igo Grabner i Mag. Ph. 
Rudolf Hafner.

ZAJEČARSKA ZADRUGA ZA MEDJUSOBNO POMAGANJE 
I ŠTEDNJU — ZAJEcAR

Prilikom prošlogodišnje analize Zaječarske zadruge za me- 
djusobno pomaganje i štednju u dodatku „Narodnog Blagosta
nja” od 12. decembra 1931. godine, broj 50, strana 497 mi smo 
podvukli, da pripada Zaječarska zadruga međ naše najstarije 
novčane zavode unutrašnjosti, pošto je osnovana još pre 47 go
dina, u leto 1885 godine. Danas ona nije samo jedna od na js ta 
rijih već n jedna od najmoćnijih i vrlo prospernih provincijskih 
novčanih zavoda.

Interesantno je zabeležiti, da glavne teškoće, kroz koje 
su u prošloj godini prošle naše banke, naime odliv uloga i gu- 
bitki na hartijama od vrednosti, kod Zaječarske zadruge za me- 
djusobno pomaganje i štednju nisu ostavile ni najmanje tra
gove. Kod nje nema ovih kritičnih elemenata i banka pokazuje 
razvoj iz koga se nikako ne bi moglo naslučiti prilike koje smo 
preživeli u prošloj godini. Kod Zaječarske zadruge u prošloj 
godini nema odliva uloga. Naprotiv, zabeležen je zavidan po
rast, kao i u ranijim godinama —  što važi u ostalom i za h ar
tije od vrednosti.

Zaječarska zadruga ima u našem provincijskom novčar
stvu vrlo značajnu ulogu, a naročito u Zaječaru i njegovoj oko
lini. To nam najbolje potvrđjuju njezini bilansi, koje smo л 
donjoj tablici uporedili za poslednje četiri godine. Dobijamo 
sledecu vrlo interesantnu sliku, koja baca pravo svetio na ban- 
činu finansijsku snagu:

Račun izravnanja:
Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931,

u hiljadama dinara 
Gotovina 1.123 1.160 474 1.362
Menice 11.304 10.744 9.910 11.066
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Tekući računi 13.570 19.854 23.214 22.352
Zajmovi na zaloge 586 464 331 247
Hartije od vrednosti 397 429 1.412 2.389
Vrednost rez. fondova 1.070 1.255 2.120 3.019
Nepokretnosti 729 878 861 853
Nameštaj posle otpisa 1 15 12 34
Akcepti u depou -- - 500 500 600
Ulozi na štednju 20.312 24.546 30.074 31.725
Razna aktiva 76 15 4 7
Ostava, garantije, hartije 14.822 24.740 26.275 24.911

Pasiva:
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Fondovi 3.697 3.886 3.947 4.171
Ulozi na štednju 20.312 24.546 30.074 31.725
Poverioci 1.730 2.586 1.465 1.795
Prenosna kam ata 231 236 Г52 14*3
Neisplaćena dividenda 3 3 4 4
Razna pasiva -- 3 4 4
Tantijema 26 52 52 52
Dobit za podelu 321 641 641 641
Reeskont 535 859 ___ 793
Zbir bilansa — obrtni

kapital 28.855 3.315 38.840 41.929
Ukupno 43.678 

Račun gubitka

60.055 

i dobitka:

65.115 66.840

Kashodi:
Kamate 2.027 2.222 2.545 2.520
Poreza * 234 326 318 297
Troškovi 239 439 321 316
Otpisi 7 407 49 46
Dobit 348 693 693 693
r.a te 127 173 237 282

Prihodi:
Kamata 2.005 2.882 2.861 3.313
Prenos dobiti 2 1 1 1
Stanarina 140 120 123 123
Razni prihodi 981 1.259 1.180 717
Zbir prihoda ili rashoda 3.128 4.262 4.164 4.154

Zbir bilansa je i ove godine porastao, za preko 1.3 mi
liona na 66.84 miliona, ali je bančin obrtni kapital, koji dobi- 
jam a po odbitku tranzitornih pozicija, još u mnogo većem po
rastu, naime za 3.1 milion na 42 miliona dinara. Za vreme po
slednjih triju godina, od kako je kod nas kriza započela i za
uzela sve jače i teže dimenzije, povećan je bančin obrtni kapital 
za preko 13 miliona, što je svakako eklatantan dokaz pove
renja koje banka uživa u svome kraju. Smatramo, da je ovo 
poverenje i u punoj meri opravdano. Sopstvena sretstva iznose
5.2 miliona dinara (u što nismo uračunali i postignutu zaradu) 
od čega otpada 2 miliona na glavnicu a 4.2 miliona na re
zervne fondove, kojih ima dva: fond za amortizaciju zgrade, 
koji iznosi 23 hiljade, i redovni rezervni fond, sa 4.15 hiljada 
dinara, koje ie, kao što vidimo, daleko najveći. Ranije iznosila 
je glavnica Zaječarske zadruge za medjusobno pomaganje i 
štednju — pre rata —  200 hiljada dinara, a bila je podeljena 
na akcije od po 50 dinara nominalne vrednosti; posle svetskoga 
rata, u 1922 godini, glavnica je povišena iz rezervnih fondova 
na 400 hiljada dinara, kojom su prilikom akcije prežigosane na 
100 dinara nominalne vrednosti. Još iste godine glavnica je po
višena na 1 milion, a u toku 1928. godine na 2 miliona dinara, 
tako da je danas podeljena na 20.000 komada akcija od po 100 
dinara nominale. Prilikom povišenja glavnice, u 1928. godini

povečan je i redovni rezervni fond u koji je uneta ažija nove- 
emisije u iznosu od 2 miliona dinara. Pored ovih relativno vi
sokih sopstvenih sietstava —- naše provinciske banke imaju re
dovno mnogo manje glavnice i rezerve, ili možda baš zbog njih, 
banka raspolaže •' vrlo velikim tudjim sretstvima medj kojima 
zauzimaju ulozi na štednju daleko najvažnije mesto. Krajem;
1931. godine ona iznose 34.3 miliona, od čega ie 793 hiljada, 
reeskont i lombard kod Narodne banke, filijal Niš, 1.79 miliona. 
poverioca i 31.7 miliona uloga na štednju. Prema 1930. godini 
ulozi su porasli per saldo za 1.73 miliona, dok su u 1930. godini: 
prema 1929. povećani za 5.53 miliona, a u periodu 1928. i
1929. godini porasli su za 4.2 miliona. Ukupno, porast u ove tri 
poslednje godine iznosi 11.73 miliona, a to je nesumnjivo vrlo 
mnogo i simptomatično u pogledu razvoja štednje na poslovnom 
rejonu Zaječarske zadruge za štednju i medjusobno pomaganje.

Kod ukupnih 34.3 miliona tudjih sretstava sopstvena iz
nose 6.2 miliona, što znaći, da su tudja sretstva za nešto preko- 
pet puta veća od sopstvenih. To je vrlo zdrav i normalan odnos, 
povoljan za ulagače jer im pruža punu garantiju za uloge a isto
vremeno povoljan i po samu banku, zbog ukamačenja. U 1930. 
godini je reeskont bio likvidan, zbog ogromnog priliva uloga 
na štednju. U 1931. godini njima se banka ponovo koristila, ali 
više iz razloga predostrožnosti, pošto vidimo, da je gotovina 
u zadružnoj blagajni prema pretprošloj godini porasla za preko 
880 hiljada na 1.36 miliona.

U aktivi bilansa imamo najinteresantnije promene kod 
plasmana kredita i kod efektnog portfelja. Menice, koje su po
slednje tri godine u postepenom opadanju, porasle su u 1931. 
godini na 11,07 miliona prema 9.9 miliona u 1930. godini. Tome 
na suprot pak su smanjeni aktivni tekući računi, koji su u 1930., 
godini porasli na 23.2 miliona prema 13.57 miliona u 1928. go^ 
dini, opet na 22.35 miliona. Ovo smanjenje dolazi verovatno 
usled toga, što su razni aktivni tekući računi pretvoreni u m e
nična potraživanja, što je važno i u pogledu obezbedjivanja po
traživanja. Zajmovi na zalogu opadju već sve poslednje godine, 
od 586 hiljda u 1928. godini na 247 hiljada u 1931. godini.

Vrlo interesantno je kretanje portfelja hartija od vred
nosti. On je kroz sve poslednje godine u rapidnom porastu, od
1.4 miliona u 1928. godini na 5.3 miliona u 1931. godini. U 1931 
godini povećanje iznosi 1.8 miliona, koje preko računa slobodnh 
bančinih efekata a koje preko računa hartija od vrednosti re
zervnog fonda. Pošto su otpisi neznatni skloni smo pretpostavci, 
da su efekti ranije bilansirani sa manjom vrednošću. Ali je n e 
sumnjivo, da su i u toku godine kupljeni novi papiri.

Bančine nepokretnosti su bilansirane sa 853 hiljada, a na- 
meštaj posle otpisa sa 34 hiljada dinara.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da su bruto prihodi 
ostali takoreći nepromenjeni, već sve poslednje tri godine, na
4.2 miliona dinara. I ako su razni prihodi, u prvom redu provi
zije u 1931. godini nešto podbacili, pošto je banka olakšala po
slovne kondicije ipak je kod prihoda od kam ata zabeležen1 
znatan porast, od 2.86 miliona u 1930. godini na 3.31 milion u
1931. godinič Prihodi od nepokretnosti, kirije, ostali su nepro
menjeni. Rashodi su donekle smanjeni. Manji su rashodi na ime 
kamate i poreza a što je vrlo važno, smanjeni su takodjer i ras
hodi na ime troškova. Otpisi su za 3 hiljade manji no pret
prošle godine a iznose 46 hiljada dinara. Zbog ovih redukcija 
i rigorozne štednje iskazana je čista zarada od 693 hiljada, dakle 
nepromenjeno sve tri poslednje godine.

Ova je zarada podeljena na sledeči način: 52 hiljade je 
dato na ime tantijeme, 640 hiljada kao dividenda od po 32 
dinara na 20 hiljada akcija od 100 dinara, a 842 dinara je 
promet na novi račun.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Milutin Stanojevič., 
pretsednik; Nik. P. Nikolič, potpretsednik; Milan A. Stevanovič,. 
Doka J. Coković, Milan Ivanovič, Mih. J. Đorđević, Jovan K. 
Ničić, Stanimir Markovič i Milenko Jocić; a u nadzornom od
boru: Ljuba Ivanovič, pretsednik; Nikola J. Panič, Sava Mi
trovič, Borislav Ilić i Stojan Jončić.
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PRVA JUGOSLOVENSKA TVORNICA VAGONA, STROJEVA 
I MOSTOVA D. D. — BROD NÄ SAVI

Na ovogodišnjoj glavnoj skupštini Prva jugoslovenska 
tvornica vagona, strojeva i mostova u Brodu na Savi, zaključila 
je redukciju glavnice od 110 miliona na 55 miliona dinara. Tu 
je- već drugi put da ovo poduzeće pristupa redukciji svoga ka
pitala. A ono postoji samo 10 godina. Godine 1927, glavnica o j  
55 miliona bila je prepolovljena, a 1928 godine ponovno povi
šena i to na 110 miliona. Sada se opet reducira na visinu na ko 
joj je bila 1925 godine. To znači da je u to doba reducirana 
glavnica za skoro 80 miliona dinara. Toliko su efektivno izgu 
bili akcionari Brodske fabrike vagona. To su u prvom red i 
stranci jer naše domaće učešće nije nikada bilo znatno.

Kod nas preovlađuje mišljenje da je inozemstvo mnogo 
zaradilo sarađivanjem u našoj industriji. Van svake je sumnje da 
su pojedine grane industrijske delatnosti u kojima naročito 
mnogo učestvuje strani kapital, bile veoma rentabilne. To naj
bolje pakazuje industrija šećera. A ima poduzeća u kojima ie 
inostranstvo izgubilo teške milione. Takvo jedno poduzeće je 
Brodska fabrika vagona.

Preduslovi za rad i napredak jedne velike fabrike vagona, 
strojeva i mostova kod nas bezuslovno postoje. Već sama p j-  
pravka voznog parka koja se samo delomično može izvršiti u 
državnim radionicama može da dade dovoljno zaposlenja i za 
jedno poduzeće velikih dimenzija. A gde je pored toga i gradnja 
novih vagona, mašina i naročito mostova.

Dva su razloga koji su do sa d a ‘ sprečavali jači razvitak 
teške industrije željeza. To su bile reparacije. Mi smo od r t-  
'paracija dobivali toliko vagona i toliko lokomotiva, da je bilo 
isključeno da bi iste mogli izrađivati u zemlji. Na račun repara
cija neko vreme čak smo vrš'li i reparature. Sa mostovima b ih  
je. još gore. Mi smo na račun reparacija dobili mostove u čak 
i-većoj meri nego što su nama bili potrebni i po skladištima leži 
još i danas nekoliko konstrukcija mostova za koje međutim 
nemamo sretstava da ih montiramo.

Drugi je razlog teškoća naše teške industrije što je dr
žava veoma neuredno plaćala radove koji su bili izvršeni. Tek 
kasnije je umesto plaćanja u gotovome, država počela sa iz 
davanjem bonova. Međutim realizacija tih bonova nailazila je 
poteškoće. A lombard je bio i suviše skup i takođe otežan. Brod
ska tvornica vagona došla je u priliku, da u izvesnim momentima 
potražuje od države, u prvom redu Ministarstva saobraćaja, i 
preko 100 miliona dinara. Naravno, S? j,e poduzeće sa druge stra

sne moralo tražiti odgovarajuće kredite, jer obrtni kapital nije bio 
• dovoljno velik, da bi se sa tolikim iznosom kreditirala država. 
A kamate na takve zajmove bile su tolike da je ne samo otiš.a j 
sav dobitak nego da je krajem krajeva godina morala biti za
ključena sa gubitkom. Da je kojim slučajem država bila u sta
nju da svojim obavezama udovolji na vreme, Brodska tvornica

Загреб

vagona ne bi došla u današnje poteškoće i ne bi trebala otpisati 
80 miliona dinara od glavnice. A i država bi postigla jeftinije 
cene kod svojih porudžbina.

Bilansi za 4 posljednje godine ovako izgledaju:

Aktiva

Blagajna 
Efekti 
Investicije 
Nove investicije 
Koba i materijal 
Dužnici
Državni bonovi 
Gubitak

l i  Pasiva .
Dionička glavnica 
Kezerva 
Amortizacija 
Poverioci 
Kimese
Ukupna bilansa

1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

757 506 265 105
2.677 858 1.429 722

80.505 84.095 86.789 86.12)
— — — ■ 7.654

37.899 36.463 31.189 25.091
50.355 50.394 90.549 10.29Ž

— 41.650 82.697
— — 4.503 39.87!

110.000
1.000

10.759
82.193

5.493
213.969

110.000
1.000

12.789
152.542
20.000

296.332

110.00 ) 
1.000 

16.59 i 
39.050

169.85-J

110.000 
1.000 
8.821 

37.179 
5.000 

162.195
! Ukupna bilansa je reducirana za nekih 130 miliona dinara. 

Međutim investicije su u porastu za 8.5 miliona dinara. Brod
ska tvornica vagona se sprema da pređe i na fabrikaciju poljo- 

I privrednih mašina. Zato su potrebne nove investicije. A radi at- 
i na tome da se pređe i na izrađivanje finog bleha.

Dužnici su opali od 90 miliona na 10 miliona dakle za 
80 miliona. A nema u bilansu državnih bonova koji su кгајегц 

j 1930 godine fungirali sa 82 miliona dinara. Dakle su potraži
vanja smanjena za 160 miliona dinara. To bi značilo da je država 
sve platila. Međutim, nije tako. Novi finansijeri Brodske tvornica 
vagona •— nova englesko-rumunska grupa —  pročistili su bi
lansu. Potraživanja prema državi, u prvom redu bonovi, preuzeti 
su od te grupe. Usled toga su i obaveze Tvornice vagona znatno 
reducirane. Umesto da tvornica vagona drži bonove i duguje 
svojoj centrali,. sada je ona preuzela sve te bonove. Time je 
samo donekle olakšana situacija poduzeća. Jer kamati ipak idu 
na teret poduzeća. ;!

Zaliha robe i materijala nešto je manja, što odgovara ; 
stvarnim prilikama. Kod blagajne i efekata nailazimo na ne
znatne promene.

Poverioci su smanjeni za preko 100 miliona. To dolazi od 
smanjenja obaveze radi toga što su sopstvenici Brodske fabrike 
preuzeli državne bonove, odnosno što su bonovi lombardovani 
i lombardni zajam nije unet u bilansu.

Godina je završena sa gubitkom od skoro 40 miliona. di
nara*: Međutim, 1931 godina završena je gubitkom od samo 13.® 
miliona dinara. Gubitak iz 1930 godine od 4 miliona dinara je
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prenos. Vanredni otpis iznosi 32.2 miüona dinara. Ukazala se je 
potreba ponovne procjene investicija i radi toga se otpisuje 22 
miliona dinara kao razlika u vrednosti.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:
Prihodi 1928. 1929. 193®. 1931.

u hiljadama dinara
Bruto prihodi 29.785 33.935 24.012 4.925

Prihodi
Troškovi 23.295 26.394 20.929 12.343
Porezi 273 1.006 807 592
Kamate 2.529 3.448 3.339 5.430
Otpisi 1.010 2.857 3.437 22.206

Ukupni gubitak iznosi koncem 1931 godine 39.87 miliona 
dinara. Dionička glavnica se reducira za 55 miliona. Time ne 
sam o što će sav gubitak biti otpisan nego se stvara i rezerva 
za nove otpise od preko 15 miliona dinara. Time je poduzeće po
stavljeno na zdravu osnovu. Pitanje je samo kako će u buduće i 
biti za državnim plaćanjem. Od toga zavisi prosperitet podu
zeća.

U upravi Prve jugoslovenske tvornice vagona, strojeva 
i mostova a. d., Brod na Savi, nalaze se sledeća gospoda: Mili
voj O nodak, Zagreb, pretsednik; Ing. Ernst Prossy, Beč, pot
pretsednik; Oskar Pollak, Beč, potpretsednik; članovi su: Ing. 
Svetozar Aranđelović, Beograd, Ignjat J. Bajloni, Beograd; 
Makso Bosnić, Zagreb; Dr. Teodor Bošnjak, Zagreb; Simon v. 
Krausz, Budimpešta; Franjo Latković, Zagreb; Dr. Branko Prive- 
rić, Zagreb; Dr. Fridrich Pollak, Beč; Fritz Reisner, Beč.

PRVA SRPSKA PARNA PIVARA ĐORĐE VAJFERT A. D., 
BEOGRAD

Ima već nekoliko godina kako našoj industriji piva ne id? 
dobro. Tome je krivo s jedne strane pogoršanje privrednih pri
lika odnosno opadanje kupovne snage stanovništva a sa druge 
strane neobično visoka trošarina i tereti naših samouprava. 
Zbog toga je posve prirodno, da je potrošnja piva poslednjih 
nekoliko godina morala nepresidno opadati. Dok je od 1929 ka
1930 godini opala za 10%, smanjenje potrošnje iznosi u 1931 

.godini 20% a u toku ove godine čak i 30%. Ukidanje trošarine 
na vino bilo je za našu pivarsku industriju od vrlo nepovoljnih po
sledica. Dok je još u prošloj godini detaljna prodajna cena vina 
"bila u glavnome jednaka onoj za pävo, dotle je u ovoj godini 
cena pivu ostala nepromenjena a ona vinu pala za 50%, zbog 
sskidanja trošarine. Time je u izvesnoj meri povećan komzum vina, 
što je opet imalo štetno dejstvo na potrošnju piva koje je, upo- 
feđeno sa  cenom ostalih alkoholnih pića, danas srazmerno dosta 
skupo. Skoro kod svih pivara u našoj zemlji primećujemo znat
no nazadovanje proizvodnje, koja se moraTa prilagoditi smanje
noj potrošnji. U Beogradu iznosi smanjenje potrošnje u 1930/31 
godini čak i 30%. Međutim to je jedna vrlo interesantna ko 
tatacija, ovo smanjenje potrošnje i proizvodnje nije tangirafo 
poslovanja Prve srpske parne pivare Đorđe Vajfert a. d., Be
ograd. Kod nje je proizvodnja piva u 1930/31 godini (pivar
ska godina traje kod nje od 1 oktobra do 30 septem bra) bila 
čak i za oko 10 hiljada hektolitara veća no u 1930 godini. Ali 
!se u toku 1932 godine i kod nje ukazuje potreba izvesnih re
dukcija tako, da izgleda da će ova 1932 godina biti jedna 

'od najtežih godina od rata na ovamo.
Ovo povećanje proizvodnje kod Vajfertove pivare vidi s; 

tt ostalom ii iz njezinih računa gubitka i dobitka, gde su objav
ljeni bruto prihodi od prodaje piva. Oni su iznosili:

U godini u mil. dinara
1926/27 24.12
1927/28 22.97
1928/29 19.28
1929/30 34.52
1930/31 45.63

Do kraja 1929 godine imamo opadanje bruto prihoda, 
koji su u toku od dve godine smanjeni za skoro 5 miliona d'- 
иага. Zatim dolazi neobično rapidno povećanje, prem a

kome je bruto prihod u 1930/31 godini za 90% veći no u 
1926/27 godini. Ali se pri oceni ovih podataka ne sme zabo*a- 
viti, da je trošarina poslednje tri godine nekoliko puta povi
šena, i da se u iznosu od 45.63 miliona, koji prestavlja bruto 
prihode od piva u 1930/31 godini, nalazi isplaćena trošarina 
u ogromnom iznosu od 2.33 miliona — dakle javne dažbine od
19.7 miliona dinara — pored svih ostalih troškova.

U akcionarsko društvo pretvorena je pivara u 1922 godini, 
kada je njezin osnivač g. Đorđe Vajfert odlučio, da joj da prav
nu samostalnost, kao i svim ostalim svojim preduzećima. Glav
nica pivare iznosila je prvobitno 20 miliona dinara podeljeno u
20 hiljada akcija od po 1500 dinara, a 1925 godine povišena je 
na 30 miliona novom uplatom od po 500 dinara na stare akcije 
U toj transakciji je učestvovala i Vračarska zadruga.

U 1928/29 godini istekao je ugovor o rajoniranju i prodaj; 
p'iva na beogradskoj pijaci i u unutrašnjosti, koje su međusobni. : 
zaključile Srbijanke pivare. Da ovaj ugovor nije bio naročito 
povoljan za proizvodnju Prve srpske parne pivare, pokazuje 
polet njezine proizvodnje u narednim 'godinama. To ni kriza nije 
mogla kočiti.

Ovo polovno povećanje vrlo se lepo ogleda u završnim 
računima pivare, koje smo u narednoj tablici uporedili za po
slednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Aktiva

Račun izravnanja
na dan 30. 9. 

1928. 1929. 1930.
u hiljadama dinara

1931.

Gotovina 1.611 5.104 4.521 1.986
Vrednost rez. fonda 50 300 300 397
Zemljišta 3.529 3.529 3.549 3.720
Zgrade 9.283 9.350 9.510 10.540
Mašinerije 4.920 4.428 4.146 3.79?
Rezervoari i filtri 615 553 522 563
Bunari — — ■) 171
Pokretnosti 11.886 10.941 11.639 16.365
Proizvodi, sirovine itđ. 12.041 9.165 9.144 13.80?
Dužnici 4.883 4.320 4.260 6.969
Razna aktiva 11.443 13.791 13.494 33.519

Pasiva
Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000
Rezervni fondovi 1.000 1.000 1.000 1.000
Pasivne menice 11.950 11.950 11.950 11.950
Poverioci 1.461 5.246 2.357 18.012
Razna pasiva 8.387 8.222 8.280 26.820
Dobit 7.655 5.065 7.500 6.044
Zbir bilansa 60.454 61.484 61.087 91.826

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Opšti troškovi 10.965 8.522 22.791 13.242
Trošarina — — — 17.306
Porezi 3.933 2.737 2.874 2.331
Skupni porez na poslovni prom. -— —■ — 736
Kamata i provizije 1.932 1.583 1.357 1.743
Otpisi 2.125 1.830 2.415 5.22g
Dobit 7.655 5.065 7.500 6.044
Razno 332 211 — —

Prihodi
Prenos dobiti 322 318 47 130
Pivo 22.968 19.282 34.521 45.634
Razni prihodi 3.652 348 452 867
Vanredni prihodi — — 1.918
Zbir prihoda ili rashoda 25.942 19.948 36.968 46.632

Zbir bilansa, koji je sve ranije godine bio stacioniran 
sa nešto malo preko 61 milion, porastao je u 1931 godini za 30 
miliona na 91.8 miliona dinara. U pasivi bilansa ovo povećanje 
dolazi od porasta pozicije poverioca i razne pasive, a u aktivi 
uglavnome od veće razne aktive, porasta vrednosti pokretnog in
ventara, većih zaliha sirovina i gotovih proizvoda i dužnika
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Ove promene ukazuju na povećanje proizvodnog inventara 
koji se uostalom stalno obnavlja.

Pasiva nam pokazuje, da su sopstvena sretstva ostala ne- 
promenjena sa 31 milion, od čega iznose rezervni fondovi .1 
milion dinara. Menični dugovi, koje društvo naziva pasivne me
nice, opali su ove godine za 2 miliona na 9.95 miliona, ali -a 
tome na suprot porasli poverioci po tekućim računima, od 2.35 
miliona na 18 miliona dinara. Ovim povećanim poveriocima fi
nansirane su nove investicije, o kojima će kasnije još biti go
vora. U koliko je nama poznato, iznose nove investicije oko 11 
miliona dinara; pošto je porast poverilaca međutim mnogo veći 
smatramo da treba u ovu poziciju ubrojiti i kreditiranu trošarinu, 
koja je prolaznog karaktera. Porast razne pasive, koja je rani
jih godina bilansirana neprekidno sa 8.28 miliona i koja ima 
svoju odgovarajuću poziciju u aktivi mcđ raznom aktivom, koja 
je takođe povećana za 20 miliona. U glavnome su to kaucija 
i garantije mušterija pivare, koje su povećane zbog toga, što 
je uprava pivare promenila svoju prodajnu organizaciju i sada 
sama snosi ceo rizik koji je ranije snosio generalni zastupnik.

Ovo povećanje tuđih sretstava odnosno obrtnog kapitala 
odrazuje se u aktivi u punoj meri. Naročito kod pozicije razna 
aktiva i kod inventara pivare.

Dok je ukupan inventar iznosio u 1929 godini 28.3 mil:- 
ona, a u 1930 godini 29.37 miliona, dostiže njegova bilansna 
vrednost u 1931 godini 35.14 miliona dinara. Od toga otpada 
na zemljišta 3.72 miliona (prema prošloj godini za 200 hiljada 
više), na zgrade 10.54 miliona ili za 1.03 miliona više, na ma
šinerije 3.8 miliona (za 300 hiljada manje), filtre 563 hiljade, 
bunare 171 hiljada a najviše na pokretni inventar, naime 16,3 
miliona (za 4.7 miliona više no u prošloj godini). Pivara nema 
amortizacioni fond, već otpisuje sve amortizacije izravno kruz 
ačun gubitka a za njihovu protuvrednost smanjuje bilans.-’ii 

vrednost investicija. Pošto iznose ovogodišnji otpisi 5.23 mi
liona dinara, a povećanje vrednosti investicija 6 miliona, onda 
izlazi, da dostižu nove investicije iznos od 11 miliona dinari. 
Njima je kapacitet proizvodnje znatno povećan, a pošto su isto- 

. vremeno izvršene produkcione modernizacije i racionali
zacije, to je ovim investicijama postignuto i izvesno smanjenja 
proizvodnih troškova. Pada u oči relativno veliko povišenje po
kretnog inventara. To su flaše, burad i prevozna sretstva. 
vara je razvila vrlo veliku aktivnost u provinciji, naročito u Ju
žnoj Srbiji, u prvom redu u Skoplju. U tu svrhu nabavljeni s i 
novi kamioni — automobili, kojima se ubrza i pojeftinjava tran
sport piva.

Pozicija dužnika je povećana za 2.7 miliona na 6.97 m;-
iiona. Nesumnjivo je to i posledica povećane prodaje. Dalje pada 
u oči povećanje vrednosti sirovina i zaliha, i ako je njihova се-.п 
prilično opala. To su vrlo velike zalihe hmelja i drugih sirovina 
kao i gotovog piva, koje mora da odleži izvesno vreme i koje U 
spremljeno za proletnu prodaju. Jer u zimskim mesečima je 
konzum piva mnogo manji no u letu, kada je potrošnja veća 
od proizvodnje. U neobično velikom iznosu „razne aktive”, koja 
dostiže 33.5 miliona odnosno za 20 miliona više no u 1930 go- 
dini nalazi se, kao što smo napomenuli, protuvrednost razne pa
sive od 26.8 miliona. Tu se nalaze u prvom redu kaucije, ga
rantije itd. kavana i gostionica, mušterija pivare, koje ranijih 
godina nisu postojale i, u istom obimu vodile preko bilansa. Ali 
ima pored toga u ovoj poziciji još i vrednosti izvesnih nedovrše
nih investicija kao i raznih kredita i inventara, koje je dala D'- 
vara svojim mušterijama da bi osigurala što veću prodaju svoje 
proizvodnje.

Bruto prihodi pivare iskazani su u računu gubitka i dobitka 
sa 46.6 miliona, od čega otpada 45.6 miliona na prihod od piva, 
867 hiljada na razne prihode i 130 hiljada na .prenos dobiti iz 
pretprošle godine. Opšti upravni troškovi iznose 13.24 miliona. 
Nismo u stanju da ih uporedimo sa troškovima iz prošlih go
dina, pošto su ranije troškovi iskazani zajedno sa trošarinom. 
Ove godine je račun gubitka preglednije sastavljen, pošto su tro
šarine iskazane zasebno, sa 17.3 miliona dinara. Porezi su za 
200 hiljada dinara veći. Zbog povećanja poverioca porasli su

rashodi na kamate za 400 hiljada na 1.74 miliona, a zbog npvii', 
investicija su povećani otpisi, kao što znamo, na 5.23 miliona, 
dok su prošle godine iznosili 2.4 miliona. Međ ovim otpisima je i 
900 hiljada dubioznih potraživanja. Čista dobit je za 1.5 miliori.i 
manja od one u 1930 godini, a iznosi 6.04 miliona, aa je ipa «. 
za ceo milion veća no u 1929 godini.

Imovno stanje pivare ne može biti povoljnije. Investicije 
su pokrivene sopstvenim sretsvima od 30 miliona, ali pri tome 
ne s m e m o zaboraviti, da pretstavljaju danas vrednost od naj
manje 60 do 80 miliona dinara.

U upravi pivare nalaze se sledeća gospoda: Đorđe Vajferf 
Dr. Ferdinand Gramberg, Dragutin Protić i Ljub. Lešjanin.

БАТА, ЦИПЕЛЕ И КОЖА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Збир биланса Бата, ципеле и кожа д. д. . у Загребу 
износио je последње 4 године:

1928. Дин. 9.641.000
1929. „ 9.569.000
1930. „ 27.486.000
1931. 65.306.000
Како видимо последње три године збир билансе у 

знатном je порасту. Од 1929. на 1930. за 18 милиона. A од
1930. на 1931. опет за ништа мање него 37 мидиона динара. 
Укупни збир билансе за саме три године je порастао за ce- 
дам пута.

Бата, ципеле и »ожа д. д. у Загребу налази ce у јед- 
ној битној реорганизацији. Од чисто трговачког подузећа 
које je имало да пласира продукте Батине творнице у Злину, 
оно ce данас постепено претвара у индустријско-трговачко 
подузеће.

Произвођачко тежиште лежи у Вуковару. Избор je 
пао на Вуковар јер он саобраћајно лежи веома повољно: на 
Дунаву и близу Винковаца, једног од наших најважнијих 
жељезничких чворова. A познато je како Бата много полажа 
на згодан саобраћај јер ,му и то смањује продукционе 

трошкове.
У Вуковару не само што би ce израђивале ципеле које 

Бата може да пласира у југославији преко своје изграђене 
продајне организације, него ce мисли и на извоз. Нарочито 
у земље доњег Дунава, које, што ce тиче Вуковара, леже 
веома повољно и омогућује ce јефтин и брз транспорт. Чак 
je предвиђена и израда гуме за аутомобиле.

Упоредо са настојањем око подизања фабрике ауто- 
мобила иде ce и за лодизањем једне савремене творнице 
гумеие робе. У прво.м реду из гуме за точкове. Ако инте- 
реси народне одбране траже да ce подигне фабрика ауто- 
мобила како би у случају затварања границе ипак могли 
располагати са довољво аутомобила, нарочито теретних, без 
којих ce данас вођење рата не да ни замислити, онда траже 
да ce подигне и творница аутомобилских гума. Аутомобили 
који ce данас налазе на нашој територији у стању су да у 
случају реквизиције дуже времена удовољавају потребама 
народне одбране. Али je ca аутомобилским гумама сасвим 
другачије. Све да ce и реквирирају све гуме за војне по- 
требе ипак; нарочито с обзиром на јачу употребу мотор- 
них возила, све те гуме не би достајале за дужг времена 
и брзо би ce показао мањак. Ради тога интереси народне 
одбране имлеративно траже да je у самој земљи индустрија 
гуме довољно развијена.

Консум гуме код нас je већ толико напредовао да оп- 
равдава подизање једне нарочите творнице. Један део арти- 
кала из гуме већ ce израђује у нашој држави. Ми већ имамо 
и две доста велике творнице артикала из гуме. Једна у Ле- 
сковцу a друга у Крању. Међутим обе ове творнице изра- 
ђују само један део артикала из гуме. Аутомобилске гуме, 
које за народну одбрану играју пресудну улогу, не изра- 
ђују за сада ни једна фабрика. Ми смо у том артиклу скроз 

! упућени на увоз.
Конзум аутомобилских гума већ je толики, да би on-
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равдавао и  подизање једне специјалне творнице само за ау- 
томобилске гуме. За сада ми увозимо аутомобилске гуме 
готово свих творница: француске, талијанске, немачке a нај- 
више американске.

Биланса за 4 последње године пружа следећу слику :'
Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

Дужници — 4.128 — —
Роба 6.605 — . 18.154 39.316
Банке 2.831 5.306 6.647 4.086
Непокретности 137 134 131 1.761
Уређај — — 2.553 20.142

Пасива
Г лавница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерве 84 272 740 1.117
Кредитори 3.820 1.989 20.972 59.932
Добитак 625 950 773 156
Збир билансе 9.641 9.569 27.486 65.306

Залиха робе порасла je од 18.2 милиона концем 1930. 
на 39.3 милиона концем 1931. или за преко 20 милиона ди- 
нара. У прошлој години знатно je проширена продајна ор- 
ганизација отварањем властитих продаваоница и у мањим 
местима.

Непокретности које су године 1930. исказане за 131. 
хиљаду динара, исказане су концем 1931. ca 1 милион 761 
хиљада динара. To je у вези са куповином земљишта за ву- 
коварску творницу.

Уређај који je концем 1930. исказан за 2 милиона 553 
хиљада динара исказан je концем 1931. са нешто преко 20 
милиона. Под уређајем не можемо узети само намештај него 
и уређај творнице. Пораст уређаја за скоро 18 милиона ди- 
нара показује да се ради о инвестицијама већих димен- 
зија. A оне су заправо тек почеле.

У пасивној страни билансе кредитори су порасли од
21 на 59 милиона динара или за 38 милиона. To je у вези 
са порастом код позиције роба и уређај у активној страни 
билансе. Будући да су кредитори потраживање централе 
у Злину они тако- не тангирају подузећа као банковни кре- 
дити. A да Бата нема банковних кредита најбоље показује 
чињеница да потраживања код банака исказана су у активи 
са преко 4 милиона динара. Подузеће које у данашњим да- 
нима има тако знатна потраживања код банака и никакве 
обавезе према новчаним заводима налази се у завидном 
положају макар и била депресија.

Чисти je добитак у опадању. Од 950 хиљада когцем
1929. на 773 концем 1931' Дотично на 156 концем 1931. За- 
право не водећи рачуна о преносима прошле године, кето 
добитак износио je 150 хиљада динара. Бруто добитак из- 
носио je 78.3 милиона динара. У име царине исплаћено je
46.8 милиона динара.

ГВОРНИЦА ЗА ДУШИК Д. К  — РУШЕ КОД МАРИБОРА

Говорећи прошле године о билансу Творнице за ду- 
шик д. д. у Рушама, ,ми смо нагласили потешкоће на које 
наилази индустрија вештачких гнојива и сродних продуката. 
Ове потешкоће у прошлој години још су се повећале. Са 
једне стране je конзум у константном опадању. Код нас и 
на страни. Међутим капацитет светске индустрије азота 
још je увек у порасту. Јасно je да цене бележе све то нижи 
ниво. A и продукција опада јер ипак никоме не конвенира 
држати велике лагере. Поготово кад je готово сва инду- 
стрија азота упућена на кредит јер с обзиром на велике ин- 
вестиције мало има подузећа која властитим сретствима 
покривају и само обртни капитал.

Картел који je везивао знатан део светске продукције 
могао je бар донекле да држи цене. Међутим његов je рок 
истекао половином прошле године и није био обновљен. 
Услед тога настала je у неким крајевима таква међусобна 
конкуренција да су цене пале на нив<о за који се раније 
држало да je уопште немогуће. Једкно у оним државама

које су имале јаке увозне царине или које су контигенти- 
1 рале увоз, цене нису овако катастрофално опале. Ha жалост 
политика контигентирања увоза у знатној je мери погодила 

ји Русе јер управо ова фабрика je у великој мери била ори- 
'јентирана на извоз. Beh и њезин положај у близини државне 
границе упућује je на извоз.

Водећи рачуна о изложеном, прошле године могло je 
Руше да пласира много мање азота него ранијих година. 
Доследно томе знатно je редуцирана и продукција јер се 
није хтело нагомилавати залихе a тиме истовремено пове- 
ћати повериоце.

Одељење за карбид престало je ca радом још 4. де- 
цембра 1930. године. Ta je обустава трајала до 14. августа
1931. године. Услед катастрофалне ватре која je 4. августа 
прошле године захватила и уништила један велики део скла- 
дишта као и одељење за паковање, морало се je у знатној 
мери редуцирати погон. Ta je редукција трајала око 4 ме- 
сеца, док нису магацини и оштећена постројења поновно 
подигнута.

Подузеће у свом извештају напомиње да je потрошња 
душика у земљи још и даље у опадању и да никако не за- 
довољава. To je наравно у вези са ценама аграрних проду- 
ката. Код данашњих цена интензивирње продукције које ie 
спојено са јачим издацима никако не конвенира. Наш сељак 
у већиии случајева своју радну снагу може да искористи 
само делимично. Код данашњих цена аграрних продуката 
сел>ак се мора задовољитк само сопствешш природним гно- 
јивом и мора налустити потрошњу свих вештачких гнојива. 
једино за повртарство се може употребити вештачко гно- 
јиво и то само у близини градова где се могу постићи још 
и данас повољне цене.

Наши суседи готово сви су завели политику конти- 
гентирања. Ми претстављамо у томе погледу изузетак. Ми 
додуше не дајемо девизе за увезену робу; али je увоз сло- 
бодан. Ако и  м и  заведемо систем контигентирања, можда 
би могли путем компензација да пласирамо и неке наше 
хемиске продукте у првом реду азот. Међутим изгледа да 
наши меродавни кругови на то још не помишљају. Ми не 
помишљамо ни на «омпензацију аграрних продуката за ин- 
дустријске производе. Па ни са државама са којима имамо 
пасивни трговински биланс и које контингентирају увоз на- 
ших аграрних продуката, као што je то случај са Немачком.

Биланса Руше за 4 последње године овако изгледа:

Актива 1928. 1929, 1930. 1931.

У хиљадама динара
Уређај фабрике 12.158 13.716 11.658 9.006
Земљиште и машине 11.808 11.773 12.656. 12.414
Пруга 621 ' 543 465 387
Залиха материјала 6.096 6.278 6.617 3.236
Готови фабрикати 10.658 15.565 18.223 7.222
Дужници 10.873 15.958 16.622 14.867

Пасива
Г лавница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резерва 7.433 7.682 8.133 7.183
Повериоци 22.812 35.651 .37.669 19.383
Добитак 2.388 2.390 2.133 942
Укупна биланса 23.067 66.145 67.785 4-8.539

Збир биланса показује знатно смањење. Скоро 20 ми- 
лиона у једној години. To je утешна појава јер многа поду- 
зећа би хтела смањити своје обавезе и волумен пословања 
али нису у стању да то тако лако изврше.

Уређај фабрике показује смањење од преко 2.5 мили- 
она динара. Отписи износе 3.2 милиона динара и проведени 
су као Инвестиција јер подузеће своје отписе не књижи 
преко рачуна амортизације. To значи да су инвестиције биле 
минималне. A ситуација прошле године није ни дозвољавала 
нове инвестиције. Главно je да je поправљено оно што ie 

'ватра уништила. Ну то je опет извршено из износа, које je
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шлаћало осигуравајуће друштво, пошто je највећи део штете 
био покривен осигурањем.

Залихе материјала опале су за преко 3 милиона. Оне 
су  заправо преполовљене. Готови фабрикати су снижени од
18.2 милиона на 7.2 милиона или за 11 милиона. Овде je сма- 
шење на далеко испод половине стања концем 1930. године. 
Смањење залиха, материјала и готових фабриката у складу 
je ca ситуацијом подузећа. Односно оно je последица обу- 
ставе и делимичне редукције погона. Свакако je повољно 
да су ce залихе могле за толико снизити. Јер код многих 
подузећа није то тако лако проводљиво.

И дужници су смањени. Од 16.6 лшлиона на 14.9 ми- 
лиона динара. Редукција дужника не иде истим темгода као 
редукција материјала и фабриката. T o je и разумљиво. Са 
једне стране дејствује овде ситуација на новчаном тржи- 
шту. A уколико ce изравно продавало земљораднику a било 
je и таквих послова, нарочито са  већим поседима, они су 
већ у јесени прошле године у очекивању мораториума за 
своје обавезе обуставили плаћања. Са друге стране су ро- 
кови ллаћања, нарочито код извоза доста дуги, због чега 
ће редукција продукције тек касније дејствоватк на редук- 
цију дужника.

Повериоци су смањени од 37.7 милиона на 19.4 ми- 
лиона или за 18 милиона динара. To je последица редукције 
појединих позиција активне стране биланса. Предност je 
подузећа што je могло тако брзо да редуцира своје обавезе 
и Да их у року од године дана преполови. Тиме наравно на 
камате иде лшого мање.

Чисти добитак износи 942 хиљада динара према 2.13 
милиона 1930. године. To je и наравно ако ce уаме у обзир 
•послован.е у прошлој години. Нарочито да je извесно време 
погон био обустављен. Чиста добит ce заправо није ни мо- 
тла остварити.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:
Добитак 1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
Бруто добитак 12.144 13.183 12.573 8.900

Губитак
Администрација 4.481 5.431 5.952 3.751
Порези 2.256 1.526 1.599 1.432
Отписи 3.017 3.835 3.298 3.236

Бруто добитак je редуциран за преко 3.5 милиона ди- 
«нара. Код издатака су административни трошкови редуци- 
рани за 2 милиона 200 хиљада динара. Код отписа смањење 
чак износи само 50 хиљада динара мање но раније годиие. 
Да je било могуће код пореза и отписа провести редукцију 
у истом обиму као код бруто добитка односно адмннистра- 
тивних трошкова, резултат би био далеко повољнији. Међу- 
тим je подузеће хтело да би и у лошијој години отписе за- 
држало на истој висини. Ту и лежи доказ врло великих 
финансиских снага подузећа.

Увођењем трошарине на електричну енергију na и за 
-индустријске сврхе Руше су веома тешко погодиле. Јер у 
фабрици душика, није електрична енергија само погонско 
сретство, него један од најважнијих фактора продукције. 
Ради тога ce такве фабрике могу подизати само онде где je 
енергија ванредно јефтина, у првом реду код великих хидро- 
дентрала. Руше добива од „Фале” десетхе милиона кнло- 
ватсати енергије уз фиксно одређену цену која je мања него 
што износи трошарина. Ту ce најбоље види kojom ce je бр- 
зином увела трошарина на електричну енергију. Д а je било 
више систематског рада, не би ce могло догодити да ce елек- 
трична енергија која служи као сретство продукције у неку 
руку као сировина или полуфабрикат и која ce no томе 
троши у огромним количинама једнако третира као енергија 
која служи за погон. To треба првом приликом исправити.

У управи Творнице за душик д. д., Руше налазе ce 
следећа г.г.: Др. Фран Виндишер, генерални секретар Трго- 
вачке и индустријске коморе у ti., Љубљана; претседник

Максиме Красни-Красин, претседник Нидерестерајхише Ес- 
комптгезелшафт, Беч, потпредседник; Аугуст Тости, гене- 
рални директор Кредитног завода за трговину и индустрију
д.д. Љубљана, потпретседник; Лудвиг Хопфгартнер карбид- 
ске фабрике Дајч-Матрај, Беч, Светислав Јовановић, дирек- 
тор банке; Др. Јанко Керсник, директор Кметске посојили-' 
шце Љубљанске околице, Љубљана; Ервин Филип, генерални 
директор друштва Динамит Нобел Беч; Инг. Карл Платзер, 
централни директор Карбидверке Дајч-Матрај, Беч, Др. Иван 
Слокар, генерални директор Задружне господарске банке, 
Љубљана, Др. Шандор Шпилер, адвокат, Беч. Надзории од- 
бор je састављен од следеће г.г.: Рихард југ, директор бан- 
чин, Љубљана, Мориц Лајтерсдорф, Беч, јошко Бибер чинов- 
ник Кредитног завода за трг. и индустрију, Љубљана, и 
Виктор Макел, Беч.

„НИХАГ” АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ИНДУСТРИЈУ И 
ТРГОВИНУ ДРВА, ЗАГРЕБ

Ово предузеће, основано 1909. године у Нашицалш, 
има једну од најинтересантнијих и набурнијих историја ме- 
ђу нашим шумским предузећима. Ранија њезина je фирма 
гласила Нашичко акционарско друштво за индустрију и 
трговину дрва, a седиште ce налазило у Нашицама. Међу- 
тим постоји под овим именом још једно друго врло велико 
шумско предузеће, протоколирано у Загребу, које ради та- 
кође у Славонији као и „Нихаг” и које има у .многим ме- 
стима своје стругаре. Ово предузеће водило je противу 
„Нихага” парницу) тражећи да ce фирма промени већ и због 
разлога конкуренције, што je друштво у 1920. години .морало 
да уради, преносивши своје седиште из Нашица у Загреб и 
изоставивши из своје досадашње фирме име „Нашичка”. Ha 
место ове речи долази нова ознака „Нихаг”, која претстав- 
ља почетна слова раније немачке фирме.

Главни и најважнији шумски посед овога предузећа 
ce налази у Славонији, где има и сопствену велику стругару 
у Брестовцу код Бјеловара, са два пуна гатера. Друштво 
има и сопствене шумске железнице. Производи и тргује др- 
ветом за грађу, железничким праговима a у првом реду твр- 
дим дрвето.м, првенствено славонском храстовином a тек у 
другом реду са буковином. У 1925. години друштво je преу- 
зело у експлоатацију и један врло опсежан државни шумски 
комплекс на 20 година. Ha име цене за ову експлоатацију 
друштво je уступило држави један пакет својих акција — 
око 140 хиљада динара које je приликом реорганизације 
предузећа у 1929. години откупила Југословенска Удружена 
банка, која je и данас један оД највећих акционара „Нихага”.

Бурну прошлост, кроз коју je прошло ово предузеће 
најбоље нам илустрира кретање њезине главнице. Првобитна 
главница je износила 150 хиљада предратних круна. У 1911. 
години je повишена на 250 хиљада, у јуну 1917. године на 
500 хиљада a у децембру исте године на 1 милион круна, 
којом приликом су замењене старе акције од no 500 круна у 
нове комаде од no 200 круна. У јуну 1918 и марту 1919. го- 
дине следи повишење на 4 милиона, 1920. године на 8 мили- 
она, 1921. године на 16 милиона круна. Исте године главница 
je још један пут повишена, на 24 милиона a 1922. године на 
32 милиона круна, a  затим je претворена у 8 милиона динара. 
У 1923. години ce процес повишења главнице наставља: пр- 
во je извршена уплата главнице на 16 милиона динара a 
зати.ч, у 1924. години одлучечр je повишење на 32 милиона 
динара, од чега je остварено само повишење на 28 милиона 
и то на тај начин, да су стари акционари преузели 100 хи- 
љада комада акција у релацији 16 ка 5 no цени од 56 динара 
no комаду, a остатак од 140 хиљада комада нове емисије 
je преузела држава као цену за концесију експлоатације ве- 
ликог комплекса државних шума. To je била свакако једна 
од најинтересантнијих трансакција које je извршило пре- 
дузеће ,(Нихаг”, пошто су акционари преузели од повишене 
главнице 5 милиона a држава 7 милиона. „Нихаг” je од др- 
жаве преузео шуме a у место куповне цене преузела je
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држава поменути пакет акција. У годинама 1925. до 1930. 
управа „Нихага” није имала најсрећније руке. Дошло je до 
великих губитака који се више другчије нису могли ликви-, 
дирати но редукцијом главнице. Ови су губитци у оно доба 
достигли износе, који су постали скоро већи од еопствених' 
сретстава. Зато je у 1930. години наступио период радикал- 
ног чишћења a с тиме у вези и санације. Главна скупштина 
акционара донела je одлуку, у марту 1930. године — да- 
снизи главницу од 28 милиона динара на 560 хиљада. Акци- 
је су прежигосане од 50 динара на 1 динар a 100 оваквих 
акција je претворено у једну нову од 100 Динара. Истовре- 
мено je главница повишена на 6.16 милиона динара путем 
нове емисије од 56 хиљада комада од no 100 динара, које 
су понуђене етарим акционарима у релацији од 100 старих 
10 нових акција no емисионом курсу од 106 динара. Ова je 
трансакција извршена на основу иницијативе Југословенске 
Удружене банке, која je преузела све неуписане нове акције. 
Нарочитим аранжманом je преузела и државно учешће( које 
je износило, као што смо напоменули, 140 хиљада комада 
старих акција, које су сада претставл,але вредност од свега 
140 хиљада динара. Овај посао свакако да није био баш 
нарочито лукративан no државу — али не смемо губити из 
вида, да су поред ње и сви остали акционари прет.рпели вр- 
ло тешке губитке. После извршене санације, која je дола- 
зила баш у очи још много тежих прилика у нашој шумској 
индустрији, главница „Нихага” износи 6.16 милиона динара 
подељено на 61.600 комада акција од no 100 динара. Ранији 
губитци су дефинитивно отписани, тако да се ;,Ш хаг” у
1930. и 1931. години налази у релативно повољном положају, 
пошто je ушла у период најтеже кризе коју наша шумска 
индустрија познаје, наново реорганизирана и неоптерећена 
губитцима из ранијих година, као што je то био случај код 
претежног броја наших предузећа шумске индустрије. Док 
скоро сва наша предузећа дрвене индустрије исказују за
1931. годину губитке, који иду у тешке милионе и који се 
другчије неће моћи ликвидирати до редукцијом главнице и 
отписом сопствених сретстава, дотле исказује „Нихаг” у 
1930. години само губитак од 133 хиљада a у 1931. години 
797 хиљ ада—■ заједно за ове две године 930 хиљада динара. 
Ово стање није безизгледно, jep ако се прилике, нарочито 
оне за и звоз. само мало поправе ,,Нихаг” ће имати могућ- 
ности, да из текућих прихода елиминише ове губитке. Ме- 
ђутим о каквом побољшању у току првих осам месеци 1932. 
године нема ни говора, a развој прилика ће показати, у ко- 
лико ће наша шумска индустрија моћи да се користи девал- 
вацијом курса динара.

У наредној таблици упоредили смо главне билансне 
позиције за последв>е четири године, из којих се врло лепо 
може видети раније поменуте трансакције санације. Слика 
коју добијамо врло je интересантна :

Рачун изравнања

Стране јамчевш;е- 
Преносна пасива 
Резервни фовд= . 
Збир биланса

272
71

189

27.531 27.71a

27.812 — 133
501 435 566
122 — -;
— — 45

. 1.489 505 ' 823

, . - 14 _

1.922: 793 637
28,001 133 930
29.924 940 1.567

Актива 1928. 1929. 1930. 1931.
У хиљадама динара

Инвес.тиције 11.229 11.438 12.515 12.451
Роба 2.725 6.093 1.083 2.541
Дужници 15.728 9.920 10.207 10.662
Менице 248 247 352 238
Благајна 79 114 226 19
Хартије од вредности — — 246 177
Предрадње — — 2.768 584
Губитак 27.812 28.001 133 930
Предујмови радницима — — — 97
Властите јамчевине — — — 15

Пасива - ii
Главница 28.000 28.000 6.160 6.160
Пензиоџи, фонд 280 280 280 280
Амортиз. фонд непокрет. 154 154 154 154
Неџодигнута дивиденда 5 5 5. 5
Повериоци 28.841 26.799 20.660 20.855

575 575
57.817 55.814

■ A  ■ Рачун губихка и д о б к таа ,
Расходи

Пренос губитка :
Трошкови
Отп-ис- еумњивих потраживања 
Порези
Камата .

Приходи . . .
Пренос добити 
Приход од робе 
Г убитак 
Укупно

Збир .отписа губитака односно смањења главнице je  
од 19.29.' ка 1930. години дошло до рапиднрг смањења збира 
биланса, наиме од 55.8 милиона на 27.5 милиона односно за 
23.3 милиона. Исто време je спровођена и стриктна редук- 
ција. пословног волумена, што се најбоље види из постепене 
редукције повериоца, који су од 28.8 милиона крајем 1928. 
године опали на 20.6 милиона у 1930. години. Приликом 
отписа. главнице и поновног повишења на 6.16 милиона дрт- 
бивена су нова еопствена сретства која су како изгледа,. 
употребљена за смањење повериоца, који су у истом nepri- 
оду, наиме крајем 1930. године редуцирани за одговарајући 
износ, 6 милиона на 20.66 милиона динара. У току 1931. го- 
дине остали су повериоци непромењено на ранијој висини. 
Неемемо оставити ненапоменуто и чињеницу, да je пословна 
1931. година обухватила свега десет месеци, пошто су ра- 
чуни закључени на дан 30. септембра 1931. године, док je 
ранија пословна година закључивана крајем децембра, дакле 
истоветно са каллендарском годином. Поред споменутих 
промена у пасиви видимо даље и то, да je у 1930. години био 
за санацију употребљен и резервни фонд, који je раније из- 
носио 575 хиљада динара. Последње две године предузеће 
више не исказује резервне фондове, док су амортизациони и 
пенсиони фонд последње че-^ири године остали непром.е- 
њени, први са 154 хиљада a други са 280 хиљада динара.

Актива биланса нама показује, да je вредност инве- 
стиција последње две године остала непромењена. Код робе 

јна лагеру видимо, да je била највећа крајем 1929. године, са 
i 6.09 милиона. Затим у 1930. годиви, она je редуцирана за 5 
* милиона на 1.08 милиона, што долази као последица изве- 
(сне рестрикције производње као и пада цена, које прити^ 
јскују на вредност дрвета. У 1931. години je код залиха забег 
'лежен понова пораст, на 2.5 милиона, али овде треба имати 
на уму, да je биланс закључен крајем септембра, када су 
залихе баш навеће, у погледу дрвета за гориво, које je при— 
премљено за зимску сезону. Од како je у доба 1928—-1929. 
године дошло до смањења пословног волумена, опали су и 
дужници од 15.7 на 10 милиона; на којој су висини остали 
стационирани кроз све последње три године. Менична по- 
траживања као и портфељ хартија од вредности су у 1931-. 
години мало редуцирани. Исто то важи и за техничке пред^ 
радње које су учињене за експлоатацију у наредној години. 
Док je вредност ових радова износила у 1930. години још 
2.77 А ш лиона, смањена je у 1931. години на 584 хиљада д№ 
нара, што je такође последица пословне стагнације.

Добит на роби je  износила 1931. године 637 хиљада 
динара; a расходи предузећа у истоме периоду 1.56 милиона 
— као што нам то показује рачун губитка и добитка. Из 
овога резултира губитак од 930 хиљада динара, у шта je 
ушао и губитак из раније године, у износу од 133 хиљада 
динара. Ми смо напоменули, да je предузеће у 1930. години 
реорганизирано и постављено на здраве темеље због чега ће 
овај губитак брзо моћи бити елеминиран, чим се криза код 
наше шумске индустрије ублажи и  чим се појави и само 
мали обрт на боље.
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Садржај:
Прва југословенска творница шешира и туљака д. д. — Сиеак 
Vranjska privredna banka — Vranje 
Фабрика трикотаже и других текстилних прерађевина „Шумадија” a. д. — Београд 
„Лим” д. д. југословенска творница жељезних бачава, металних производа и кисика — Загреб 
„Искра” фабрика хемичких производа и свећа д. д. — Загреб

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА ШЕШИРА И 
ТУЉАКА Д. Д. — СИСАК.

Укупна биланса Прве југословенске творнице шешира 
и туљака д. д. у Сиску износила je концем:

1929. године Дин. 19.676.000
1930. године „ 16.570.000
J931. године „ 13.417.000
По о-вим подацима изгледало би да пословање овога

подузећа знатно слаби. Нарочито онда, ако ce има у виду 
да je 1927. године пре него што je извршена реорганизација 
и проведена промена у мајоритету акција, износила укупна 
биланса 23.1 милиона динара. Опадање укупне суме биланса 
за 10 милиона динара или за 40% није појава на коју ce тако 
често наилази. Нарочито не код подузећа која развијају 
активитет.

Смањење укупне суме биланса извршено je ранијих 
година у првом реду смањењем позиција дужници и роба у 
активи и позиције повериоци у пасиви. Подузеће изгледа 
било je пре неколико година у погледу кредитирања ишло 
мало предалеко a и залихе робе биле су знатне. Доследно 
то,ме и повериоци били су знатни. Поводом реорганизације 
проведена je редукција колико «од дужника толико и код 
робе, водећи више рачуна о  сит.уацији на тржишту и о мо- 
гућности пласмана. A редукцијом дужника и робе могло ce 
je приступити и редукцији повериоца.

Међутим прошле године извршена je једна знатна ре- 
дукција у биланси која je више формална него стварна и 
KO'ja je имала за последицу да je слика биланса далеко јас- 
нија и прегледнија. Отписи који су ce вршили раније нису 
одбијани од вредности инвестиција у активној страни би- 
ланса него су ce књижили на нарочитом амортизациоиом 
фонду који ;'е фигурирао у пасивној страни биланса. Taj фонд 
износио je концем 1930. г. Дин. 3.7 милиона, док су са друге 
стране инвестиције још увек биле билансиране no цени 
коштања.

Међутим у билансу за гсрошлу годину амортизациони 
фонд износи са.мо 161 хиљаду динара. Смањен je за 3.5 ми- 
лиона динара. Са друге стране видимо да je истовремено и 
вредност инвестиција у активној страни биланса исказана 
са знатно мањим износом него 1930. године. Наиме аморти- 
зациони фонд отписан je од рачуна инвестиција пак су на 
тај начин непокретности и машине изказане у билансу за
1931. годину са знатно мањим износом него у 1930. години. 
Међутим у ствари нема никакве промене. Уместо једног на- 
чина билансирања инвестиција усвојен je други. Уместо да 
ce од у активи изказане вредности инвестиција одбија амор- 
тизациони фонд да би ce добила права вредност, сада je то

одбијање већ извршено и у активи налазимо нето вредност 
инвестиција. Сума биланса наравно услед тога мора да je 
мања и то за износ амотизационог фонда који je елиминиран. 

ј Мишљења смо да je много боље и практичније ако ce 
у билансу износи само нето вредност инвестиција. Вођење 
посебног амортизационог фонда има једино онда смисла ако 
ce збиља основао један посебан фонд који ce сваке године 

‘дотира извесним износом и који je посебно администриран. 
У случају потребе нових инвестиција потребна сретства узи- 
мају ce из тога фонда. Међутим ако je то једна чисто књи- 
говодствена ствар као што je то редовно код нас и ако иза 
цифара амортизационо-г фонда не стоје никаква стварна 
сретства онда je такав фонд сувишан. Нове инвестиције у 
том случају морају ce вршити или повећањем главнице или 

пуни задужењем код банака, лифераната и слично.
Биланси за 3 последње године овако изгледају:

Актива 1929. 193®. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 78 8 208
Непокредтости 3.033 3.033 2.371
Стројеви 4.032 4.072 1.459
Инвентар 526 556 224
Дужници 5.482 3.374 3.375
Римесе 387 53 149
Роба 5.612 4.916 5.145
Г убитак 524 489 453

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000
Резерве 34 34 34
Фонд амортизације 3.386 3.678 6.674
Повериоци 9.508 5.986 6.674
Прихвати 1.740 1.870 1.548
Укупно 19.676 16.570 13.417

Инвестиције су исказане са 4.05 милиона динара пре- 
ма 7.7 милиона концем 1930. године. Смањене су по.томе 
за 3.6 милиона. Међутим je и амортизациони фонд смањен 
за 3.5 милиона. Дужници су остали непромењени као и кон- 
цем 1930. године. Роба je међутим порасла за нешто преко 
200 хиљада динара. С обзиром на прилике које су настале и 
на пораст цена робе, нарочито сировина и полуфабриката, 
постаће велике залихе још добра ствар »оја ће ce лепо 
исплатити. И менице су порасле за 100 хиљада. To би зна- 
чило да су потраживања ипак у порасту. Но то није много.

Повериоци су порасли за скоро 700 хиљада динара. 
Међутим су прихвати редуцирани за преко 300 хиљада ди- 
нара. По томе обавезе су укупно порасле ,за 400 хиљада



336
динара. Толико и одговара пораст активних позиција 
биланса.

Укупна вредност инвестиција, инклузивно инвентара 
нешто je преко 4 милиона динара. Како главница износи 5 
милиона то не само што су све инвестиције покривене вла- 
ститим сретствима него и властит и један део прометног 
капитала. To даје подузећу једну здраву основицу.

Губитак износи 453 хиљада динара. Међутим како je 
губитак износио концем 1930. године Дин. 489 хиљада и 
како je пренесен на нови рачун то ce прошла година за- 
право свршила ca добитком од 35.5 хиљада динара. Пошто 
he вероватно морати да прође дуже време док ce овако 
отпише сав губитак ранијих година, било би можда најбоље 
да ое приступи једном мањем снижењу главнице како би ce 
добила чиста ситуација.

Будући да имамо код нас врло мало фабрика шешира, 
данашње девизне тешкоће као и курс страних девиза no- 
вољно дејствује на домаћу индустрију јер je штити од ино- 

' стране конкуренције готових фабриката.
У управи ce налазе следећа г. г.: Роберт Лајбенфрост, 

Фрањо Латковић, Франц Шмолка, Емерих Фишер, Др. Фра- 
њеш, Т. Перковић, Франц Фред Шмолка.

VRANJSKÄ PRIVREDNA BANKA — VRANJE

Vranjska privredna banka osnovana je posle svetskoga 
rata, u leto 1923 godine, sa glavnicom od 1 milion dinara; ne
pune tri godine posle osnivanja doneta je odluka da se glavnica 
povisi, što je još dva puta urađeno, u 1928 god ni, kada je glav
nica u dva maha povišena, uvek za po jedan milion tako da iz
nosi danas 4 miliona, a sopstvena sretstva krajem 1930 godine
5 miliona dinara. Prema tome može se Vranjska privredna ban
ka ubroj ti međ naše srednje-velike provincijske novčane zavo* 
de. Iako relativno vrlo mlada, ipak je ova banka u kratko vre
me uspeia da u svome okrugu postane najveća i to uprkos 
mnogobrojne konkurencije; nesmemo zaboraviti, da imamo u 
Vranji ništa manje no sedam lokalnih banaka, a to je u da 
našnje vreme i suviše mnogo.

U analizi Vranjske privredne banke za 1930 godrnu (do 
datak ,,Narodnom Blagostanju od 7. februara 1931 godine, broj
6, strana 34) mi smo ukazali na njezin polet i veliku poslovnu 
ekspanziju poslednjih godina; to n  prilikom mi smo podvukli d l 
to ima da zahva.i u prvom redu sposobnostima svoje uprave. 
Za 1931 godinu dobila je ova poslednja konstatacija još m nog, 
veće značenje pošto vidimo, da je uprava i ove neobično teške 
prilike koje smo preživeli u toku poslednjih 14 meseci, vrlo dc,- 
bro tunela da savlada.

To nam potvrđuje donja tablica, u kojoj smo uporedili 
glavne bilansne pozicije za nekoliko poslednjih godina. Njihovo 
kretanje nam pokazuje povoljan bančin razvoj do kraja 1930 
godine kao i vrlo teške prilike u 1931 godini, do kojih je došlo 
zbog opšteg nepoverenja ulagača, srozavanja kurseva hartija 
od vrednosti i sv/h ostalih razloga, koji su danas svima u do
voljnoj meri poznati. Slika koju dobivamo je sledeća:

Račun izravnanja

Pasiva

Aktiva 1927. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 273 325 328 591
Menice 11.800 13.202 15.021 11.484
Zajmovi na zaloge 229 329 167 135
Tekući računi 1.999 4.870 6.126 3.871
Hart'je od vrednosti 246 768 648 469
Vred. rez. fondova 281 847 993 667
Nameštaj 57 80 73 66
Nepokretnosti 36 36 36 194
(iarantije i t. d. 8.324 16.445 20.545 18.676
Kursna razlika drž. pap. — — 130

Ulavnica 2.000 4.000 4.000 4.0 iu
Fondovi 281 863 1.058 7 L'1
U.ozi na štednju 9.868 12.675 16.337 11.141
Tekući računi 2.148 2.300 820 1.359
Reeskont — 508 441
Cista dobit 207 322 426 169
Zbir bilansa 23.248 36.903 44.976 36.346

Račun gubitka i dobttka
Rashodi

Plate 97 253 265 269
Troškovi 199 322 344 337
Kamata 1.093 1.665 1.651 1.226
Dobit 207 322 426 , 169
Otpisi S i  ■ - s i 340

Prihodi
Prenos dobiti 5 — — —
Kamata 1.006 1.764 2.002' 1.737
Provizije 590 798 685 605
Zbir prihoda ili rashoda 1.596 2.563 2.687 2.34

Kretanje bilansne sume je vrlo interesantno: prema 192/ 
godini je zbir bilansa u 1930 godini porastao za gotovo 100°, , 
a prošle godine smo napomenuli, da je prema 1925 godini 
(drugoj od kako je banka osnovana) bilansa povećana na d >  
setorostrukl iznos. Takvih banaka ima kod nas vrlo malo. Od 
ove biiansne sume otpada na obrtni kapital (bez čiste zarade"» 
u 1927 godini 14.3 miliona, u 1930 godini 22.7 miliona a u 1931 
godini 17.6 miliona dinara. Znači, da je obrtni kapital u ovoj 
poslednjoj godini smanjen za 5 miliona, što dolazi skoro isklju
čivo kao posledica odliva uložaka na štednju. Posie neobično 
znatnog priliva, ovi su ulozi u 1930 godini dostigli 16.34 miliona 
dinara. Ubeđeni smo, da je priliv zabeležen i u toku prvog polu- 
gođa prošie godine, zbog čega odliv mora u drugoj polovini 
stvarno biti još mnogo veći. Ali pošto ne raspolažemo sa go- 
d'šnjim izveštajem uprave Vranjske privredne banke to nam 
odnosne cifre nisu poznate i moramo se zadovoljiti pretpostav
kama. Krajem 1931 godine su ulozi iskazani sa 11.1 milion di
nara, što znači, da su opali per saldo prema kraju 1930 godine 
za 5.2 miliona odnosno za 32% ili skoro jednu trećinu. Tome 
na suprot su poverioci po tekućim računima nešto malo porasli, 
za 539 hiijada, ali su reeskontni krediti opet smanjeni za 160 hi
ljada na 441 hiljada dinara. Nameće se pitanje, kako je mogla 
Vranjska privredna banka udovoljiti sve ovako ogromne za
hteve svojih ulagača? Odgovor nam daje biiansna aktiva. Ban
ka je crpela sva ova sretstva isključivo iz lukrativnih plasmana 
naime redukcijom meničnih kredita i aktivnih tekućih računa, 
i ispunjavala svoje obaveze bez i najmanje pomoći sa treće 
strane. Takvih banaka ima kod nas vrlo malo. U najčešćim slu
čajevima je odliv uloga nadoknađen povišenjem poverioca 
odnosno reeskontnog kredita, a u najmanjoj meri likvidacijom 
aktivnih plasmana. Kod Vranjske privredne banke imamo drugi 
slučaj. Kod nje su i pasivni i reeskontni krediti reducirani i ona 
se je poslužila za likvidaciju odiva uloga jedino pravilnim sret- 
stvom — naime likvidacijom svojih aktivnih operacija. Da je to 
bilo mogućno, ovi su angažmani morali biti apsolutno likvidni. 
To je i bio slučaj. Tako vidimo da su menični krediti smanjeni 
per saldo, prema 1930 godini za 3.5 miliona, a aktivni tekući 
računi za 2.45 miliona, od 6.13 miliona na 3.87 miliona. Smanje
nje poslovnog volumena je u ostalom danas za naše bank'-, 
s obzirom na krizu u kojoj se nalazimo, jedino praviini poslovn ) 
politički princip. Vidimo da je Vranjska privredna banka bila 
u povoljnom položaju, da je mogla ići tim putem, koji pretstav- 
Ija visoku likvidnost dužnika. Danas su likvidni samo prvoklasr.i 
dužnici. Iz .njih se rekrutiraju poslovni prijatelji Vranjske pr - 
vredne banke, pošto vidimo, da je ona bila u stanju da od 21 
milion odobrenih kredita likvidira 6 miliona, odnosno baš toliko, 
koliko joj je bilo potrebno za otkazane uloge. To je dokaz, d i 
su prilike u banci vrlo zdrave. Na to ukazuje u ostaiom i odnos



' tuđih ka sopstvenim sretstvinia. Danas iznosi 1 ka 3, a proš>e 
godine 1 ka 4, što je više no povoljno. Banka je uvek polagala 
naročitu važnost na održanje ovog proporca te je, kada su ulozi 
ha tšednju pokazali tendenciju jačeg priliva, odmah pristup1 a 

-povišenju sopstvenih sretstava, u t r  maha, da bi na taj način 
izbegla pogoršanje ovog odnosa. U ovoj godini, i zbog odliva 
uloga ovo se stanje samo automatski popravilo.

Međutim, uprava bančina nije mogla da izbegne izvesn" 
gubitke na hartijama od vrednosti, u prvom redu državnim. 
Njezin efektni portfelj je bilansiran 1930 godine sa 1.6 miliona, 
od čega 993 hiljade bilo je fekata rezervnog fonda. Kod slo
bodnih efekata iznosi kursna razlika 162 hiljade dinara od čega 
je 32 hiljade otpisano preko računa gubitka (jedna petina), a  
130 hiljada je knjiženo saobrazno zakonskom povlasticom od 

.30 decembra 1931 godine, preko naročitog računa kursne raz
like u aktivi bilansa. Portfelj slobodnih bančinih efekata je iska 
zan krajem 1931 godine sa 460 hiljada, a vrednosti rezervnog 

.fonda sa 667 hiljada. Kursna razlika efekata rezervnog fonda 
je otpisana izravno od fondova, zbog čega vidimo u pasivi b i
lansa, da iznose u 1931 godini 715 hiljada prema 1.06 miliona 
u 1930 godini. Bilansna vrednost nam eštaja je nešto smanjena,

. zbog redovnog amortizacionog otpisa, a ona nepokretnosti je 
porasla, na 194 hiljade dinara.

Račun gubitka i dobitka nam pokazuje izvesno opadanje 
bruto dobiti, što je razumljivo, s obzirom na smanjenje poslov
nog volumena. Prihodi kao i rashodi na kamate su morali bit: 
i ove godine manji no ranije, pošto su tuđa sretstva manja za 
.preko. 5 miliona dinara. Bančini upravni troškovi imaju tenden
c iju  opadanja a iznose 337 hiljada. Rigorozno bilansiranje nam 
potvrđuju relativno veliki otpisi, 340 hiljada, od čega otpada 
3Ö0 hiljada na otpis sumnjivih potraživanja. Zbog ovih otpisa 
kao i zbog manjih prihoda na kamatama je čista zarada ban
čina morala biti smanjena. Dok je u ranijim godinama iznosila 

,300 i 400 hiljada, dostiže u 1931 godini svega 169 hiljada dinara 
a upptrebljena je na na sledeči način: rezervnom fondu je dato
17 hiljada, pensionom 8, na ime tantijema 13.5 hiljada a ak- 
cionarima u vidu dividende 120 hiljada dinara odnosno 3%. 
Deset hiljada dinara je preneto na novi račun za 1932 godinu.

Vranjska privredna banka podržava svoju filijalu u Ku- 
manovu, koja odlično radi.

U upravi se nalaze gospoda:
Pretsednik upravnog odbora Jovan S. Stojkovič, po l- 

.pretsednik Milan K. Jovanovič, Jonča Z. Mitrovič, preduz.; V. 
Stošič, trg.; Petar Popovič, Stojan M. Dimič, kazandž.; Marko 
.Denkovič, trg.; Trajko J. Kovačevič, trg.; a u nadzornom od- 
boru gospoda: Zretsednik Dragutin Vlajkovič, adv., Anastas 
Miljkovič, trgovac i K. Ristič.

ФАБРИКА ТРИКАТАЖЕ И ДРУГИХ ТЕКСТИЛНИХ ПРЕ- 
РАЂЕВИНА „ШУМАДИЈА“ A. Д., БЕОГРАД.

Фабрика трикотаже и других текстилних лрерађевина 
„Шумадија“ a. д. у Београду заправо je једно од најмлађих 
индустријаских предузећа престонице — што je међутим 
досада није ни најмање сметало у њезином ванредно повољ- 
ном развоју. У релативно врло кратко време постала je „Шу- 
зиаДија“ предузеће великог стила. Она je основана тек у 1928. 
години и ми смо приликом прошлогодишње анализе (додатак 
„Народном Благостању” од 1. августа 1931. године, број 
31., страна 270) детаљно изложили историју њезиног осни- 
вања, напомињући, да je првобитно основана као обичан 
трговачки ортаклук и тек иосле тога лретворена у акци- 
онарскр друштво. Оснивачи „Шумадије“ потичу из реда 
иностраних и домаћих трговаца —- текстилних стручњака, 
који су се после вишегодишњих повољних међусобних трго- 
вачких в е за . одлучили да заједно подигну једну већу тек- 
стилну фабрику.

’ Посао се je  необичн.о повол>но развијао, тако, да je 
Џаррта  више махова морала бити проширена, чиме je

знатно повећан капацитег производње. Према првобитном 
плану оснивача постојала je намера да се израђује пре свега 
трикотажа односно зимско рубље и женски вунени веш; кад 
je у 1929. години посао проширен, почело се производити и 
рукавице a  доцније, 1930. године кае, ловачко рубље, вунена 
као и свилена роба и т  .д. Годишњи капацитет фабрике ,Д1у- 
мадије“ износи 40.000 дзт трикотаже, 30.000 дзт рукавица, 
око 10 хиљада дзт капа и т. д. a њезини се производи про- 
дају у читавој нашој држави. Они су у Скопљу и Штипу 
исто тако 'познати и одомаћени као и у Суботици, Цетињу, 
Сушаку, Вараждину или Љубљани.

Нарочито повљан развој показује предузеће поеле 
преузимања једног дела машинског уређаја „Београдске тек- 
стилне фабрике“ у 1930. години, жојим je „Шумадија” у 
знатној мери проширила своју производњу. Ова нова по- 
словна експанзија лепо се показује и на завршним рачу- 
нима .-.Шумадије“ .

У наредној таблици скупили смо главне билансне по- 
зиције за последње четири године, које дозвољавају врло 
интересантне закључке. Слика коју доф јам о  je следећа:

Рачун изравнања.

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Благајна 28 78 98 67
Поштанска штедионица —- — 54 104
Хартије од вредности — 5 10 7
Депозити 7 15 15 24
Кауције 55 55 _
Менице 697 613 995 858
Текући рачуни 1.338 —. — _
Машине 1.148 1.337 __ _
Фабрички уређај 105 252 2.613 3.404
Роба 1.607 1.182 3.725 8.454
Инвентар 26 33 46 64
Оснивачки трошкови 50 46 36 _
Г арантије — 1.000 — 33
Зграде и земљишта — — 2.140 2.304

Пасива
Г лавница 2.500 2.500 2.500 2.500
Резервни фонд 6 18 39 53
Фонд за дубиозна нотраж. 6 18 39 53
Текући рачуни 29 458 5.772 12.379
Банка 5 991 _
Акцепти 2.171 _ _
Кауције 55 55 _ _
Преносне позиције 117 185 — _
Гарантије 60 1.000 _
Разно 6 12 ,__ •_
Пореске резерве — 60 100 62
Добит 107 312 258 238
Награде управном и над-

зорном одбору — — 21 14
Збир биланса 5.063 4.618 9.734 15.321

Рачун губитка и
Расходи

добитка.

Т рошкови 178 592 833 934
Камата 47 99 465 910
Отписи 132 14 17 469
Амортизације 210 166 337 458
Разно 91 — 260 403
Порез — — 260 403

Приходи
Ha фабрикацији 806 1.264 2,333 3.518
Пренос добити — 107 — —
Збир прих. или расхода 806 1.371 2.333 3.518
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Већ на први поглед пада у очи повећање збира би- 

ланса, нарочито последње две године и то у 1930. години 
на 9.7 .милиона a у 1931. години на 15.3 милиона. Међутим, 
овде треба одмах напоменути и то, да би ова дифра 
код дормалног начина билансирања морала бити још и зна- 
тно већ. Управа „Шумадије“ усвојила je последње три године 
праксу, да у своме билансу објављује само салдо између 
својих лотраживања и дуговања. У билансу улази само раз- 
лика између -ових двеју позиција —  према томе, дали су по- 
вериоци илн дужници већи, на пасивној или активној страни. 
Пошто изкоси у конкретшш случају салдо повериоца „Шу- 
мадије“ крајем 1931. године 12.38 милиона, то онда још не 
значи, да je то већ и износ њезиних обавеза. Ова je цифра 
само разлика између фабричних обавеза и потраживања. 
Међутим, шезине стварне обвезе морају бити веће, наиме 
за износ дужника који ce у билансу због овога начина 
књижења не појављују. To такође не може да значи да их 
нелш, С обзиром на пораст вредности фабричког уређаја, за- 
лихе робе' и т. д. сматрамо да неће бити погрешно, ако це- 
нимо дужнике, за преузету робу најмање 5 до 7 милиона. 
Под првтлоставком, да je то тачно, морамо одговарајући из- 
нос додати позицији повериоца фабрике, да бисмо добили 
њихову стварну висину. To значи да они нису далеко од 20 
милионске границе. To би, посматрано са друге тачке гле- 
дишта, опет значило, да су у главноме еамо непокретности 
покривене сопственим сретствима, које изиосе 2.5 милиона, 
док je  љихова билаисна вредност no одбитку амортизације, 
билансирана са 2.30 милиона. Све остало изгледа да je по- 
дигнуто туђим средствима. Под тим околностима би однос 
сопствених средстава био можда и сувише неповољан — 
али има ту и чињенице, к@је никако несмемо пустити из 
вида, наиме, да међ збирном позицијо.м пасивни текући ра- 
чуни односно салдо потраживања и дуговања могу бити и 
кредити акционара саме фабрике. Са гледишта предузећа 
a пре свега самих акционара треба овим кредитима дати 
друкчији ранг но оним сретствима, које je фабрика добила 
од трећих зајмодаваца, у првом реду банака. Познавајући 
пословне принципе управљача ове фабрике, ми смо убеђени, 
да he кредити код банака играти овде само споредну улогу 
и да je гро туђих средстава долазио од самих акционара. 
Они су и у случају да ce укаже за то потреба приправљени, 
да питање укамаћења ш дреде интересима развоја фабрике. 
Због тога сматрамо, да би управа добро урадила у диљу 
веће прегледности и читкости биланса, ако у будуће искаже 
засебно износе дужника a засебно дуговања код банака 
од оних осталих обавеза no текућим рачунима. Она je то у 
1930. години делимично урадила, тиме, што je у паеиви 
биланса исказала салдо дуговања код банака. Сем фондова, 
који je годишње у одговарајућој мери дотирају —  због мла- 
дости фабрике они још не могу бити велики —  они износе
53 хиљада резервни, 53 хиљада фонд за дубиозна потражи- 
вања и 62 хиљаде као пореске резерве, у пасиви биланса 
поред добити нема других позиција.

Још интересантнија je структура биланса активе и no 
развој пословног волумена фабрике много информативнија. 
Зграде и земљишта, која су исказана тек у 1930. години са 
2.14 милиона, повећане су у 1931. години на укупну вред- 
ност од 2.42 милиона, што je учињено због потреба технич- 
ког повећања. Од ове вредности je отписано ранијих година 
43 хиљаде, a у 1931. години 73 хиљаде, укупно 116 хиљада, 
због чега je билансна вредност зграде и земл>ишта иска- 
зана са свега 2.3 милиона. Фабрички уређај има вредност 
од 4.39 милиона од чега отпада 3.86 милиона на машинерију 
(три пут више но пре две године због куповине машина од 
Београдске текстилне фабрике), инсталације 280 хиљада, 
алат 32 хиљаде, разни машински делови 76 хиљада и остале 
140 хиљада. Од ове вредности треба одбити досадашње амор- 
тизације, и та  оне из ранијих година у висини од 597 хи-

љада као и из текуће године од 386 хиљада,-укупно 982 
хиљаде, на који начин добијамо укупну билансну вредност 
од 3.4 милиона према 2.6 милиона у 1930. години, што по- 
тврђује наше раније изнето гледиште, да ce фабрика непре- 
кидно обнавља, na чак и у 1931. години, у доба депресије.

Позиција робе je порасла у вредности од 3.72 мили- 
она у 1930. години на 8.45 милиона у 1931. години. Ова je 
позиција подељена на две групе: на вредност сировина и по- 
лупрерађевина које су исказане са 4.45 милиона и на вред- 
ност готове робе, која je билансирана са 4 милиона и то 
несумњиво врло обазриво, већ и због непрекидног опадања 
цена сировина. Билансна вредност инвестиција износи 5.7 
милиона (1.1 милион je већ отписан) код главнице од 2.5 
милиона и ако je данас стварна вредност ових направа у 
најмању руку дупло већа већ и с обзиром на скоро потпуно 
нове и јефтино купљене машине и ванредно повољан поло- 
жај фабрике у Милоша Великог улици. Робни дужниди no 
текућим рачунима нису исказани, a no меницама, које из- 
носе 858 хил.ада за око 140 хиљада мањи од прошлого- 
дишњих.

Одговарајући повећаном тгословању морала je псра- 
сти и бруто добит „Шумадије“. Док je у 1930. години изно- 
сила још 2.33 милиона, достиже ове године већ 3.52 лшлиона, 
вдто претставља бруто резултат производње односно иро- 
даје. Међ расходима видимо, да je чиста добит иешто мања 
но у 1930. односно 1929. години, због знатног повећања 
осталих расхода. Поред трошкова управе, који су ппема 
1930. години повећани за 100 хиљада на 934 хиљаде, највише 
су порасли расходи на име камате, за скоро 100 од сто на 
910 хиљада, што je у вези са  знатним порастом повериоца. 
Знатно већи су такође и отписи сумњивих потражи ?а».а, 
од 17 хиљада у 1930. години на 469 хиљада у 1931. годшш, 
n iT o  je било несумњиво потребно, већ из два разлога: npEO 
због великог повећања послова и у вези тиме датих кредита 
и већих дубиоза и друго због пооштрене робие кризе и liO- 
горшаним општим привредним приликама. Ово као и псве- 
ћање амортизације, за шта ce указала потреба због фории- 
раног искоришћења машина, доказ су реалног и рнгорозпог 
билансирања. Видимо да су и порези у 1931. години знашо 
повећани, од 260 хиљада у 1930. на 403 хиљаде у 1931. г^Д.

Чиста добит износи у 1931. години 342 хиљаде, од- 
носно за 80 хиљада мање но у 1930. години. Подељеча je на 
следећи начин: за порез je резервисано 62 хиљаде, 14 хи- 
љада рез. фонду, 14 хиљада фонду за дубиозна потражи- 
вања, 14 хиљада управи на име награде a  238 хиљада je  
остављено на расположење збора акционара. Према доГчгги 
могло би ce поделити скоро 10 од сто дивиденда; мгђуткм, 
акцинари су одбацили дивиденду с тим, да ce целокупла чи- 
ста добит пренесе у идућу годину —  да би на ta j начин 
створили нове резерве с обзиром на све геже погоршање 
привредних прилика.

За 1928. и 1929. годину дивиденда je износила 12 
од сто a за 1930. 10 од сто.

У управи фабрике трикотаже „Шумадија“ налазе ce 
следећа г. г.: Соломон Гадол, Беч, Хенри Гадол Беч, Алфред 
Албала, директор Јеша Алкалај, Мориц Демајо, Нахман Леви 
и Моша Меворах.

„ЛИМ” Д. Д. ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА ЖЕЉЕЗНИХ 
БАЧАВА, МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА И КИСИКА — ЗАГРЕБ

„Лим” je ове године држао две редовне главне скуп- 
штине. Главна скупштина за 1930. годину одржана je тек 1. 
априла 1932. године. A главна скупштина за 1931. годину 
одржаће ce 19. новембра о. г. Закашњење у годишњим скуп- 
штинама je тиме елиминираио и у будуће ce у свакој години 
држати редовна скупштина за прошлу годину. Развитак no- 
дузећа није био разлог да ce je закаснило ca главним скуп- 
штинама за 1930. и 1931. годину, јер како ce то види из pa-
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чуна губитка и добитка, постигнути су ванреднр повољни 
резултати, Заједно са иреноеом добигка из 1930, године, по- 
дузеће би готово било у стању да плати дивиденду од 30%.

У последње две године „Лим” je у. знатној • мери про- 
ширио своје прсловање.. Његови најновији продукти, лито- 
графија робе из лима, у првом реду ку.тија и канти, могу ce 
no своме квалитету мерити са на^бољим продуктима ино- 
странства. Још до пре неколико година све такве производе, 
морали смо поручивати са стране. „Сатурнус” у Љубљани и 
сада „Лим” у Загребу у стању су, да покривају читаву нашу 
потребу за литографираном лименом робом. Поред тога; 
„Лим” израђује и друге лимепа производе. Тако жељезне бач- 
ве, обичне канте и један део кухињског посуђа као и неке 
друге металне продукте. Ha крају мора-мо напоменуту и то, 
да „Лим” продаје и жисеоник.

Већ смо рекли. да je прошла година за „Лим” била.по- 
вољна. Уска сарадња са Рожановским, нашом највећом твор- 
ницом картонаже, лепењке и литографијом, изгледа да je 
дала повољие резултате. Ha овогодишњем јесенском Загре- 
бачком сајму, продукти изложени no „Лиму” a који су де- 
ломично израђени и уз сарадњу Рожанковског, изазвали су 
знатно интересовање. Сви су изгледи да je подузеће на нај- 
бољем путу да ce развије у веће димензије. Данашње по- 
тешкоће на девизном тржишту штите подузеће од иностране 
конкуренције у много већој мери него што je то до сада био 
случај.

Међутим данас прети подузећу опасност, и то не од 
иностранства него у нашој земљи. Ми до сада нисмо изра- 
ђивали лим димензија KO'je су биле потребне за подузећа као 
i l iто je „Лим”. Према томе су ce полуфабрикати морали уво- 
зити из иностранства. Међутим како je царина на ли,м била 
мања него што je царина на одговарајући део увезених про- 
дукта лимене робе, домаћа индустрија која je прерађивала 
страни лим могла je да излази на крај. Сада Крањска инду- 
стријска дружба израђује и финије врсте лима. Она je тра- 
жила и добила већу царинску заштиту како би ce могла про- 
тивити страној конкуренцији. Међутим уколико ce остане при 
повишеБој царини биће потребно да ce повиси и царина ли~ 
меној роби како ce не би шкодило нашој осталој индустрији. 
Међутим повишење царине на лим онемогућиће извоз про- 
дуката од ли,ма који je последњих година бивао све већи јер
ћемо услед повишених це-на за лим бити неспособни за кон-
куренцију.

Биланси „Лима” за 4 последње године овако изгледају:

■ Актива 1924. 1829. 1930. 1930.
У хиљадама динара

Благајна 57 203 20 30
Дужници 3.448 317 835 629
Роба 398 1.603 862 918
Машине 1.297 2.165 3.556 4.461
Оснивачки трошкови 66 50 50 25

Пасива
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Повериоци 3.501 2.176 2.574 2.980
Отпис машина — — 335 446
Добитак 41 144 370 . 612

Највеће промене показује рачун „машине”. Готово сва- 
ке године расте за просечно 1 милион динара. Прошле го- 
Дине за 900.хиљада динара. To су нове инвестиције. Кон- 
стантност нових инвестиција значи да ce подузеће нормално 
развија и да бива његов пословни волумен све већи. Соп- 
ствених непокретности подузеће за сада нема јер ce налази 
у зградама које припадају другим подузећи.ма консерна г.г. 
Epahe „Марић. Припадање једном тако јаком консерну који 
пмогућује директно пласирање знатаог дела продукције даје 
подузећу нарочито значење и осигурава му успех.

, Залиха робе локазује мали пораст. To je и наравнр c 
обзиром на проширење подузећа. Сада треба држати на 
складишту далеко више полуфабриката него раније, Дужни- 
ци су томе наоротив за 200 хиљада динара мањи. Консерн 
г.г. Браће Марић веома je опрезан у кредитирању и према 
гоме код нлтових подузећа. тешко да дужн^ци играју велику 
улогу. Они ce придржавају примера .да. више воле да не 
учествују у посао него да треба инкасо уговорених проту- 
вредности продужавати за Дужи предиод.

У вези са порастом инвестиција порасли су и повери- 
оци. Али за само 400 хиљада динара јер je пола милиока до- 
бивено из сретстава подузећа a делимично и од добитка и 
отписа.

Подузеће исказује чисти добитак од 612 хиљада дина- 
ра:. Од тога 370 хиљада динара као пренос из ранијих година 
и 242 хиљада као добитак пословања у 1931. години. Ha 
овогодишњој главној скупштини донеће ce и закључак о по- 
дели дивиденде. Подузеће je данас већ тако добро фундираџо 
да може преузети исплату дивиденде и сигурно je да he при 
томе моћи остати и дужи низ година. Макар да je лривредна 
депресија још тежа, подузеће специјалне производње као што 
je „Лим” могу. увек да добро раде и да одбацују одличне 
резултате.

У управи индустријског предузећа „Лим” фабрика же- 
лезних буради, металних производа и кисеоника д. д. Загреб 
налазе ce следећа г.г.: Др. Артур Марић, Др. Рудолф Ро- 
дарнић и Др. Милан Марић.

„ИСКРА” ФАБРИКА ХЕМИЧКИХ ПРОИЗВОДА И СВЕЂА 
Д. Д. ЗАГРЕБ

„Искра” je одржала ове године три скупштине. Две 
редовне и једну ванредну. Редовне због одобрења завршних 
рачуна за 1930. годину и 1931. годину a ванредну са задаћом 
промене правила. „Искра” ce наиме опрема да прошири сво- 
jy делатност a тиме у вези потребна je измена правила.

Наша хемијска индустрија осим пар великих подузећа 
из подручја електро-хемије, као што су „Ла Малматиене”, 
„Руше” и Електро индустрија Јајце,, није бог зна како раз- 
вијена. Ми и данас увозимо знатне количине продуката хе- 
л<ијске индустрије које би могли и сами производити. Наша 
хемијска индустрија развијала ce после рата много сла- 
бије и много опорије него друге гране индустријске делат- 
ности. Томе лежи добрим делом узрок у чињеници, да имамо 
веома мали број људи који су кадри да успешно воде једну 
хамијску индустрију. Па ни са радништвом и тој струци није 
много боље. Наше средње техничке школе које би могле 
дати знатан део потребног материјала, или уогтште немају 
хемиска оделења или им не придају одговарајуће значење. 
Ha развитак наше хемијске ивдустрије деловала je и наша 
царинска политика. Ми продукте хемијске индстрије нисмо 
заштитили у о»ој мери колико смо заштитили неке друге ин- 
дустријске гране. Ради тога нити су домаћи интересенти мо- 
гли тако лако подизат.и нове фабрик-е нити су страни кон- 
серни који су код нас пласирали, известне количине своје> 
производње били приморани да код нас подижу афилиране 
фабрике,

Данашње девизне тешкоће које ће no свој прилици 
дуже да трају, повишење царинске-ажије у релацији према 
смањењу курса динара до чега he доћи већ и из фискалних 
разлога, у извесној he мери изменити ову ситуацију. Другим 
речима то ће значити, да he ce домаћој индустрији хемијских 
продуката дати у будуће боља заштита. To he опет имати 
за последицу .да he постојеће фабрике моћи да прошире сво- 
је пословање.

„Искра’ с обзиром na своје залеђе можда he у-буду- 
ћем развитку наше хемијске. . индустрије играти још врло 
значајну улогу. Предуслови за тај развитак данас су- много 
повољнији него раније. Данас ce тачно зна које све кемика-
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лије ми требамо, какве су могућности пласираља и како сто- 
ји са страном конкурендијом из иностранства. Према томе 
данас више нема опасности да ће се оснивати и подизати 
подузећа која ће се брзо после тога показати нерентабилна.

Биланси „Искре” за 4 последње године пружају сле- 
дећу слику :

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

У хиљадама динара
Благајна 18 377 70 144
Дужници 4.729 3.676 3.961 3.322

Роба 2.077 1.946 2.167 1.609
Непокретиости — — 536 536
Машине 1.608 1.656 1.805 1.888

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резерва — 10 10 10
Повериоци 7.397 6.630 7.448 6.190
Отписи — — — 188
Добитак 36 16 86 115

Инвестидије су остале у главно.ме на истој висини.
Непокретности су исказане са 536 хиљада. као inpe годину
дана. Стројеви су билансирани са износом за 80 хиљада ди- 
нара већим. To показује да je набављена која мање скупља 
и мање важна машина.

Роба je исказана са пола милиона динара мањим изно- 
сом. To долази добрим делом и од тога, што су цене концем
1931 године битно ниже него цене ксшцем 1930 године, пак 
се и евентуално иста количина полуфабрвката и готове робе 
исказује у .много мањој вредности. Међутим на смањење 
робе no свој прилици деловале су и економске прилике. „Ис-

кра” у главноме израђује свеће. Te опет у највећој мери 
коисулшра наш сељак. A његова куповна моћ толико je осла- 
била да мора данас штедити и на ручку и на светлу.

Дужници су исказани са 650 хиљада динара мање. To 
je у вези са смањеном продајом. ;Мања продаја смањује и по- 
граживања. Међутил; «онсерн г.г. Браће Марић, a „Искра” 
припада том консерну, води ригорозну политику кредитира- 
ња. Ta je политика и знатним делом допринела томе да су 
дужници редуцирани. A за данашње време то je поетао го- 
тово категорички императив.

Повериоци су редуцирани за преко милион динара. To 
je у вези са смањењем позиције роба и дужници на активној 
страни биланса. У данашња времена свакако je повољна чи- 
њеница кад једно предузеће може редуцирати дужнике. По- 
готово ако je однос између влаетитих и поверених сретстава 
неповољан. „Искра” код главнице од милиона динара има 
обавеза за преко 6 милиона динара. Инвестиције износе пре- 
ко 2 милиона динара. Према томе било би потребно да се 
приликом проширења делатности повиси и главница како би 
се тиме етворила боља релација између инвестиција и вла- 
ститих сретстава, односно између властитих и поверених 
сретстава.

Чисти добитак износи 1 * 5 хиљада динара. Од тога je 
пренос ранијих година 86 хиљада и добитак у прошлој го- 
дини 29 хиљада динара. Износ који данас стоји на располо- 
жењу омогућује исплату дивиденде од 10%. Али само од при- 
носа ратшјих година a не и из самог добитка прошле године. 
Према томе изгледа да још није дошло време за редовну 
исплату дивидеиде. Прошле године добитак je био нешто 
мањи него 1930. године јер су отписи били знатни. Kao да 
се хтело надокнадити оно што je раније било пропуштено.

У управи „Искре” налазе се следећа г.г.: Др. Милан 
Марић, Др. Рудолф Роданић, Иво Мешински, Др. Леополд 
Плахте, Др. Артур Марић.

Поштанска Штедионица
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИJE

ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ, — Филијале у Загребу, Љубљани, Сарајеву и Скопљу.

ОТВАРА ЧЕКОВНЕ РАЧУНЕ 
сваком физичкога и правном лицу. Плаћања иреко чековних рачуна су 
брза, поуздана и јевтжна, a могу се вршитм код свкж пошта у држави.

ПОДРЖАВА ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ
ПРИМА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ

штедна књижица Поштанске штедионице најпогодније 
je сретство за штедњу, јер се штедни улози примају 
и исплаћују код свих пошта без икаквих трошкова.

4JIÄH JE БЕРЗЕ i  ИЗВРШУЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.

ЗА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ КОД ПОШТ. ШТЕДИОНИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА
Обаветатења даје Поштанска штедионица и све поште у земљи.
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Садржај:

P fiv ilegovaao  akc ionarsko  izvozno d ruštvo  
„С илк” тво р н и ц а  ч ар ап а  д. д. —  З агр еб

PRIVILEGOVANO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOZ 
ZEMALJSKIH PROIZVODA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE — j 

BEOGRAD.

U ponedeljak 14. o. m. održao je „Prizad” kako se kratko ] 
naziva Privilegovano akcionarsko društvo za izvoz zemaljskih 
proizvoda Kraljevine Jugoslavije svoj drugi redovni zbor akcio- 1 
nara, kome je prethodio 30 marta o. g. vanredni, sazvan na 
zahtev Ministra trgovine i industrije i na kome je uprava pod- 
nela izveštaj o izvođenju žitnog režima za račun 'državni od 5 
jula 1931. do 30 marta 1932. godine, dok obuhvata sadašnji 
izveštaj ukupan rad „Prizada”, -ne samo po pšeničnom režimu, 
nego i po svim ostalim poslovima i  to za period od 1. jula 1931. 
do 30. juna 1932. godine, a po izvesniiii pitanjima daje objaš
njenja čak i do kraja oktobra ove godine.

Analizu rada za 1930/31 godinu objavili smo prošle go
dine, u dodatku „Narodnog Blagostanja” od 7. novembra 1931. 
godine, broj 45 strana 457, na što upozoravamo naše čitaoce, 
pošto smo tom prilikom vrlo opširno prikazali svu istoriju osni
vanja, njegovu finansisku osnovu, poslovnu organizaciju kao i 
rad u periodu prve godine. Zbog toga se ograničujemo sada 
samo na kratku rekapitulaciju. Zakonom o posrednom kreditu 
od 50 miliona dinara za organizaciju izvoza zemaljskih proizvoda 
od 15. aprila 1930. godine postavila je vlada temelje za osni
vanje „Prizada”. Posle toga razvijaju se događaji vrlo brzo, kao 
što je brzina u odlukama i radnjama oko „Prizada” i u buduće 
ostala karakteristična. Još 9. maja 1930. godine potvrđeni su 
statuti a 15 maja 1930. izvršeno je protokolisanje firme. Za
konom od 15. aprila društvo je oslobođeno od svih posrednih i 
neposrednih poreza i taksa. Zakonom je dalje propisano postav
ljenje državnog komesara kao što je regulisano i pitanje upravnog 
odbora, u koji imaju ući četiri državna pretstavnika imenovana 
od četiri razna ministarstva, zatim dva od strane Ministarstva 
trgovine, a u nadzorni odbor dva pretstavnika države. Privatni 
interesenti i zadružne organizacije imaju šest članova u upravi

Ovim istim zakonom utvrđena je i visina glavnice sa tom 
rezervom u pogledu sastava akcionara, da preuzima država ćelu 
glavnicu za slučaj da se sa druge strane ne bude pojavio interes 
za upis akcija. Statutom, podeljena je glavnica „Prizada” na 
dva kola od po 15 miliona, ukupno 30 miliona dinara u ak
cijama od po hiljadu dinara. Prvo kolo je vrto brzo uplaćeno: 
država je preuzela 12.587 akcija, 1663 komada privatni privred
nici a zadružni savezi 750 komada. Raspisana druga emisija ak
cija nije uspela, jer su uplate izvršene samo od strane privatnih 
akcionara u visini od 515 hiljada dinara. Pošto država ni do 
kraja poslovne godine nije uplatila svoj udeo u drugom kolu, 
zbog toga, pošto kako izgleda, prema novo nastalim prilikama 
povišenje glavnice na 30 miliona više nije ni bilo potrebno, pred
ložila je uprava zboru akcionara na dan 14. o. m. da se upla
ćeni deo druge emisije u iznosu od 515.000 din. vrati akciona- 
rima, sa dodatkom 8% kamate.

Prošle godine mi smo podvukli da je „Prizad” po svojoj 
pravnoj osnovi sličan Agrarnoj banci, s tom velikom razlikom, 
što je kod poslednje društveni ugovor strpan u zakon, tako da

za uvoz zem alj. p ro izvoda  K ralj. Jugoslav ije  —  B eograd

je svaka izmena statuta ujedno i izmena zakona dok je kod 
„Prizada” materija koja spada u oblast zakonodavstva strogo 
odeljena od one koja spada u nadležnost društvenog ugovora, 
tako da izmena statuta podleži istoj proceduri kao i kod običnih 
akcionarskih društava.

Prvim paragrafom statuta „Prizada” regulisano je nje
govo poslovanje, pošto se tamo kaže da je osnovan „radi una
pređenja domaće poljoprivredne proizvodnje i izvozne trgovine,” 
a u članu 9 još se jedanput podvlači, da je njegova svrha „pla
siranje zemaljskih proizvoda i prerađevina uz najbolje moguće 
cene i uvete u inostranstvu. Prvenstveno ima se plasiranje vr
šiti komisionom prodajom, a u izvanrednim slučajevima i kada to 
zahtevaju nacionalno-ekonomski interesi (na pr. u cilju održanja 
cena) „Prizad” može vršiti i kupovinu i t. d. i t. d.

U prvoj godini svoga rada „Prizad” se bavio uglavnome 
izvozom tri artikla: pšenice, kukuruza i vina. Pšenice je u 
1930/31. godine izvezeno ukupno 12.896 vagona, od čega je 
izvezao „Prizad” 5679 vagona, kukuruza 30.454 vagona od čega 
„Prizad” 15.950 vagona a vina je izvezao „Prizad” 38.596 hek
tolitra. Blagajnički obrt pokazuje ulaz od 334.58 miliona, račun 
domaćih dužnika s jedne strane 509.6 miliona, strani komiteti 
152 miliona a strani korespondenti, opet s jedne strane 493 mil. 
Zbir bilanse krajem juna 1931. godine je iznosio 64.7 miliona, 
bruto prihoda 7.38 miliona, a prva poslovna godina je zavr
šena sa gubitkom od 2,4 miliona koji je prenet na novi račun.

Rad Izvoznog društva и 1931/32.
Odmah posle završetka prve poslovne godine prilike se 

bitno menjaju. Pod pritiskom katastrofalnog srozavanja cena 
poljoprivrednih proizvoda i u cilju, da našem seljaku obezbedi 
barem donekle povoljnu cenu, vlada j e  vrlo brzo donela od
luku, posle kratkog i besplodnog konferisanja, da monopoliše 
svu trgovinu pšenicom (zakon o žitnom režimu od 5. jula 1931. 
godine) a izvršenje ovog monopola stavila je u dužnost „Pri
zada”. Time je ovo društvo postalo agent države, koja je već i 
inače preko svog delegata uzela vodstvo društva u svoje ruke. 
Ovaj posao apsorbirao je svu pažnju i sav rad „Prizdovih” u- 
pravljača, (činovnički štab morao je  biti čak i  u izvesnoj meri 
povećan), što sve je imalo za posledicu da u ovoj kampanji 
nije rađeno na izvozu kukuruza te su se i drugi proizvodi -izvo
zili samo u vrlo ograničenoj meri. Sve je bilo koncentrisano na 
pšenicu.

žitn i režim, gledan kroz poslovni izveštaj „Prizada”.
Poznato je, da je cena pšenice u opadanju već nekoliko 

godina. Uprava „Prizada” napominje, da je vlada već u 1930/31. 
godini potpomogla podržavati cenu pšenice i to jednim dodat
kom od oko hiljadu dinara po vagonu. Za 1931/32. godinu su 
prognoze bile još mnogo pesimistični je, pošto su svugde u svetu 
izgledi-žetvenih prinosa bili vrlo dobri a kod nas odlični. Mere, 
koje su pripremali Mađari, Rumuni, Amerikanci, Bugari i t. d. 
upućivale su ' naše merodavne krugove na razmišljanje, kako 
popraviti cene pšenice. Pod okriljem „Prizada” se o tome dugo 
diskutovalo, ali je potom ceo kompleks ovih pitanja bio prenet
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u Ministarstvo trgovine i industrije. Održano je nekoliko konfe
rencija sa pretstavnicima zadruga, mlinova, trgovaca. S obzirom 
na niske cene svi su se saglasili u tome da treba potpomoći 
cenu pšenice, ali su se mišljenja u pogledu najefikasnijeg načina 
u mnogome razlazila — i tako je došlo do žitnog režima. Vlada 
je odredila cenu koja je za onaj momenat bila za oko 4000 din. 
po vagonu veća od one na srednjeevropskim tržištima. Cela tra
gika leži u tome, što je na samom početku izvozne kampanje, 
zbog i suviše velikih i suviše intenzivnih ponuda cena počela da 
se srozava; ona je kroz mesece ostala niža za 8 do 9 hilj. din. po 
vagona od cene koju je naša država plaćala. Ova marža u ce
nama kao i provizija đata trgovcima bile su u izvesnoj meri i 
premija za što veći promet odnosno što veću prodaju pšenice 
od strane trgovaca. To se vidi po tome, da „Prizad” sam kon- 
statuje, da je bilo ukupnih prodajnih ponuda za oko 100 hiljada 
vagona a preuzeto svega, koje za izvoz koje za mlinove 59.955 
odnosno okruglo 60 hiljada vagona pšenice. Dakle samo 60% 
od ponuđenih, u Izvesnoj meri fiktivnih količina. Od toga je 
preuzeto 17.965 vagona od zadružnih saveza, 40.669 vagona cd 
trgovaca i 1.321 vagon od poreskih uprava i opština za porez.

Uprava „Prizada” konstatuje, da je retko u kojoj godini 
postojala tolika navala za izvoz u jesenjoj sezoni kao ove godine. 
Od jula do decembra preuzeto je 36 hiljada vagona i to u julu 
4893 vagona, u avgustu 11.917 vagona, septembra 5.628, ok
tobra 4.928, novembra 5.055 i decembra 3.379 vagona. Sva ova 
preuzimanja koja su išla na juriš teško je bilo na vreme i p ra
vilno smestiti, zbog čega je češće došlo i do izvesnih privre
menih zastoja. Oni su dolazili otuda, što je čehoslovačka u po
četku zabranjivala a docnije kontingentirala uvoz pšenice f ’ što 
je Austrija pokrivala svoje potrebe jeftinom mađarskom i ru- 
munskom robom.

Pitanje skladišta i silosa pravilo je velike teškoće. Skla
dišta i izvesni magacini u zemlji potpuno su iskorišćeni (u 
Vršcu, Vel. Bečkereku, Osijeku, Pančevu, Vukovaru i Vei. Ki- 
kindi (26.3 miliona kgr.). Pored toga iskorišćeni su svi dunavski 
silosi u Mađarskoj (kroz koje je prošlo 32.7 miliona kgr.), u 
Beču za 17,3 miliona kgr., a u dunavskim čehoslovačkim antr- 
potima smešteno je 58 miliona kgr. Kako sve ovo nije moglo 
savladati neobično veliko preuzimanje pšenice, ova je magaci- 
nirana za cuže vreme i u šlepove, naročito one Rečne plovidbe. 
Svega, bilo je u inostranim skladištima plasirano 108 miliona kgr.

Isplata pšenice pretstavlja zasebno pitanje, često puta 
žučno kritikovano. Preuzeta roba je isplaćena u potpunosti samo 
u julu i avgustu; zatim, zbog nastale novčane nestašice, „Prizad” 
je. bio prinuđen da pribegne isplati po pola u gotovini i bono
vima, a krajem kampanje, sporazuno sa liferantima preuzeto je 
3000 vagona pšenice samo u bonovima.

Po mesečima isplate su se vršile:
U mesečima

Juli-avgust
Septembar
Oktobar
Novembar
Decembar
Januar
Februar
Mart
April
Maj
Juni
Juli
Avgust 
Septembar 
do 15 oktobra 
Ukupno likvidirano 
Nelikvtdirano

U gotovom U priznanica-Ukupno din. 
ma i bonovima 

u hiljadama dinara
195,152
73,238
56,526
48,083
23,507
11,784
19,288
33,823

9,483
7,846

20,449
27,854
3,467

729
2.373

9,090
24,972
22,004

6,944
10,890
12,580
30,622

9,386
8,414

20,160
27,343

27,390
20,531
14,190

195,152
82,328
81,498
70,987
30,451
22,674
31.868 
64,445
18.869 
16,261 
40,610 
55197 
30,857 
21,261 
16,564

533.609 245.419 779,028
698 7,734 8,432

534.307 253.153 787.460

Ako dodamo gornjem iznosu još i 213 miliona, koliko je 
isplaćeno za pšenicu po mlinskom režimu, preuzeto je pšenice 
za ukupno 1.018.5 miliona dinara. Od iskazanog iznosa od 253 
■miliona bonova otpada na bonove izdate na osnovu zakona od 
31. marta 1932. godine za 118.8 miliona. Od toga je na dan 31. 
oktobra o. g. ostalo neisplaćeno 53 miliona koje će likvidirati 
Ministarstvo finansija. Vrlo informativan je izveštaj o kretanju 
cena pšenice na srednje-evropskom tržištu. U julu 1931. godine 
napravljen je jedan veći zaključak (500 vagona) po 88 kč za 
100 kgr. eks šlep Bratislava ali je na žalost zatim nastupila oset- 
ijiva besa, tako da su u julu prodaje obavljene po 81 kč a 
krajem jula već samo po 73 kč. U avgustu i do početka sep
tembra cena neprekidno opada i to na 56 kč za potijsku robu, 
što je bila najniža cena, jer zatim, u septembru dolazi postepeno 
poboljšanje, u novembru na 82 kč za potijsku robu, na kojoj 
se visini održala do sredine aprila. Posle toga popela se na 86, 
35 odnosno 83 i tako ostala do kraja juna 1932. godine. Pored 
toga u Čekoslovackoj imali smo carinski preferencija! od 1800 
kč po vagonu za prvih 10.000 vagona, koji je odobren posle 
nove, godine. Podvlači se, da je u vreme najnižih cena najmanje 
prodavano i  da je „Prizad” docnije poboljšanje cena uspešno 
mogao iskoristiti.

Sa Austrijom otpočela je trgovina tek u januaru, posle 
dobijanja carinskog preferencijala, pošto je u ono vreme već bio 
oslabio izvoz iz Mađarske. Ukupno u ovoj kampanji je izvezeno 
ii 13 država 42.680 vagona, od čega otpada 2.3.412 vagona na 
čehoslovačku (54.4%), Austriju 6.005 vagona (13.9%), Grčku 
4.896 vagona (11.4% ), Francusku 3.082 vagona (7.2%), En
glesku 1.950 vagona, Italiju 1.375, Holandlju 660, Belgiju 344 
vagona i t. d. i t. d.

Finansiranje žitnog režima.
Sretstva koja su stajaSa „Prizadu ’ na raspoloženju za fi

nansiranje žitnog režima su uglavnome sledeća: sopstvena sret
stva „Prizada”, državne uplate, kredit u Parizu uz žiro Agrarne 
banke, lombafdovanje varanata i konosementa i kredit kod Na
rodne banke uz žiro Agrarne banke.

Država je u više mahova uplatila ukupno 237.86 miliona 
za otkup pšenice, dalje 75 miiiona koliko iznosi doplatna cena 
mlinova i 12.77 miliona od mlinskog paušala. Od toga treba od
biti 44.7 miliona za nabavku hrane na teret Ministarstva finan
sija do 31. oktobra 1932 godine. Prema tome ukupan ulog dr
žave iznosio je 280.95 miliona dinara.

Uz uslužni žiro Agrarne banke uzet je kredit kod jedne 
grupe francuskih banaka u iznosu od 32 miliona fr. franaka, što 
ie u međuvremeno likvidirano.

Na pšenicu u domaćim javnim skladištima nije se mogao 
dobiti zajam, niti na šlepovske recepise ni konosmane. Ni u 
čehoslovačko' varanti kredit nije funkcionisao. Tek u početku 
septembra sklopio je „Prizad” ugovor sa finansiskim društvom 
„Sokom” u Ženevi koje je davalo zajmove u potrebnim valu
tama a na osnovu šlepovskih recepisa, konosmana i varanata 
bečkih i mađarskih silosa. Tu je „Prizad” Imao da napravi gorko 
iskustvo u pogledu značenja i uloge modernih silosa. Ukupno, 
do kraja juna o. g. „Sokom” je dao 130 miliona kredita u 
raznim valutama. U dva maha „Prizad” se koristio i  žirom 
Agrarne banke za eskontni kredit kod Narodne banke, na pod
lozi potraživanja po klirinškom prometu u austrijskim šilinzima, 
oba puta u visini od po 20 miliona dinara, koji su upotrebljeni 
na bržu isplatu bonova.

U vezi sa ovim gore izloženim nameće se po sebi i pi
tanje koliko su koštali državu žitni i mlinski režim? O tome 
nam izveštaj „Prizada” ne daje nikakvih objašnjenja što je i 
razumljivo, pošto je „Prizad” u ovome poslu fungirao prosto kao 
agent države. Ukupan ulog države .iznosio je 280.95 miliona; ako 
dodamo tome 53 miliona bonova koje će likvidirati Ministarstvo 
finansija, kao i 2.3 miliona, koje je država dala .,Prizadu’ ’kao 
proviziju onda dobijamo iznos od oko 340 miliona dinara. Sma
tramo da ova cifra neće biti daleko od stvarnog gubitka.

Jedna od vrlo važnih zadaća „Prizada” leži u tipizirahju
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Dužnici:

Strani komitenti i korespond.
Domaći komitenti i tek. rač. 
Odelenje žita za rač. drž.

naše pšenice, — dok je u pretprošloj godini diferencirala četiri 
tipa, najme potisku, begejsku, bačko-banatsku i sremsko-sla- 
vonsku, proširila je u ovoj godini svoj rad i na ustanovljenje sr- 
bijansko-bosanskog tipa.

U vezi sa zakonom o mlinskom režimu prodato je do
maćim mlinovima 14.275 vagona sa ukupnom razlikom u ceni
od 81.1 miliona dinara. Dalje je „Prizad” nabavljao pšenicu i . Nameštaj posle otp:sa 
kukuruz i nerodnim krajevima, po nalogu i za račun države i to i Arbitražni zaključci 
ukupno 2.047 vagona pšenice i 1.139 vagona kukuruza u ukupnoj i Kaucije, ostave i t. d. 
vrednosti od 44.7 miliona. Privatnih, plaćenih porudžbina je iz 
vršio za 454 vagona pšenice po ceni od 3.84 miliona.

O sta i poslovi „Prizada”.
a) Vinsko odelenje 

Ceo izvoz vina iz naše zemlje procenjuje se na 1.380 va
gona, od čega se smatra, da su Trst i Rijeka otkupili dobru po
lovinu. Učešće „Prizada” u tome iznosi 453 vagona odnosno 
32.8%. „Prizad je izvozio 45.305 hl vina od čega najviše, najme 
10.720 hl u Nemačku, 9.284 hl u Italiju, 7.446 hiljada u Austriju 
i t. d. Napominje se, da je u aprilu ukinuta izvozna premija, što 
međutim ne pretstavlja nikakvu štetu za izvoz našeg vina pošto 
su prilike već toliko pogoršane da su se slabija vina prodavala 
po 80 i 70 dinara za hl, franko cisterna na proizvođačkim sta
nicama 8 tim, da izvozna premija pripada stranom kupcu. Izvoz 
u Austriju ,i čehoslovačku otežan je deviznim propisima kao i 
kontingentiranjem vina. Francuska tržišta potpuno su ometana, 
dok postoje velike nade na poslove sa Nemačkom. U cilju favo
riziranja izvoza vina dao je Ministar trgovine 1 milion dinara 
(17/1 1931.) koji je upotrebljen u propagandu našeg vina u 
inostranstvu. Pošto je ovaj fond iscrpljen, molila je uprava 
„Prizada” za njegovo povećanje.

b) Sitna koža > divljač 
Rad sa kožom preuzet je u nameri da se uredi komisioni 

izvozni posao, čime je otpočeto 1. juna; ali je već do kraja 
meseca obrt iznosio 200.000 koža u vrednosti od 3 miliona. U 
međuvremenu povećao se posao sitnom kožom na 800 hiljada 
komada u vrednosti od 12 miliona dinara. Zahvaljujući organi- 
zovanom radu „Prizada” cene su se znatno popravile, za 30— 
40% u oktobru prema junu ove godine.

c) Opium
U vezi sa ratifikacijom Ženevske konvencije od 18/11 

1925. godine dobio je „Prizad” nalogu da monopolizira i orga- 
mzuje iznos opijuma i to najdalje do 1 maja o. g. U tome cilju 
društvo je dobilo fond od 900 hiljada dinara i 300 hiljada za 
trošak prodajne centrale u Carigradu, u vezi sa odgovarajućom 
konvencijom sa Turskom. Kada je društvo imalo da otpočne sa 
poslovanjem, bile su prilike na našem opiumskom tržištu neve- 
rovatno teške — a u toku poslednjih meseci još su se znatno 
pogoršale. Na to pitanje vratićemo se još i na drugom mestu. 
Filijal „Prizada” u Skoplju pretvoren je u centralu za otkup 
opiuma, ali se pored toga bavi i nabavkom drugih poljopri
vrednih proizvoda.

Završni računi

Aktiva:
Račun izravnanja

30. V. 1931.

Gotovina
Narodna banka i Pošt. šted 
Roba: 

kukuruz 
pšenica 
kože 
opium
vino i destilat 
razna roba

30. V. 1932. 
u hiljadama dinara

1.984189
12.888

14.333
2.319

2.987
231

19.870

13.979

20

265
58

751

Gubitak 

Pasiva:
Glavnica 1. emisija 
Glavnica 2. emisija 
Fond Min. trg. i ind.
Fond Min. trg. za intervenciju 
Fond troškova org. opiuma 
Fond opium. biroa u Carigradu 
Fond za izvoz vina 
Narodna banka 
Strani korespondenti 
Domaći tek. računi 
Vinsko odelenje 
Arbitražni agenti 
Č:sta  dobit
Zbir bilansa bez kaucija i .t. d.

5.533
2.921

10.474

18.928
340

1.094
8.978
2.401

15.000 
515

10.313
12.000

8.000
1.608
3.280
1.197
1.094

55.717

2.337
16.804
2.538

21.680
349

8.428

15.000
515

10.484

900
300

80
8.000

173
5.984

353
39.086

Račun gubitka i dobitka
30. V. 1931

Rashodi:
Kamate
Plate
Režijski troškovi 
Šteta na robi 
Rashodi vinskog delenja 
Šteta na robi vinskog odelenja 
Otpis nameštaja 
Gubitak za 1930/31 
Sumnjiva potraživanja 
Čista dobit

30. V. 1932. 
u hiljadama dinara
1.074
1.759

2.157
1,909

435
16
38

924
861

42
2.401

22
353

Prihodi:
Provisija od žita . ------  2.330
Kamata 1.065 512
Režija intervencije za pšenicu 2.337 ------
Razlika arbitraže 1.137 ------
Rashodi vinskog odelenja 10 ------
izravnanje šteta iz vinskog fonda 441 ------
Gubitak 2.401 — -
Razni prihodi i napi. sumnj. potraž. ------  1.761
Zbir prihoda ili rashoda 7.387 4.603

Pošto je žitni režim likvidiran, „Prizad” ima kao državni 
agent samo još izvozni monopol žita, to se u njegovim za
vršnim računima račun žita u ovoj godini više ne pojavljuje. 
Mi smo već ranije napomenuli, da su zbog intenzivnog posla 
oko žitne trgovine bili smanjeni angažmani u svim ostalim ode- 
lenjima, što se lako može primetiti iz bilanse aktive kao i iz 
činjenice, da je zbir bilansa znatno smanjen. Dok je roba ranije 
godine bilansirana sa 20 miliona, njezina sadašnja vrednost iz
nosi svega 1 milion. Kod dužnika nema značajnije promene, 
pošto vidimo da su porasli za svega 2.6 miliona na 21.6 miliona 
od čega otpada glavni deo na povećanje pozicije domaći ko
mitenti.

U pasivi nema prema 1930/31 godini nikakvih značajnijih 
promena sem te, da se intervencioni fond Ministarstva trgovine 
više ne iskazuje (12 miliona) i da su domaći poverioci porasli 
od 3.3 miliona na 5.98 miliona verovatno zbog ulaženja u nove 
poslove. Novi su opijumski fondovi, dok se potraživanja vinskog 
odelenja u ovoj godini više ne pojavljuju; tako da isto nema više 
ni potraživanja provizije arbitražnih agenata, pošto su ta  potra- 

1.094 živanja sada preknjižena na državni pšenični račun.
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Plate i režijski troškovi su ove godine znatno smanjeni

— zbog manjeg poslovnog volumena u nepšeničnim granama 
đelatnosti.

Dok je „Prizad” prošlu, 1930 31. godinu završio gubitkom 
od 2.4 mi1' iona, iskazuje u ovoj dobitak od 353 hiljade, pre svega 
zbog toga, što je primio od države na ime nagrade za rad na 
žitnom režimu u vidu provizije 2.33 miliona dinara.

Ova je dobit podeljena na sledeći naćin: 9% dividende 
2413 privatnim akcionarima na kupone br. 1 i 2, što čini 217 
hiljada dinara, 40 hiljada je dotirano rezervnom fondu, 40 hi
ljada je dato Ministarstvu poljoprivrede za unapređenje poljo
privredne proizvodnje 8 hiljada penzionom fondu, 41 hiljada kao 
8% kam ata na 515 hiljada akcija druge neostvarene emisije a 
ostatak od 6.5 hiljada ie prenet u rezervni fond.

U upravi „Prizada” nalaze se sledeča gospoda: Milivoje 
Šićarević, izvoznik, pretsednik; M'jo Posavac, potpretsednik; 
Voja V. Đorđevič; Milojko Trebinjac; Nikola Belobrk; Voja 
Petkovič; Anđelko Mihajlov'ć; Ivan Milivoje Varga; Dr. Janko 
Olip; Lazar Popovič, Milan Vojnovič i Milan P. Najdanovič, ge
neralni direktor „Prizada”.

U nadzornom odboru su g. g.: Dr. Milutin Boškovič, 
pretsednik; Milan Rajičič, Dr. Vjekoslav Gortan; Zaharije Star- 
čevič, Franjo Rihter, Milan K. Todorovič i Ljuba j. Nikolič.

,СИЛК” ТВОРКИЦА ЧАРАХ1А Д. Д. — ЗАГРЕБ

Наша индустрија трикотаже развија ce наглим тем- 
пом. Сада не само што наше творнице могу да покрију чи- 
таву домаћу потребу на обичној роби, него могу задовољит« 
и читаву потребу и најфинијих израђевина трикотаже. Ку- 
паћи костими, одела из плетене вуне a нарочито на‘јфиније 
врсте чарапа, израђује ce код нас у толикој количини и так- 
вом квалитету да отпада потреба увоза. У најновије време 
нарочити je напредак у преради вештачке свиле. Поједина 
подузећа у тој грани продукције доносе колекције које ce 
могу v сваком погледу такмичити са' продуктима иноземства. 
Увоз ca стране je у рапидном опадању. Он данас већ не зна- 
чи много. A за најкраће време потпуно he престати. Томе ће 
допринети и прилике на девизном тржишту. A оне бивају све 
замршеније.

Како ce види из саме билансе, „Силк” ce развија вео- 
ма повољно. Инвестиције су све веће, a постигнути резул- 
тати више су него повољни. „Силк” je данас наша Бајмо- 
дернија фабрика чарапа јер ради ca најмодернијим „котон” 
стројевима. Она изгледа има и амбицију да ce временом раз- 
вије и у наше највеће подузеће те струке. Пре извесно време 
нзвршено je спајање ca фабриком чарапа „Звоно” која je 
била изгорела и уместо да ce je тгодитла нова фабрика, њени 
власници који су већ и раније били сувласници „Силк-а” у 
јачој су ce мери ангажовали код „Силк-а”. Ta концентра- 
ци'а пословања на 'једном јачем месту и под једном управом, 
има наравно знатна преимућства.

Ma да ce налазимр у лривредној депресији, конзум ар~ 
тикала из трикотажа још je увек знатан. Трикотажа продире 
у многа подручја. Постале су прворазредни модни артикли. 
Данас већ из трикотаже, односно плетене робе имамо читаве 
женске хаљине. Подвргнута знатном утицају моде, одлажу 
ce и предмети који су још добро сачувани. Јаки развитак з и ј л -  

ског спорта код нас ванредно повољно дејствује на развитак 
индустрије трикотаже. A каприци моде опет имају за после- 
дицу да ce je .могла развити, готово као самостална грана 
индустрије трикотаже, израда купаћих костима. Данас код 
многих не само да ce костим мења сваке сезоне, него и no 
више пута v једној сезони. To све наравно у великој мери 
фаворизира развитак те гране текстилне индустрије. Наро- 
чито од како увоз ca стране бива све мањи.

Биланси за 3 последње године („Силк” je основан тек 
половином 1929. године), овако изгледају :

Актива 1929. 193©. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 23 2 50
Дужници 1.052 730 1.079
Некретнине 841 825 896
Стројеви 1.869 2.608 3.842
Инвентар 20 49 69
Материјал 46 907 253
Менице — 15 349

Пасива
Главница 1.500 1.500 1.500
Резерва 25 25 25
Повериоци 553 929 1.232
Прихвати 1.792 2.477 2.681
Амортизација — 186 962
Г убитак 23 — —
Добитак — 43 139
Збир биланса 3.876 5.163 6.541

Укупна je биланса у знатном порасту. И прошле го- 
дине за скоро 1.5 милиона динара или 30%.

Иекретнине су исказане ca 896 хиљада динара према 
825 хиљада динара. Прошле године je фабрика' знатно про- 
ширена. Утрошено je сигурно далеко више него што то из- 
гледа из биланса. Морамо узети у обзир да су на некретни- 
нама извршени и отписи. За изиос отписа повећавају ce из- 
вршене инвестиције. Није искључено да je један део инвести- 
ција извршен и из текућих прихода.

Стројеви су билансирани ca 3 милиона 842 хиљада ди- 
нара према 2 милиона 608 хиљада концем 1930. тодине. Нове 
инвестиције износе око један и четврт милиона динара. Стро- 
јеви су исказани ca двоструким износом од онога концем
1929. године. Значи, у ка м.аи.у руку да ce je фабрика подзо- 
стручила. A то je већ знатан успех. Материјал je исказан ca 
253 хиљаде динара према S07 хиљада ко.нцем 1930. године. 
Опадање материјала на испод једне трећине значи у једну 
руку да прилике тржишта, нарочито новчаног не дозвоља- 
вају акумулацију већих количина полуфабриката a у другу 
да ce израђена роба лако пласира. Јер „Силк“ ради пуним 
капацитетом и нема говора да би смањење залиха долазило 
од обуставе или редукције пословања.

Ca друге стране дужници су порасли за 50%. To je 
опет у вези ca проширењем продукци;'е ca једне стране a 
потешкоћама на новчаном тржишту односно плаћањима на 
другој страни. A k o  узмемо у обзир и менице, «оје су порасле 
од 15 на 349 хиљада динара, видимо да су потраживања 
подвостручена.

Повериоци су порасли за неких 300 хиљада динара. 
Прихвати за 400 хиљада динара. Укупно за три четврти ми- 
лиона динара, колико су порасли и дужници. Повериоци из- 
гледа да су потраживања новчаних завода, док су прихвати 
обавезе ради полуфабриката и проширења једног дела ма- 
шина. Данас ce и стројеви добивају на дужи рок уз менично 
осигурање.

Ад^ортизација машина износи 962 хиљаде динара. Про- 
шле године било je отписано на стројевима и уређају за 775 
хиљада дииара. To je ванредно велики износ. Можда и више 
него што je потребно. Ствара у ce већ сада нарочите резерве.

Чисти добитак износи 139 хиљада; дкнара. У прошлој 
години 120 хиљада јер су 19 хиљада пренос. Прва je година 
свршила ca губитком. Друга ca мањим добитком. Трећа je 
година већ дала ванредно повољне резултате. Ти би резул- 
тати били још бољи «ад отписи не би били тако знатни.

Можда би било пожељно повишење главнице како би 
однос између властших и туђих сретстава односно инвести- 
ција био повољнији.

У управи „Силка” налазе ce следећа г.г.: Јован Мар- 
ковић, Јосип Мазел, Адолф Кон, Јосип Кон и Михаел 
Крижнер.
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Сздржај:

Љ уштиона риже д. д. у Загребу 
T op lička  privredna banka u P r okupi j  u 
Srpska štedionica d. d. —  Bos. N ovi

ЉУШТИОНА РИЖ Е Д.Д, У ЗАГРЕБУ

Пре 2 до 2 године изгледало je да he Југославија до- 
бити читав низ љуштио.на пиринча:. За релативно кратко вре- 
ме биле су уређене три такве љуштионе. Једна у Загребу, 
једна у Љубљани и једна на Сушаку. Ова са Сушака била je 
као акционалско друштво протоколирана у Загребу. Радило 
ce je и на оснутку једие љуштионе у  1ужној Србији која би 
у првом реду прерађивала пиринач добивен у мочварним 
пределима тога краја. Међутим изгледа да ce je одустало 
од подизања нових љуштионица. Чим je већи број такзих 
подузећа, ти.м слабији су изгледи на уопех. О једном извозу 
код наших љуштена рижа нема наравно ни говора. A кон- 
сум у земљи je толики да не може дати много посла ни са- 
дашњим љуштионама. Поред тога тешка криза утиче и на 
консум пиринча. Додуше са друге стране жи ce све то ви- 
ше ограничавамо на увоз неољуштене робе na тако домаће 
љуштионице имају још увек знатно поље рада. Пад консума 
ишао je у првом реду на терет увоза' ољуштеног пиринча.

ГТоједине наше љуштионице уско су повезане са не- 
ким страним предузећима која су раније пласирала код нас 
знатне количине својих продуката. T a уска веза, нарочито 
са талијанским љуштионама, има далас нарочиту важност. 
Добава неољуштеног пирикча данас у доба девизних тешко- 
ћа мвого je лакша за подузећа кој-а имају ослона на страни 
него што je то случа'ј, код подузећа која1 су потпуно само- 
стална. Док ова последња у -оваквим приликама добивену 
сировину морају одмах да плаћају и то не само у динарима 
него и у страним валутама, често пута чак и унапред, n o - ! 
дузећа која на страни имају ослон могу добити сировине и 
на ванредно дуге рокове. Готово тако дуге док буде оства- 
рена могућност трансфера.

Биланс Љуштионе риже д.д. у Загребу која има љу- 
штиону на Сушаку за ове две године (подузеће постоји тек 
Две године), овако изгледа:

Актива 1930. 1931.

у хил>адама динг
Благајна 54 562
Банке 772 164
Дужници 2.420 1.345
Менице 557 275
Роба 1.078 1.092
Материјал 42 4
Вреће 92 37
Уређај 2.015 1.785
Трошкови оснивања 522 392

Пасива
Г лавница 3.000 3.000
Повериоци 2.369 2.657
Менице за робу 2.209 —
Добитак 2 5
Укупна билаиса 7.654 5.730

Збир биланса je редуциран за' скоро 2 милиона динара. 
Иначе билакс за 1931. годину у многоме ce разликује од 
биланса за 1930. годину.

Благајка и банке износиле су концем 1930. године 836 
хиљада динара'. Коицем 1931. године износе заједно 726 хи- 
љада динара. Разлика није знатна. Али упада у очи да док 
je благајна концем 1930. године износила1 само 54 хиљада 
динара a банке 772 хиљада, концем 1931. године благајна 
износи 562 хиљаде динара a банке само 164 хиљада динара. 
Значи да концем 1931. године подузеће није више располо- 
жива сретства држало код банке него у својој благајни. 
Апсолутна сигурност да he ce моћи удовољити преузетим 
новчаним обавезама била je концем прошле године само ако 
су ce потребни износи држали у властитој благајни. Кад би 
ce могла саставити статистика колико je наша привреда (тр- 
говина', индустрија и обрт) имала готовине у властитим 
благајнама концем 1930. и «онцем 1931. године видело би ce 
куда je отишао знатан део износа који je био шдигнут од 
новчаних завода. Поједина подузећа не само што су гле- 
дала да чим пре и чим јаче располажу са сретствима која

* су им лежала код банака вего су гледала да у банке поло- 
же што 'мање износа. Па и она подузећа која су била заду- 
жена код шјединих банака. Поједина подузећа гледала су 
да о.бртни капитал сама створе. У првом реду нагомилава- 
њем што више готовине.

Дужници су опали за преко м и л и о б  динара. Менице за 
300 хиљада. Како видимо кредитирање je било много слаби- 
је него прве половине године. Томе je допринело делимич- 
но обазриво кредитирање a делом и слабије пословање 
уопште.

Роба je у главноме на истој висини. Од инвестиција 
имамо само. у.ређај (стројеви) јер подузећа ради у изнај- 
мљеним просторијама. Стројеви су исказани са 230 хиљада 
динара мањим износом. Толико изгледа да износи отпис. Ha 
трошковима оснивања отписамо je прошле године 130 хи- 
љада. Како видимо отписи су знатни, што je наравно морало 
деловати и на исказани пословни успех.

Повериоци су порасли за 300 хиљада динара. Међутим 
у билансу нема позиције „менице за робу” која je концем 
1930. године износила 2 милиона 209 хиљада. Пре.ма томе 
узевши обе одзиције заједно, видимо да су обавезе у про-



шлој, години смањене за скоро 2 милиона динара. To одго- ј 
вара смањењу позиција дужници и мениде. У сваком слу- ] 
чају у лериоду депресије ванредно je повољно ако се оба- 
везе могу смањити. Нема вишта опаснијега него кад и у 
периоди депресије, редукције рада и сличнога, није могуће 
редуцирати обавезе.

Чисти добитак износи нешто испод 5 хиљада према1 2 
хиљаде прве пословке године. Једном новом подузећу тешко 
je већ у другој години одбацити већи добитак. A ако гле- 
дамо отписе, изгледа да Љуштиони риже није баш много ни 
стало да у билансу искаже већи чисти добитак.

У управи се налазе следећа гл \: Г. Ђеро, Трст, Але- 
сандро Кампари, Милано, Др. Никола Костренчић, Едо Мар- 
ковић, Сигфрид Пор, ТЗуро Ружић, Сушак; Моша Б. Сало- 
мон, Београд.

TOPLIČKA PRIVREDNA BANKA U PROKUPLJU.

Toplička privredna banka u Prokuplju jedna je od retkih 
poslžratnih bankarskih kreacija u unutrašnjosti. Ona je osno
vana 1923 godine, dakle baš u ono doba, kada se počelo sa sna
ženjem dinara i kada je priveden kraju inflacioni1 period. Ova 
okolnost za budući bančin razvoj nije mogla biti od štetnih 
posledica.

Njezina osnovna glavnica je iznosila 2 miliona dinara, 
dakle toliko koliko i danas, a podeljena je na 10 hiljada komada 
akcija od po 200 dinara.

Primili smo bančine završne račune za poslednje četiri 
godine, koji su neobično pregledno sastavljeni. Međutim, nije 
neinteresantno napomenuti, da je banka poslednje tri godine na
pustila jednu inače veoma pohvalnu praksu, naime, da zajedno 
sa završnim računima publikuje i izveštaj upravnog odbora, 
pošto sadrže ovi izvešfaji obično vrlo interesantne podatke u po
gledu lokalnog razvoja prilika na novčanom tržištu kao i ukupne 
privrede. Završnim računima za 1928. godinu još je dodat takav 
izveštaj uprave, koji je neobično interesantan. U narednim go
dinama uprava je, izgleda namerno, odustala od toga, a sma
tramo, da je to učinjeno zbog znatnog pogoršanja prilika.

Čitajući ovaj izveštaj za 1928. godinu našli smo neobičnih 
sličnosti sa današnjim prilikama zbog čega citiramo nekoliko 
pasusa. Tako na primer čitamo „da se godina 1928 znatno razli
kovala od njenih prethodnica, jer smo se u njoj pozadugo pro
vlačila kroz mučnu fazu ekonomske poremećenosti naših du
žnika, čiji je pretežni broj nalazio se na selu kao i zbog perma
nentnog iščekivanja da se reši pitanje o razduženju seljaka, koje 
je bilo pokrenuto pred Narodnom Skupštinom” Zar ova reče
nica ne zvuči kao da je napisana za ovu 1832 godinu a ne pre 
četiri godine. Dalje, u tome izveštaju detaljno se slikaju teške 
privredne prilike koje su nastale zbog nerodne 1927. godine koja 
je u glavnome prouzrokovala u onome kraju prezaduženje se
ljaka. Kao novu nepovoljnu činjenicu napominje se, da je po- 
reska vlast u drugoj polovini 1928. godine, posle srednje žetve 
navalila punom parom, da ekzekutivnim putem naplaćuje dužnu 
porezu. U isto vreme izbile su u štampi vesti, da će se pitanje 
seljačkih dugova rešiti po primeru likvidiranja predratnih mo- 
ratornih meničnih dugova što je seljaka dovelo na ideju, da svoje 
obaveze po dugovanjima ne ispunjava, već da pričeka razvoj 
prilika. Uorava Topličke privredne banke napominje, da je pod 
ovim teškim okolnostima njezina prva briga bila, da osigura 
bančin« likvidnost. „U tome cilju mi smo našim dužnicima po
visili otplatnu kvotu meničnih dugovanja i na taj način došli 
smo u mogućnost, da bez malo. jsolatimo celokupno svoje dugo
vanje po tekućem računu kod Poštanske štedionice u Beogradu 
i da obustavom eskontiranja novih menica dođemo do gotovine 
sa kojom smo bili u stanju, da svakom ulagaču, koji bi se pri
javio sa otkazom uložene sume na štednju, ovu odmah i bez

otkaza isplatimo i da time obdržimo banku na onom glasu koji 
je ona kod svojih poverilaca uživala.”

Da bi se kod bančinih dužnika suzbila primećena tenden
cija neplaćanja obaveza preduzete su mere obezbeđenja, a o 
svim iole neurednim dužnicima nabavljene su nove kreditne in
formacije, što je povećalo troškove, ali istovremeno očuvalo 
banku mnogih sumnjivih potraživanja. Još u početku 1928. go
dine banka je zbog teških ekonomskih prilika smanjila kamatnu 
stopu na menice sa 6%, ali je u isto vreme smanjila i kamatu na 
uloge sa 2 do 4%.

Ovaj izveštaj toliko odgovara i sadašnjim prilikama da je 
mogao biti napisan i za prošlu pa čak i ovu godinu. To je možda 
i razlog, da uprava bančina poslednjih godina više nije objav
ljivala nove izveštaje.

Vidimo da je Toplička privredna banka u Prokuplju ne
obično obazriva u svojoj poslovnoj politici, što nam uostalom 
potvrđuje i donja tablica, u kojoj smo uporedili glavne bilansne 
pozicije za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 152 150 174 246
Menice 4.262 3.724 4.084 3.523
Tekući računi 799 939 1.156 1.174
Nepokretnosti 250 250 250 259
Hartije fondova 307 307 307 241
Hartije od vrednosti 139 139 170 56
Kursna razlika ------ ------ 177
Nameštaj i inventar 85 89 75 70
Otpisana potraživanja 124
Ostave, garantije itd. 3.528 3.975 3.629 2.987

Pasiva •
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fondovi 300 348 403 457
Penzioni fond 60 70 85 95
Rez. za pokriće gubitaka u

kursu efekata ------ ------ ----- - 57
Poverioci po tek. računu 3 102 324 137
Poverioci hipotekarni 148 147 145 142
Ulozi na štednju 3.239 2.687 2.874 2.619
Razni poverioci 28 77 70 29
Tantijema 15 15 22 15
Čista dobit za podelu 200 200 300 200
Zbir bilansa 9.533 9.565 9.845 8.869

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata i provizije 445 338 305 328
Troškovi 201 173 116 126
Plate 181 199 135 199
Porezi i prirezi 168 44 82 155
Nagrade članovima uprave -- 64 64-
Otpisi 49 -- - 35 8
Rezerva za pokriće kursne

razlike -- -- _ _ 57
Čista dobit 250 250 .376 250

Prihodi:
Kamate i provizije 1.286 958 1.118 1.144
Razni prihodi 9 48 15 49
Zbir prihoda ili rashoda 1.295 1.006 1.133 1.192
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Zbir bilansa, koji je od 1928 do uključivo 1930. godine 

ostao savršeno stacionaran, smanjen je u 1931. godini za 1 mi
lion na 8.87 miliona dinara. Međutim ovo smanjenje nije posle
dica tako znatne redukcije obrtnog kapitala, pošto možemo iz
računati, da je bančin obrtni kapital smanjen u poslednjoj go
dini za svega 334 hiljada na 5.58 miliona, dok je u 1930 godini 
iznosio 6.22 miiiona prema 5.6 miliona u 1929. i 6 miliona ravno 
u 1928. godini. To dolazi otuda, da je banka u svojoj velikoj 
obazrivosti umeio da se suzdrži od ulaženja u nove poslove i da 
je pomoću niske kamatne stope sprečavala i. suviše veliki priliv 
uloga.

Za vreme poslednje četiri godine povećana su sopstvena 
sretstva Topličke privredne banke za 214 hiljada na 2.51 milion, 
zbog znatnog dotiranja fondova —  koji iznose 414 hiljada. Međ 
ova sopstvena sretstva nismo ubrojili ni pasivni fond niti čistu 
dobit koja na dan 31. decembra 1931. godine još nije bila po
deljena.

Između tuđih sretstava, koja iznose krajem 1931. godine 
ukupno 2.93 miliona, zauzimaju ulozi na štednju najvažnije 
mesto. Poslednjih godina dobijamo sledeću sliku:

Broj u lcž. U lozi u P ro sečan  ulog
knjižica liiljad- din, na  jednu  knj.

1928 295 3.235 10.960
1929 292 2.687 9.202
1930 336 2.874 8.553
1931 346 2.619 7.635

Kretanje je dakle vrlo interesantno. Broj uložnih knji
žica raste svake godine, izuzev 1929. godine, dok su ulozi prema 
1928. godini opali za 600 hiljada. Oni su bili najveći u 1928. go
dini sa 3,2 miliona; u 1929. godini manji su za 550 hiljada. Zatim 
u 1930. godini povećanje iznosi oko 200 hiljada, ali u 1931. go
dini, najtežoj od svetskoga rata na ovamo, opadanje uloga iz
nosi nešto više od 200 hiljada. O kakvoj navali ulagača ne može 
biti ni govora. Interesantno je takođe i opadanje prosečnog iz
nosa uloženog na jednu štednu knjižicu, što dolazi otuda, da se 
broj knjižica povećao za 50 a ukupan iznos uloga smanjio. Po
verioci po tekućim računima su uglavnome krediti, koje je banci 
odobrila Poštanska štedionica, a na osnovu založenih efekata. 
Dok je ovaj kredit u 1928. godini skoro u celosti likvidiran, u 
narednim se godinama banka njime u većoj meri služila, tako da 
je do kraja 1930 godine porastao na 324 hiljada dinara. U 1931 
godini skoro je dve trećine ovoga duga likvidirano, tako da iznosi 
obaveza svega još 137 hiljada dinara. Kod hipotekarnog duga 
od 142 hiljade vidimo, d.a se postepeno otplaćuje — i da u toku 
poslednje četiri godine nije zabeleženo većih promena. Razni, 
prolazni poverioci su u 1931. godini -takođe znatno reducirani, 
a iskazani su sa neznatnim iznosom od svega 29 hiljada.

Aktiva pokazuje vrlo rigorozno bilansiranje. Pre svega 
pada u oči, da su menični krediti u toku poslednje godine re
ducirani za preko 550 hiljada, i ako je odliv uloga iznosio samo 
200 hiljada dinara. Ovo je dokaz, da je uprava bančina pravilno 
shvatila svu težinu sadašnjih privrednih prilika, i da je sa us
pehom nastojavala, da što više mogućno likvidira svoje aktivne 
poslove, neulazeći u nove angažmane. U koliko je više likvi
dirano potraživanje od isplaćenih ulagačima odnosno poverio
cima, nalazi se u bančinoj blagajni, čime je u znatnoj meri po
većan 'bančin likviditet. Zbog toga je i bančino stanje .neobično 
povoljno. Tuđa sretstva su samo malo veća od sopstvenib, a u 
gotovini banka podržava skoro 1.0%. od uloga.

Aktivni tekući računi ostali su prem a prošloj godini skoro 
nepromenjeni, pošto su za svega 18 hiljada veći od prošlogo
dišnjih. Na veliku obazrivost upućuje i nova pozicija rezervi- 
sanih otpisanih potraživanja, koja iznose 124 hiljada dinara. Ban
čine nepokretnosti su bilansirane sa 259 hiljada — a u ovoj po
ziciji nalaze se relativno velike tihe rezerve, pošto je prava 
vrednost nepokretnosti višestruka od bilansne.

Kod bančinih hartija od vrednosti koje zu prošle godine 
iskazane zajedno sa 477 hiljada, otpisano je kao kursna razlika 
preko naročitog fonda u aktivi bilansa 177 hiljada, tako da je

njihova vrednost iskazana sa svega 297 hiljada. Vrednost in
ventara je bilansirana sa 70 hiljada dinara.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da je bruto dobit ban
čina u malom porastu kroz poslednje tri godine, ali ona sa 1,19 
тш опа još ne dostiže bruto dobit iz 1928. godine, koja je bila 
za preko 100 hiljada veća od one iz 1931. godine. Pored otpisa 
od 8 hiljada, sproveden je kroz račun gubitka i rezervisan gu
bitak na hartijama od vrednosti u iznosu od 57 hiljada, čista 
dobit je zbog nešto većih rashoda — porezi i prirezi iznose 155 
hiljada prema 92 hiljade a 1930 i 44 hiljada u 1929. godini — 
prema prošloj godini smanjena za 126 hiljada, a iznosi 250 hi
ljada kao i 1928. i 1929. godine.

Ova dobit je podeljena na sledeči naćin: 10% dotirano je 
rezervnom fondu naime 25 hiljada, penzionom fondu je dato 10 
hiljada, članovima upravnog odbora u vidu tantijema 7.5 hi
ljada, onima nadzornog odbora 2.5 hiljada, bančinim činovnicima, 
takođe kao tantijema 5 hiljada a akcionarima kao čista dobit 200 
hiljada, odnosno 10% kao dividenda ili 20 dinara na akcije od 
200 dinara nominalne vrednosti.

U upravi Topličke privredne banke u Prokuplju nalaze se 
sledeča g. g.: Drag. Bojović, pretsednik; Todor Rajkovič, pot
pretsednik; L. Bojović, Jovan Tatić, S. U. Konobić. U nadzornom 
odboru su d. d.: M. Pavičević, pretsednik; Ilija A. Djordjević i 
Mihajlo R. Denić.

SRPSKA ŠTEDIONICA D. D. — BOS. NOVI.
Srpska štedionica u Bosanskom Novom osnovana je još 

1911 godine, dakle pre 22 godine, sa relativno skromnim sret- 
stvima, pošto je osnovana pretvaranjem zadruge u akcionarsko 
društvo. Početna glavnica ipak je iznosila 200 hiljada preratnih 
kruna, a danas, posle više povišenja, ona iznosi 2 miliona 
dinara, dakle nekako toliko kao i pre 22 godine, ako uzmemo 
u obzir valutarne promene, kroz koje smo prošli u ratnim i posle- 
ratnim godinama. U 1918. godini glavnica je povišena na 500 
hiljada, 1919. godine na 1 milion, 1920. godine na 2 miliona a
1922. godine na 4 miliona kruna te je istovremeno pretvorena 
u milion dinara. Time je petogodišnji period redovnog povišenja 
glavnice (koje je izvršeno u doba inflacije) za duže vremena 
završen. Tek u 192,9 godini, sred teške deflacione krize banka je 
ponovno donela odluku da pribavi nova sopstvena sretstva, po
višenjem dotadašnje glavnice za 100%, od 1 na 2 miliona, koliko 
i danas iznosi. Uprava je izdala 10.000 novih akcija od po 100 
dinara, koje su preuzeli stari akcionari u relaciji 1 ka 1 po ceni 
od 45 dinara. Banka je ovaj poklon mogla učiniti svojim akcio
narima samo na taj način, što je izdvojila iz dobiti tekuće 1928 
godine 200 hiljada a iz redovnog rezervnog fonda 350 hiljada 
dinara, koje je preknjižila na račun glavnice. Na taj način upla
tili su akcionari u gotovini svega 450 hiljada dinara.

Srpska štedionica u Bosanskom Novom bavi se svim 
uzuelnim bankarskim operacijama. Ranijih godina ona j. posve
ćivala naročitu pažnju seljačkom kreditu i malim zanatlijama u 
svome kraju i bližim srezovima, ali je poslednje godine pokazi
vala veliku suzdržljivost u poslovanju i koncentrirala svu svoju 
brigu na likvidaciju potraživanja iz ranijih vremena — kao da 
je predosećala teške prilike, koje su se pojavile pre godinu dana 
i koje do danas još ni najmanje nisu ublažene niti postoje zna
kovi za poboljšanje. Uprava Srpske štedionice objavljuje svake 
godine vrlo informativne izveštaje i to u pogledu na razvoj njenih 
poslova kao i o privrednim prilikama svoga okruga. Prilike za 
bankarski rad su tamo vrio teške i traže mnogo razumevanja i 
«bazrivosti. Seljaci kao i zanatlije poslovnog područja Srpske 
štedionice veoma su siromašni. Narod se slabo koristi stočar
stvom, a voćarstvom i povrtarstvom skoro nikako, i ako su 
zemlja i klima pogodne za te grane narodne privrede. Uprava 
bančina podvlači, da bi vlada i banska uprava, koje mnogo pažnje 
obraćaju prosvetnom i kulturnom podiznju sela, ipak morali 
ove krajeve privredno više podupreti, i to na taj način, da bi 
u većem broju delile raznu rasplodnu stoku, podizale uzorne ra
sadnike iz kojih bi se moglo deliti narodu besplatno već ukalem-
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Ijene plemenite voćke, da bi narod u bliskoj bdućnosti imao 
veće koristi i bolje mogao iskorišćivati prirodne blagodeti.

U 1931. godini žito je slabo rodilo — a pri tome su cene 
bile opale čak i ispod rentabilnosti, a stoka, naročito sitna bo
sanska, pala je u ceni tako nisko, d banka napominje, da je 
smešno upoređivati je sa cenama ranijih godina. Dalje se pod
vlači, da su trgovina i zanat potpuno zapeli pošto kupuju 
potrošači samo najpotrebnije artikle. U takvim prilikama je po
slovanje banaka bilo naročito teško, zbog čega je Srpska šte
dionica bila prinuđena, da obustavi skoro svako novo krediti
ranje, i to pojednako radi nesigurnosti dužnika kao i iz obazri- 
vosti prema ulagačima. O kakvoj navali ulagača doduše nema 
govora, ali je banka ipak pretrpela izvestan odliv uloga — re
lativno mali —  koji je došao kao posledica podizanja uloga, ne 
iz razloga nepoverenja ili u težnji tezauriranja, već prosto dz 
razloga, što su ulagači u najviše slučajeva bili prinuđeni da 
upotrebe svoje ranije uloge za tekuće potrebe, poreze i t. d.

U narednoj tablici uporedili smo glavne bilansne pozicije 
Srpske štedionice u Bosanskom Novom, koje najbolje pokazuju 
kretanje bančinih poslova. Uobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 163 207 406 328
Potraživanja kod novč

zavoda 200 534 222 572
Menice 3.837 3,771 4.073 3.709
Hartije od vrednosti 231 258 268 216
Dužnici po tek. rač. 1.378 1.059 1.077 996
Nepokretnosti 93 96 149 127
Nameštaj 10 9 8 7
Ostave i garantije — - 3.204 3.515 3.288

Pasiva:
Glavnica 1.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fondovi 584 233 385 487
Prenosna kamata 98 84 87 36
Ulozi na štednju 3.940 3.243 3.397 3.179
Razni poverioci 7 8 ------
č ista dobit 284 359 317 256
^bir bilansa 5.913 9.139 9.718 9.256

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Kamate 219 220 212 240
Porezi i prirezi 36 78 127 142
Plate 98 103 116 121
Razni troškovi i stan. 28 29 27 27
Otpisi -- - 1 1 78
Čista dobit 284 359 317 256

Prihodi:
Kamata 398 444 450 489
Provizije 150 217 224 243
Razni prihodi 105 130 126 132
Prihod od nepokretnosti 12 — ——- —
Zbir prihoda i rashoda 666 792 801 865

alika je preko očekivanja povoljna. Činjenica, da je po-
slovni volumen smanjen i da je obrtni kapital u izvesnoj meri 
reduciran, samo je povoljan znak i pohvalno za upravu, ikoja se 
ie ovakvom poslovnom politikom očuvala velike glavobolje. U 
pasivi vidimo, kod sopstvenih bančinih sretstava, da je glavnica 
ostala nepromenjena i da se rezerve znatno povećavaju, za preko

25 hiljada poslednje dve godine, tako da iznose danas već skorj 
500 hiljada odnosno 25% od glavnice.

Na 2.5 miliona sopstvenih sretstava banka raspolaže sa 
3.18 miliona tuđih, mahom uloga na štednju. Njihov međusobni 
odnos je aakle neobično povoljan, kako po ulagače tako isto 
i za samu banku. Prema prošloj, 1930. godini, ulozi su opali 
za 217 hiljada dinara. Pri tome vredi napomenuti, kao tipičan 
indikator za privredne prilike onoga kraja, da su ulozi bili naj
viši u 1928. godini, sa 3.94 miliona. To je znak, da je tamo na- 
stupla kriza već pre tri godine. Najveće opadanje uloga imamo 
u 1929. godini za /иО hiljada; zatim dolazi malo poboljšanje u 
prilivu ,a u 1931. godini opet mali odliv, koji je svakako bio 
neizbežan. U drugim krajevima bio je odliv još i mnogo veči. 
Drugim izvorima tuđih sretstava se banka nije koristila. Ona 
nema poverioea niti je iskoristila reeskontne kredite. To je 
dobro.

U aktivi bilansa u punoj se meri pokazuje smanjenje po
slovnog volumena. Sve pozicije su reducirane, sern potraživanja 
kod novčanih zavoda, koja su porasla za 350 hiljada na 572 hi
ljade, što dokazuje, da je banka povećala rezervu likviditeta. 
1 to je povoljno, naročito ako su ti iznosi ovako plasirani, da je 
njihova dispozicija u svako vreme zagarantovana. Lukrativni 
plasmani su smanjeni: menični krediti za 364 hiljada na 3.7 mi
liona ,a oni po tekučim računima za 93 hiljade, na 996 hiljada 
dinara. Kod hartija od vrednosti banka nije mogla izbeći izvesne 
gubitke. Dok su u 1930. godini bilansirane sa 268 hiljada, nji
hova je vrednost u 1931. godini iskazana sa 216 hiljada. Razlika 
je otpis nastao zbog kursne razlike. Za taj otpis banka je imala 
mogućnost da se koristi zakonskom olakšicom petogodišnjeg 
otpisa — ali ona to nije uradila već ceiu kursnu razliku otpisala 
direktno kroz račun gubitka. Time je doduše čistu dobit sma
njila ali je ostala .bilansa verna slika stvarnoga stanja. Nepokret
nosti kao i nameštaj takođe su rigorozno otpisivani.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da su bruto prihodi 
u porastu, kroz sve poslednje četiri godine; prema 1928. godini 
veći su za 200 hiljada na 865 hiljada dinara. Kod prihoda vidimo, 
da su sve grupe prihoda porasle, naime o-ni od kamata, provi
zije kao i razni prihodi. Banka je zbog teških prilika morala 
proširiti svoje kreditne kondicije, da bi na taj način forsirala i 
likvidaciju izvesnih poslova. Drugačije se uopšte nije moglo po
stupati. Međ rashodima pada u oči, da je kroz sve ove četiri 
godine čista dobit najveća pozicija. Čak i u 1931. godini kada je 
zarada prema 1929 godini za punih 100 hiljada manja. Kod po
zicije razni troškovi primećujemo apsolutnu stabilnost kroz sve 
godine; kod plata vrlo malo povišenje, što važi i za isplaćene 
kamate. Ali je ono što zabrinjava, i što smanjuje iskazanu čistu 
zaradu, pozicija plaćenih poreza i ostalih prireza. Prema 1928 
godini ova je pozicaija porasla od ,36 hiljada na 142 hiljade što 
znači, da je u toku od tri godine više no učetverostručena. Ot
pisi iznose u 1931. godini 78 hiljada od čega otpada 63 hiljade 
na otpis hartija od vrednosti a 15 hiljada na nepokretnosti i 
inventar. Čista dobit iznosi 256 hiljada, a da su porezi ostali isti 
kao i 1928. godine i da nije bilo gubitaka na efektima, čista bi 
dobit bila za oko 200 hiljada dinara veća odnosno sa oko 450 
hiljada rekordna.

Ova dobit podeljena ie na sledeči način: rezervnom fondu 
je dotirano 50 hiljada, na ime 10% dividende dato je akcionerima
200 hiljada (isplata dividende ie otpočela 1 marta o. g.) a ü 
dobrotvorne ciljeve dato je 6 hiljada dinara.

U upravi Srpske štedionice d. d. u Bosanskom Novom 
nalaze se sledeča g. g.: Pero Drliača, pretsednik; Ljubiša Po
povič, potpretsednik; Vasiliie 1. Jankovič, Simo I. Karanović, 
Stojan Dragutinović, Dušan P. Drliača, i Pero Bekiš. U Nadzor
nom odboru su g. g.: Simo Kondič, pretsednik; Ostoja Dekić, i 
Simo Dj. Karanović.

Ширите
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Садржај:
Српехо-чешка фабрика шећера и рафинерија a. д. — Ћуприја 
„Адриабауксит” рударско и индустријално д. д. — Загреб 
„Kopaonik” a. d. — Beograd 
Српска централна банка — Осијек
Прво југославенско транспортно друштво Шенкер & Ко — Загреб

СРПСКО-ЧЕШКА ФАБРИКА ШЕЋЕРА И РАФИНЕРИјА 
A. Д. — ЋУПРИЈА.

Код наше шире публике преовлађује још и данас убе- 
'ђење, да су наше фабрике шећера необично богати извори 
лрихода a улоредо тиме и то, да ове фабрике и прекомерно 
много зарађују и т. д. — што се све од увек  знатно пр.ете- 
ривало и што данас одавно више не одговара стварности. 
Данас се може мирно рећи, да нашим фабрикама шећера 
већ годинама не иде добро, a у лоследње вре,ме прилике су 
се нарочито много погоршале. He може се оспоравати, да 
су наше шећеране у периоду 1925. до 1927./28. године по- 
казивале огроман лолет. Принос шећера je у  тим годинама 
био квалитативно веома добар, стално. изнад просечиог, a било 
je и година, као што je то на пример 1928./29., у којој je 
кампања у сваком ггогледу била рекордна. Имали смо већ 
прилике, да лапоменемо, да се у то време код нас навикло 
говорити о приносу шећерне индустрије и о њезиним зара- 
дама само у суперлативима; стварно je то у оно доба одго- 
варало у извесноу мери реалним приликама, jep су зараде 
у оно доба премашале сва очекивања.

Али су идуће године, a нарочито последње две го- 
дине донеле савршено разочарење, тако да фабрикама ше- 
ћера'данас више не иде добро. Извозни ш сао  постао je по- 
следњих година скроз пасиван због срозавања цена шећера 
на међународнол! тржишту, тако да тај посао одавно више 
не рентира. Ту за наше фабрике није било другог лека до 
редукције производње. Пошто je међутим немогућност извоза 
дошла брже но што je производња могла бити смањена, то 
су се знатно повећале залихе непродате робе. Затим долазе 
у овој години још и нозе тешкоће, које стање наше ше- 
ћерне индустрије само још погоршавају. To je у првом реду 
повишење државних фискалних терета које морају no сили 
закона сносити делимично и фабрике, и ако прететављају 
ови терети трошарине, које ‘се обичло преваљују на потро- 
шаче. За фабрике шећера претставља ово повишење терета 
принудно и знатно омањење продајиих цена. Поред тога осе- 
ћају се и све последице погоршања привредне депресије, која 
je смањила конзум шећера, сада већ скоро на 30 од сто. 
■Имали «Mo већ прилику да иажшенемо, да je код нас по- 
прошња шећера опала од 6.6 кгр. на главу становника у
1930.^31. на 5.4 кгр. у 1931./32. години. У другој половини
1932. године има>мо међутим још веће опадање.

Опадање коњунктуре у нашој шећерној иадустрији 
показују нам међ осталим и биланси Српеко-чешке фабрике 
шећера и рафинерије у Ћуприји. Док je у 1926./27. години 
чиста добит исказана још са  7.2 милиона, у 1927./28. години 
са 5.4 милиона, у 1928./29. години са 4.03 милиона, дотле се 
ова смањује у 1929.'30. години на 177 хиљада, у 1930./31. го- 
дини износи 302 хиљаде (од чега je 177 хиљада пренос из 
■раније године) a у 1931 ./32. години добит износи свега 103 
хиљаде динара — али je и то дошло као последица преноса 
добити из раније г-одине у  износу ад 302 хиљаде, тако да je

у овој пословној години пословни резултат у Ствари губк* 
так од 198 хиљада динара. Пуне три године фабрика већ 
није дала дивиденде, a  ако се прилике у идућој каашањи не 
поправе —  за ш та има врло мало изгледа — фабрика ће мо~ 
рати да прибегне и употреби фонда за шКриће губитака, 
пошто ће ови постати неизбежни.

У наредној таблици упоредили смо главне биланене 
податке за последње четири године (Срп-ско-чешка фабрика 
билансира од 1. јула до 30. јуна сваке године) које нам илу- 
стрирају врло прегледно све тешкоће којима се фабрика 
имала борити у лоследње време. Слика коју добијамо je 
еледећа:

Актива
Рачун изравнања
1928./29

Машине 54.844
Инвентар 5.863
Роба 26.279
Материјал 11.243
Хартије од вреднос:ти 652
Благајна 10
Дужници 27.520
Прелазне лозиције 1.671

Пасива
Главница 45.000
Резервни фонд 3.531
Рез. валор. фонд 8.768
Рез. за покр. посл. губ. 1.305
Неподигнуте дивиденде 26
Повериоди 65.428
Амортизациони фонд ------
Чиста добит 4.035
Збир пасиве 128.095
Прелазне позиције ------

Рачун губитка
Расходи.

Производња 57.562
Фабрич. економ. 437
Камата 6.429
Отписи 2.938
Порези и прирези 3.908
Ажија 43
Чиста добит 4.035
Губитак на ефеггима —
Губитак на послу —

Приходи.
Пренос из прошле год. 200
Бруто принос лроизвод. 75.191
Ажија ------
Камата ефеката —
Збир прихода 75.392

1929./30. 1930./31. 1931.32.;• • i.
у хиљадама динара

52.873 53.448 53.590
2.688 2.358 2.239

29.584 27.539 25.122
7.361 5.319 4.341

566 1.244 869
69 15 79

26.971 17.497 16.172
1.375 ------ — —

45.000 45.000 45.000
3.735 3.737 3.737
8.768 8.768 8.768
1.305 1.305 1.305

15 6 4
62.487 37.767 30.834

2.353 4.632
177 302 100

121.490 107.421 102.411
-- 8.025

i и добитка.

52.927 47.260 40.919

6.224 4.716 2.973
2.804 2.353 2.279
1.281 930 1.117

58 ----- -
177 302 103

— —  . 357
— — 198

299 177 ЗШ
63.046 55.442 46.941

69 427
— ■ ^ 79

63.415 55.620 47.749
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иоказује непрекидно опадање, од 128 милиона у 1928./29. 
години на 102 милиона 1931./32. односно за 26 милиона. Ме- 
ђутим видимо, да има у билансу за  1931 ./32. годину још и за 
8 милиона разних прелазних позиција у пасиви, без нарочи- 
тих протувредности у аштиви, a ако и ова позиција буде 
ликвидирана, онда je збир билансе смањен за 34 милиона. Од 
102 милиона обртног капитала отпада у 1931 ./32. години 63.4 
милиона на солствена сретства, од чега je 45 милиона глав- 
вица и 18.44 милиона резерва. Развој ових сопствених срет- 
става веома je интересантан.

Данас изноеи главница 45 милиона динара, подељено 
у 100.000 комада акција a 450 динара номиналне вредности; 
a у 1920. години износила je 10 милиона подељено на 50 хи- 
љада комада a 200 динара. 1923. године оовишена je на 20 
милиона, емисиом нових 50.000 комада акција. 1927. године, 
као што ce то види из ранијих билаиса, извршена je валори- 
зација билансних инвеетиција, сходно закону из 1926. год.: 
.вредност инвестиција повишена je четвероструко ;овако до- 
бивеним вишком од 35.074.000 дотиране су резерве са 10.07 
милиона динара (стварањем двају нових фондова и то ва- 
лоризационог резервног и фонда за по-криће евентуалних гу- 
битака) a 25 мил. пренето je на главницу, која je тиме пови- 
.шена на 45 милиона динара, прежигосањем номиналне вред- 
ности акција од 200 н 450 динара номиналне вредности.

До 1930. 31. године фабрика je отписивала амортиза- 
дшју својих непокретаосит изравно кроз рачун губитка, сма- 
.њујући при томе билансну вредност инвестиција. У тој го- 
дини основан je нарочити амортизациони фонд, у који ce 
уносе све амортизације, учињене у току године, које ce 
књиже кро’3 рачун губитка и после у пасиви биланса, a би- 
лансна вредност инвестиција у активи остаје неиромењена, у 
колико нове инвестиције не премашују отписане амортиза- 
пконе из-носе.

Необично интересантну слику нам даје кретање пове- 
■риоца. Док су ови у 1928.^29. г-одини износили још 65.4 ми- 
зшона, исказани су у  1931./32. години са свега 30.8 милиона, 
Чито значи, да су за три годиие редуцирани за преко поло- 
‘вину, наи-ме за 34.6 милиона динара. Док су раније повериоци 
одговарали износу сопствених сретстава односно били евен- 
туално још и мало већи, дотле износе сада чак и мање од 
половине. Финансиско стање предузећа je дакле заправо сјај- 

Л!0 , али ш та то вреди, када нема зараде нити коњунктуре. 
■Због смањене производње морао ce аутоматски редуцирати и 
обртни капитал, што je предузећу дало ;могућност, да смањи 

воје повериоце. Највећу редукцију налазимо у 1930..'31. го- 
дини, када су повериоци опали од 62.5 милиона на 37.7 ми- 
.лиона; у 1931..'32. години смањење износи непуних 7 милиона.

У активи видимо, да je највећа позиција оиа машина, 
.Sioie су билансиране са 53.6 »илиона, док износи инвентар 2.2 
милиоиа, према 5.8 милиона у 1928./29. години. Типичну 
слику нам. пружа позиција робе на лагеру. Ова je биланси- 
рана са 25.1 милион према 26.27 милиона у 1928./29. години. 
У наредној години ова je позиција додуше нешто већа, са 29.6 
милиона a има тенденцију опадања. Ипак je овако висока 
залиха тачан доказ тешких прилика, пошто je такорећи исто 
тако велика као и пре четири године и ако je у међувремену 
производња знатно смањена, најмање за 30 до 40%. Због 
тога. овак-о високе залихе сада ce дупло тешко осећају. Ha 
смањеиу производњу указује и смањена вредност матери- 
јала, која je у 1928./29. години билансирана са 11.2 милиоиа 

•a сада са  свега 3.34 милиона, што мора додуше бити и по- 
'следица појефтињења разног материјала, као што je то угаљ, 
'сандуци, и т. д.

Последње две године имамо такође и врло велико сма- 
^њење позиције дужиика, за готово 10 .милиона, од 27 ји и л и -  
она у  1929./30. на 17.5 милиона у 1930./31. и 16.2 милиона 

'у  1931./32. тодиии.
Редукција пословања оставила je још дубље трагове 

и на рачуну губитка и добитка. Бруто приходи су у ове по-

следње три године опали од 75.4 милиона на 47.7 милиона, 
од чега je бруто приное производње опао за пуних 28 ми- 
лиона на 46.94 милиона. Необично интересантна je маржа из- 
међу бруто прихода производње и трошкова производње. У 
1928,'29. годиии производња je дала приход од 75.2 милиона, 
a трошкови oiBe производње износили су 57.6 милиона. Раз- 
лика je износила у корист предузећа 17.6 милиона, од чега 
je требало подмирити дужну камату, порезе и прирезе, от- 
писе и т. д. У кампањи 1929./30. године ова разлика износи 
још 10 милиона, a последње, 1931./32. године свега још 6 
милиона. Известан удео на смањењу ове разлике треба при- 
писати и повишењу државне трошарине као и смањењу про- 
изводње, која je морала имати за последиду и омањење рен- 
дите. Збот мањих повериоца опали су и расходи no каматама 
од 6.4 «илиона на 2.97 милиона. И отписи су редуцирани, 
док су порези и прирези за 200 хиљада већи ио лане, али 
ипак још мањи но у 1928./29. години, када су износили 3.9 
милиона динара. Нова je ове године позиција губитака на 
хартијама од вредности у износу 357 хиљада. Пословни ре- 
зултат ове кампање дао je губитак од 198 хиљада динара. 
Употребљујући пренос добити из ранијих година, овај je гу- 
битак елиминираи и оетаје добит пер салдо од 103 хиљаде 
динара.

У управи Српско-чешке фабрике шећера и рафинерије 
у Ђуприји налазе ce еледећа г. r .: Михајло JI. Ђурић, Јосип 
Пара, Jleo Петерка,' Др. A. Сауер, Др. Вадлав Вањек, Др. 
Емил Лесић, Карел Димер, Ото Манделик, инж. јосип Блеха, 
Др. Јован Брабец. У Надзорном одбору су г. г.: Вацлав Ви- 
тек и Богослав Томек.

„АДРИАБАУКСИТ” РУДАРСКО И ИНДУСТРИЈАЛНО 
Д, Д. ЗАГРЕБ

Бауксит je уско спојен са развитком индустрије алу- 
минијума, пошто ce у главноме употребљава за добивање 
алуминијума. За друге сврхе хемичке индустрије иду ми- 
нималне количине. Известан квантум бауксита употребљава 
ce и за добијање такозваног баукситног цемента који има 
ту одлику да ce одмах суши пак no томе има предност код 
радња Koie ce раде брзим темпом. Међутим у најновије je 
време и индустрија портланд цемента толико усавршена, да 
je и она у стању дати цемент који суши много брже него 
што je то раније био случај. Према томе главна употреба 
бауксита je у фабрикацији алуминија.

Индустрија алуминија налази ce у тешкој кризи. Кон- 
зум je пао као и код свих осталих .метала. Међутим продук- 
ција je била толико разграпата да ce je показала презаси- 
ћеност тржпшта, Продукционе прилике свих фабрика нису 
биле једнаке na no томе ни продукдиони трошкови. To . je 
имало за последицу да су нека подузећа, ма да je конзум 
већ назадовао, потенцирала своју продукцију. To je имало 
и морало имати за последицу и катастрофалаи пад цена, 
Многа подузећа морала су обуставити рад. Друга знатно га 
редуцирати. Покушаји око картелирања нису дали пајпо- 
вољније резултате.

Код оваквих прилика тржишта, наравно да je стра- 
дала и наша продукција бауксита. Она je готово иокључиво 
упућена на извоз будући да ми немамо фабрике алуминија. 
Па ни фабрике баукситног цемента о imjoj ce je пре неколи- 
ко година озбиљно говорило. Извоз бауксита био je мањн 
него обично. Док смо раније могли извозити и 100.000 тона, 
прошле године извезли смо бауксит за свега 48.357 тона у 
противвредности од 9 милиона динара. Од тога je отишло 
34.1 хиљада тона у Немачку, 6.8 хиљада у Холандију, 5.3 
хиљаде тона у Шведску и остатак у Аустрију, Енглеску, 
Италију, јужну Афричку унију, Мозамбик, Норвешку, Пољ- 
ску и Сједињене државе северне Америке. У ову последњу 
ишло je само 418 тона. Раније je у Америку ишар највећи 
део. Данас апсорбира највећи део нашег бауксита Немачка. 
Јер и оно што je у статистици исказано да je ишло у Хо-
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. глаадцугЈИШло |е  каснаје y Немачку до Лудвигахафма где 

еу велшш. творнице И. Г. Фарбениндустри A. И.
"S;fei : :-C'yge-'je гпдине еитуациЈа за  о ау к ш т  миого повољЛија

■ iit-ru 'Прошде. ivia д а  je и н д у с т р и Ј а  а д у д ш н м Ј у м а  и д а љ е  у 
. ј ф ш и ,  д и н а с  н а ш  оиухси-т миже у с п е ш и о  д а  л о н к у р и ш е  с а  
: Ш М е ¥ р а н и м . ü a  Ј е д н е  с т р а н е  Ј е ф т и н и  л о д в о з  мирем о м о г у -

• i i y j e  н а ш и м  о а у к и п у  д а  e e - л л а е и р а  -и у  ic p a je u e  у  коЈима
■ је' то pautijü иило немогуве. л  са друге стране по-пуштање 

ivypta дииара и.ма :ia последиду д а  je данас наоавка оауксита
•у ЈугоелавИЈИ Aiuoro Јефтш ш ја него раније. Наравно за  ино-
■ i*TpaHe%iäö • k o j e  - р а с п о л а ж е  « р а н и - м  п л а т е ж ш ш ' с р е т с т в и м а  

'  K o je  д ш ж е  к о д  i iа е  р е а л и з м р а т и  с а  з н а т н о м  а ж и јо м ,  О в о г
лета и Јетени иеколико пароирода иатовареии оаукситом
оставилб je ’ Haine луке. ^удници баукеита опет раде јаче

'■ и Ооље ж кори ш ђаваЈу  своц капацитет.
ј on.« арош ле године 'залихе су биле знатне. Т ако из 

;; оиланса Лдриаиаукси i a видимо д а  су задихе износиле:
концем 1У^8 n .......... . .____; за Дин. 856.000

. е т д е г Ј И , ; ^ ; . , ,  ......... .............. 1.520.ÜUU
:f. вам л»  Д Ш ; ; .... ............. ...........  » 2.uoa.uou
;::i, iaДф-ü .1У31. ........... „ 2.315.00U

ijise г-одшш е оознром на ф-орсиран извоз управо под Kpaj 
г-адиае' изгледа да. залихе непе Оити више тако велике.

■ ; Ј БиланСи „АдриаОауксита” за  4 последље године овако 
изглидају:

AiatHBä Äsuht;- 1928. .1929» 1930. 1931.
SQ sisvt:.-- у хиљадама динара
Иосед рудокопа 14.154 15.417 15.258 15.259
МатериЈал 509 366 798 734
MiiSeutap 2.987 2.831 2.721 2.700
Залихе бауксита 855 ; 1.530 2.058 2.315
Дужници 5.197 660 699 443
Блкгајиа — 101 116 81

‘ГуОитак ' " 510 879 1.046 1.271

Пасива •
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерве 14 14 14 14
Повериоци 19.032 16.467 16.596 16.402
Разно 169 277 243 127
Резерва амортизадије — 224 845 1.268
Збир биланса 24.216 22.183 22.699 22.812

.. У збиру биланса већ три године нема битних промена. 
Све инвестиције исказане су са истим износима као и рани- 
јих година. Ј-едино су залихе за 300 хиљада динара веће, и 
то ради тога јер je под храј прошле године било тешко пла- 
сирати веће количине бауксита. Дужници су били мањи за 
четврт милиона. Слабија продаја смањује и потраживања јер 
ce код извоза у; главноме ради о испдати за документе. 

rtf. У пасиви повериоци ш казују  минималну промену. Кад 
аема битних иромена међу дужнидима и залиха, односно 
;кад'неааа нових . иВвестиција, нити иовериоци не могу пока- 

-■ зива*и веће промвм.
■ Отписи су порасли и прошле годиае за иешто иреко 

4(К! хиљада динара. Фонд амортизације изиоси 1 и четврт 
мИлиОна динара. Ako to одбијемо од инвестиција оне још 
увек фигурирају са 14 милиона према 5 [милиона властитих 
сретстава.

И прошла je година завршена са губитком. Са прено- 
бима ранијих година износи 1 и четврт милиона динара или 
четвртину главниде. Међутим услед попуштања вредноети 
динара односно интензивнијег извоза тај би ce губитак за 
релативно кратко време могао и елиминирати.

У управи „Адријабауксид” рударског и индустријског 
акдионарског друштва у Загребу налазе ce следећа r .n : 
Ј ^ и п  Најман, Јудијуе Јон, Др, Марко Јурјо Доми«ис, Роко 
^1аричићг, Лавослав Хајмбах и Оскар Гебхарт.

„KOPAÖNIK” a. d. — BEOGRAD- ■
„Kopaonik” a. d. u Beogradu treba ubrojiti među naša 

najveća građevinarska preduzeća u zemlji — i to ne samo pre
duzeća koja se bave podizanjem nepokretnosti u vidu kuća i 
palata u prestonici, nego u ona velika preduzeća, koja ižvfšuju 
vrlo teške investicione radove, kao što su pristaništa, drumovi, 
kejovi, železničke pruge, tuneli i t. d., dakle radove, koji se po
dižu po nalozima i za račun jevne ruke, kao države, banovina 
ili opština. Međ ovim poslednjima je „Kopaonik” jedan od 
najvećih.

Ali kao što je poznato, svim tim našim preduzećima da
nas ne ide dobro. Za to ima u glavnome dva razloga: prvo ima 
sada već skoro 2 godine od kako su obustavljeni svi iole veći 
investicioni radovi javne ruke — zbog štednje 1 nemanja dovolj
nih sretstava, a drugi razlog teškoća leži u raznim administra- 
tivno-tehničkim merama, kojima su preduzeća izložena, koja 
prave iluzornim svako privređivanje u toj grani. Riziko postaje 
i odviše veliki;, a preduzeća, koja su dostala izvršenje investicija, 
nikada ne mogu da znadu, kako će završiti svoje radove i koji 
će biti krajni finansijski efekat. Danas su prilike toliko postale 
teške, da su mnoga velika građevinska preduzeća likvidirala a 
druga imaju nameru da to urade, pošto nema povoljnih izgleda 
za budućnost — u koliko njihova privredna delatnost nije mogla 
biti preorijentirana na izvođenje privatnih radova, naime kuća 
za stanovanje. Ali ovi poslovi nikada ne mogu nadoknaditi ve
like radove, koji idu, kao što je to bio slučaj kod „Kopaonika”, 
u više stotina miliona dinara. Teškoća ima dalje i u tome, što 
se ti radovi često ne mogu prosto preko noći likvidirati, pošto 
su u njih investirana ogromna sretstva, koja su građevinarska 
preduzeća morala uzeti na kredit. Ako naredbodavac, u tome 
slučaju skoro isključivo samo država, odugovlačuje isplatu du
žnih iznosa odnosno preuzimanje dovršenih radova, a poverilac 
traži vraćanje svojih kredita, društvo može bez sopstvene krivice 
vrlo brzo doći u nemogućno stanje.

Uprkos neobično teškog stanja, kome je izložena u našoj 
zemlji ova grana, industrijske delatnosti, moramo kcnstatovati, 
da se društvo „Kopaonik” vanredno dobro drži: —. i da je do 
sada, i ako uz ogromne žrtve ipak bilo u stanju, da održi svoju 
aktivnost. Koliko nam je poznato, ovo je preduzeće izvršilo u 
toku poslednjih godina nekoliko vrlo velikih poslova u vred
nosti od 200 do 300 miliona dinara, naime izgradjü neobično te
škog tunela kroz Ivanplaninu na pruzi Sarajevo—Mostar kao i 
tunele i pruge na -kraku železničke linije Kraljevo—Raška. Od 
ovih radova društvo ima i danas vrlo velika potraživanja od dr
žave, koja su zbog raznih administrativnih šikana još i danas 
sporna; i ako je kolaudacijska komisija već davno završila svoj 
posao, osuđeno je društvo na čekanje — a što duže bude mo
ralo čekati, toliko veći će da budu gubitci na kamatama, ako 
neće biti gubitaka i u pogledu samoga kapitala, pošto je -društvo, 
kao što je to uobičajeno, moralo vršiti i finansiranje radova iz 
sopstvenih snaga.

Upoređenje bilansnih pozicija preduzeća „Kopaonik” za 
poslednje četiri godine daje neobično interesantnu sliku:

Račan izravnanja
Aktiva 1928. 1929. ■193®. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 944 1.404 359 127'
Hartije od vrednosti 856 2.552 2.553 99
Građev. odelenje 13.008 15.405 29.920 33.137
Nepokretnosti 3.139 3.168 3.168 1.981
Dužnici 5.247 7.287 2.626 16.077
Pokretnosti 220 129 1.800 1 din.
Menice 40 — 3.438 —

Razno 165 167
Ostave 10.145 185

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Rezerve 83 106 139 169
Poverioci 13.765 16.648 24.136 36.055
Akcepti 6.405 8.562 9.635 3.327



Hipotekarni dug ■ — 1.295 1.281 834
Reeskont i lombard — — 3.978 8.039
Dobit 231 333 303 85
Razno — — 1.557 89
Ostavljači — — 10.145 185
Zbir bilansa 23.484 29.145 54.176 51.589
Obrtni kapital 23.484 29.945 44.031 51.589

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 1.825 2.009 2.598 3.742
Režijski troškovi 1.987 1.404 1.169 968
Porez 711 941 371 71
Otpis nenapl. potraž. 24 14 200 40
Čista dobit 231 333 303 85

Prihodi
Građevinsko odelenje 3.269 3.932 3.504 4.523
Hartije od vrednosti 28 97 143 67
Nepokretnosti 214 339 331 316
Prenos dobiti 1' 3 — —
Provizije 367 330 664 —
Zbir prihoda ili rashoda 3.880 4.702 4.643 4.906

Obrtni kapital je porastao za poslednje četiri godine za
preko 100%, od 23.4 miliona na 51.6 miliona dinara — što je u 
vezi sa izvođenjem sve većih poslova, koji iziskuju veća sretstva 
kao i činjenicom, da je država sve sporije preuzimala gotove ra
dove i sporije isplaćivala protuvrednost, zbog čega je društvo 
moralo da ih finansira sopstvenim odnosno pozajmljenim sret
stvima, sigurno duže vreme, nego što je to bilo prilikom preuzi
manja radova kalkulirano. 1 ako iznosi; obrtni kapital preko 50 
miliona, sopstvena su sretstva „Kopaonika” iskazana sa nešto 
malo preko 3 miiiona. Građevinarska preduzeća u stvari ne mo
raju imati velikih sopstvenih sretstava, pošto u normalnim pri
likama mogu lako dobiti kredite za izvršenje radova, a čim su 
ti gotovo — - parcijelno, prema ugovoru o izvršenju, obavlja se 
naplata i preuzimanje od strane nalogodavca.

l i  gornje tablice vidimo, da je „Kopaonik” morao po
slednjih godina da u vrlo velikom obimu radi sa tuđim sretstvi
ma — a to u 1931 godini nije bila laka niti jeftina stvar. Jedino 
jak oslon i zaleđe, koje ima „Kopaonik”, mogla su da mu osi
guraju ova velika sretstva. Tako na primer su tuđa sretstva kra
jem 1931 godine za punih 16 puta veća od sopstvenih, dok su 
u 1930 godini bila samo 14 puta veća a u 1928 godini samo za
6 puta veća. Poverioci su porasli u 1931 godini za 12 miliona na 
36 miliona. Sopstveni akcepti su doduše smanjeni od 9.6 miliona 
u 1930 godini na 3.3 miliona u 1931 godini ali su tome na su 
prot porasli reeskontni i iombardni krediti od 3.9 miliona u 1930 
godini na 8 miliona u 1931 godini. Prema 1928 godini vidimo, 
da su onda poveroci po tekućim računima (za liferovanu robu 
i sirovine) iskazani sa 13.7 miliona, a akcepti sa 6.4 miliona, 
dok preduzeće u ovo doba nije imalo niti reeskontnog, ni lom- 
bardnog, ni hipotekarnog duga, koji je u 1931 godini u ostalom 
takođe malo reduciran, od 1.28 miliona u 1930 godini na 824 
hiljade u 1931 godini.

Da ne postoje ovde naročite okolnosti, mogli bismo kon- 
statovati, da su tuđa sretstva suviše velika prema sopstvenim. 
Međutim, nesmemo pustiti iz vida, da ima društvo ogromna po
traživanja i to u glavnome tako reći isključivo od države. Ako 
bi ono ova potraživanja moglo likvidirati, njegova bi se tuđa 
sretstva odmah smanjila — ako ne u potpunosti onda barem za 
nekih 80%.

U aktivi najveći deo ovih sretstava plasiran je u građe
vinskom odelenju, koje sa svoje strane potražuje od države za 
izvršene poslove odnosno takve, koji će uskoro biti završeni. 
Druga pozicija, .koja krajem prošle godine skoro još nije ni po
stojala, naime dužnici, iznosi sada preko 16 miliona. Preko ovog 
računa knjiženi su verovatno zapali iznosi, sa čijom isplatom 
se nalazi država u zadocnenju. Sve su ostale pozicije aktive 
upravo neznatne. Jedna, koju bi smo još mogli napomenuti, je 
pozicija nepokretnosti sa 1.98 miliona, koja je u 1930 godini 
;§кагапа još sa 3.17 miliona. Znači, da je društvo prodalo i deo

svojih' soptvenih zgrada, verovatno zbog toga, da bi došlo do 
novih sretstava, pošto je deo njezinih potraživanja postao, manje 
više zamrznut. Menična potraživanja, koja su u 1930 godini iska
zana sa 3.4 miliona se u bilansu za 1931 godinu više. ne pojav
ljuju: ili su likvidirane ili cedirane poveriodma.. Likvidirana, je 
takođe pozicija pokretnosti, koja je pretrošie godine bilansirana 
sa 1.8 mihona — sada je iskazana sa svega 1 dinarom, eviden
cije radi —• i nemožemo pretpostaviti da je u celosti bila otpi
sana. Interesantno je takođe i smanjenje pozicije hartija od vred
nosti, koja je u pretprošloj godini i ranije iznosila 2.55 miliona 
(društvu su hartije od vrednosti potrebne zbog polaganja kau
cije) i koja su u poslednjem bilansu bila iskazana sa svega 99 
hiljada dinara. Znači, da je i ovde glavni deo efekata bio re
aliziran — sve u cilju smanjenja i rasterećenja pasive.

Bruto prihodi iznose 4.9 miliona, od čega otpada 4.5 mi
liona na prihode građevinskog ddelenja. To bi s  obzirom иа 
ostale društvene rashode bio relativno vrlo lep rezultat. Vidimo, 
da se režijski troškovi poslednjih godina znatno reducirani, zbog 
striktne štednje, pošto su smanjeni od 1.4 miliona u 1929 godini 
na 968 hiljada u 1931 godini. I ostali su rashodi reducirani, već 
i zbog reducirane delatnosti; porezi iznose 71 hiljadu, dok su u 
prethodnim trima godinama dostigli preko 2 miliona a  otpasi su 
iskazani sa svega 40 hiljada, prem a 200 hiljada u 1930 godini. 
Zarada bi dakle morala biti povoljna, da nije punih 3.74 miliona 
otišlo na kamatu za poverioce. Za godinu dana dakle za 740 hi- 
ijada više nego što iznosi društvena glavnica — što .dolazi kra
jem krajeva takođe kao posledica neplaćenih potraživanja od 
državne blagajne. Ako se u tome pogledu prilike ne budu izme- 
nile, postaće neizbežna propast ove naše glavne industrijske de- 
iatnosti, što će biti od teških posledica po našu celokupnu pri
vredu. Prema 1930 godini povećani su tereti kam ata za 1.15 mi
liona, zbog većih poverioča a prema 1928 godini porast iznosi 
skoro 2 miliona. Pod ovakvim okolnostima skoro ne može biti 
govora o rentabilnosti preduzeća. ......... '

Ipak je iskazana čista dobit od 85 hiljada dinara, prema 
308 hiljada u pretprošloj i 333 hiljade u 1929 godini. Ova je do
bit, prema rešenju uprave, preneta na novi račun 1932 godine.

U upravi „Kopaonika” a. d., Beograd, nalaze se sledeća 
gospoda: L. Harazim, Mil. Nikolić, Dušan Jankovič, Dr. Tugo- 
mir Alaupović, a u nadzornom odboru su gospoda: I. K. Panić, 
Dr. Josip Balen i Petar Biašković.

СРПСКА ЦЕНТРАЛНА БАНКА — ОСИјЕК.
Одмах после рата, још 1919. године, основана je Срп- 

ска централна банка у Осијеку, тако да je у прошлој 1931. 
години навршила 12 година свога рада. Ова банка има једну 
врло бурну историју, која je баику принудила, у јубиларној, 
десетој години свог опстанка, да спроведе ригорозне мере 
санације, за шта je употребљена 1929. и 1930. година. Ин- 
флациони период и прве године дефлације оставиле су ране 
коуе су биле релативно врло дубоке; ако погледамо доњу 
таблицу, видећемо, да je санација била извршена на тај на- 
чин, што je  у 1929. години отписано 745 хиљада као губи- 
так на ефектима, док износе у 1930. години отписи сумњивих 
потраживања 565 хиљада a истовремено je за покриће гу- 
битака употребљен и резервни фонд, који се затим више не 
исказује, у износу од 654 хиљада. Ha тај je начин отписано 
скоро 2 милиона динара. У 1931. години, већ je ситуација 
потпуно рашчишћена — уз врло велике напоре, пошто je 
општа привредна депресија баш у то доба заузела необично 
тешке димензије, које још и данас дејствују, и које су на- 
стојања око санкције банке у знатној мери отежавале.

Банчине неприлике иза времена npe 1928. године долазе 
од неуспелих ангажмана ш  текућим рачунима, нарочито из 
интереса у Подравском пољопривредном д. д. у Дарди, као 
и у неповољном развоју интереса код Српске штампарије у 
Осијеку. Прилике су се толико заоштриле, да je 1929. године 
дошло до промене у управи, a нова je управа енергично при- 
ступила чишћењу, које je завршено тек у 1930. и 1931. ro- 
Д ин и. Прво су још 1928. године редуцирани дужници no ак- 
тивним текућим рачунима, од 5.85 милона на 3.76 милиона.
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Затим, у 1929. години смањена je позиција хартија од вред- 
ности од 1.4 милиона у 1928. годшш на реалну вредност од 
488 хиљада, да би ce у 1930. години редуцирала на 32 хи- 
љаде. Видимо, дакле, да je санација ригорозно спровађана у 
дело. Тако читамо у извештају за 1929. годину, да je утицај 
-становите банчине околине донашао банци само тешкоће. 
Тих сметњи ce je банка у току 1929. године посве решила 
н jioBo конституисана улрава банке могла je посветити сву 
свсчју пажљу и бригу само очувању интереса банчиних. 
Извор губитака су биле Cpncka штедионица д. д. у Осијеку, 
која je због губитака ликвидирала и Подравско пољопри- 
вредно a. д. у Дарди.

Поред снажних отписа преко рачуна хартија од вред- 
ности у 1929. и 1930. години отписан je портфел» ефеката 
m i to  je у ствари био ангажман у главници Српске штампа- 
рије a. д. и Подравско-г пољопривредног a. д. Дарда. Док je 

. «во последње друштво ликвидирано и губитци отписани, то 
још није био случај ca штампаријом. Губитци код овог пре- 
дузећа су додуше отписани, такође и хартије од вредноети, 
које су ce иалазиле у банчином портфељу, али штампарија 
ипак још није могла бити продата, пошто су ce привредне 
прилике у посл-едње време толико погоршале, да лросто није 
било озбиљних купаца. Због досада учињених отписа банка 
има и времеиа да чека на боља времена, пошто je најтеже већ 
пребродила. У циљу санације отуђена je и једна непокретност, 
тако да има баика сада још свега две зграде, ca  уличног лица 
и једну дворишну зграду, које су крајем 1931. године билан- 
сиране укупно ca 2 милиона динара и ако je њихова вредност 
много већа, што ce види и од исказаног чистог прихода згра- 
да, које одбацују нето ренту од 15%. У тој шзицији сачу- 
ване су тихе резерве, кој£ достижу најмање 50% од исказа- 
не билансие вредности непокретности.

Из наредне таблице, у »ојој омо упоредили кретање 
главних билансних позиција Срдске централне банке у Оси- 
јеку, јасно ce показују напори који су учињени за спрово- 
-ђење санације —  a види ce даље и то, да je ова санација већ 
Јфајем 1930. године успешио завршена. Слика коју добијамо 
je следећа :

Рачун изравнања
Актива 1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
ЈПотовина 427 361 392 160
Менице 5.342 5.678 5:795 5.331
Дужници 3.768 4.131 3.456 2.914
Обвезнице 47 41 31 30
Непокретности 2.174 2.UU0 2.000 2.000
.Хартије од вредности 1.414 488 32 30
Разна актива — — — 690
Намештај 132 132 132 119
Гарантије, оставе, итд. 13.521 9.360 11.203 2.735

Пасива
Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резервни фонд 615 654 — 4
Пенсиони фонд 35 45 45 45
Улози на штедњу 6.460 6.572 6.265 6.006
Реесконт 1.138 1.470 1.844 1.684
Повериоци 1.704 963 593 417
Преносна камата 87 104 75 81
Чиста добит 241 1 3 30
Збир биланса 26.825 22.192 23.042 14.009

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камата 553 336 218 556
Порези 313 Ф  136 152 189
Трошкови 471 310 310 572
Отписи — . 565 53
Добит 241 1 3 30
Губитах на ефектима — 745 ___ ____

11 16 1 3
593 640 525 972
338 413 389 296
636 458 332 130

1.579 1.527 1.248 1.400

Приходи
Пренос добити 
Камата
Непокретности 
Разни приходи 
Збир биланса

У ласиви биланса уопште нема већих промена a и бан- 
чин обртни капитал остао je у главноме непромењен, на око
11.3 лшлиона према 13.2 милиона у 1928. години. Смањење 
обртног капитала долази углавиоме од тога, што су крајем
1930. годиие отписани резервии фондови за ткжриће губи- 
така, у износу од 654 хиљада, и због тога, што су улози на 
Штедњу у току последњих година опали за -око: 570 хил>ада 
динара — што, с обзиром на тешке привредне прилике ствар- 
но није лшого. Пенсиони фонд остао je последње три године 
непромењен, иа 45 хиљада, a. у 1931. години видимо, да je 
резервн-ом фонду, кога 1930. године нема, поново дотирано 
4 хиљада динара. Овај ce фонд крајем 1931. године поновно 
ловећава, за чисту зараду у 1931. години, за 30 хиљада, тако 
да износи почетком 1932. године 34 хиљада динара.

Код улога je одлив у 1931. години, као што смо напо- 
менули, био релативно врло слаб те износи свега 260 х-иља- 
да динара. У 1929. години забележен ije чак и мали прилив, 
према ранијој години, што доказује, да je поверење у завод 
остало непромењено, пошто je управа на време приступила 
реорганизацији пословања. Рееоконт je био највећи крајем
1930. године, ca 1.85 |Милиона, али je већ крај.ем 1931. године 
редуцирани на 1.68 милиона. Истовремено смањени су и пове- 
риоци, који су још 1928. године износили 1.7 милиона на све- 
га 417 хиљада, од чега отпада на 1931. годину смањење од
201 хиљада. Управа банчина врло ce правилно припремила на 
садашњу кризу, редуцирајући у што већој мери страна 
сретства.

У активи огледа ce извршење санације у двема пози- 
цијама: хартиј^ од вредности и активни текући рачуни. Пр- 
ва позиција je смањена за 1.4 «илиона на овега 30 хиљада, 
a дужници no текућим рачунима су редуцирани од 5.8 мили- 
она у 1927. години на 3.8 милиона у 1928. години и на 2.9 
милиона у 1931. години. Менични лортфељ, који je добро 
трииран к здрав, остао je ове године скоро непромењен, на 
нешто преко 5 милиона. У 1931. години редуциран je од 5.8 
милиона на 5.33 милиона. Смањење стања на рачуну меница 
и ономе текућих и привремених активних рачуна настало je 
делимично отплатама, a делимично променом карактера ду- 
говања no текућим рачунима на меиичне и коначно прено- 
сом извесних потраживања на рачуну разне активе. Ово 
стање je у толико значајније, пошто je банка и у најтеже 
време — у другој половтаи прошле године, приликом позна- 
тог иеповерења улагача, исплаћивала улоге без икаквих пре- 
лрека и не користећи ce никаквим ограничењима.

Поред свих напоменутих околности, морала je бан- 
ч.ина управа да инвестира преко 200 хиљада динара још и у 
поправку зграде у Koiioj ce налази штампарија, као и у дру- 
г€ зграде, које већ више година нису биле поправљене. 
За износе ових поправки .морала ce смањити чиста добит, 
која би иначе износила преко 230 хил>ада, и омогућавала 
исплату дивиденде, на свега 30 хиљада, као што нам то по- 
казује рачун губитка и добитка. .

Видимо, да je бруто добит већа но у претпрошлој го- 
дини; о:на износи 1.4 милиона од чега отпада 972 хиљаде ;на 
приходе од камата, 130 хиљада на разне провизије a 296 хи- 
љада на приходе од нелокретности. Toj бруто заради од 1.4 
милиона стоје на супрот расходи од 1.37 милиона и то 556 
хиљада, колико je плаћено за камату туђих сретстава, 189 
хиљада износе порези и прирези, 542 хиљаде трошкови и пла- 
те (пошто су за нешто преко 200 хиљада већи но ранијих 
година, претпостављамо, да je преко овог рачуна књижена и 
поправка непокретности). Отлиси износе 53 хил>аде, према 
565 хиљада у 1930. и 745 хиљада у 1929. тодини. Ha тај на- 
чк.ч исказана чнста добит износи 30 хиљада према 2.7 хиља-
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де у 1930. години и 1.2 хиљаде у 1929. години. Раније две 
године ова je добит пренета на нови рачун, a ове године до- 
тирана je, према одлуци главне скупштине акционара, бан- 
чином резервно-м фонду. Вије искључено, да he банка у 1932. 
годи-ни моћи већ да приступи и иоплати дивиденде — након 
трогодишње лаузе — ако неће због необичног погоршања 
општих лрилика одустати од поделе дивиденде и лојачати 
своје резерве за изноз чисте зараде.

У управи Српске централне банке у Осијеку налазе ce 
следећа г. г.: Др. Душан Милавковић адвокат, претседник; 
Душан Радановић, индустријалад, потретседник; Никола 
Бингулац, трговац, Вуковар, лотретседник; Инг. Коста Чуту- 
ковић, Цветко јанковић, Рајко Божиновић и Томо Новковић. 
У Надзорном одбору су г.г.: Теодор Скрлић, оретседник; Др. 
Никола М. Савић и Милан Укропина.

Банка има и свој врло проенеран филијал у Подравској 
Слатини. Цензори овог филијала су г.г.: Милан Продановић, 
Томо Новковић и Стеван Кајић.

ПРВО ЈУГОСЛАВЕНСКО ТРАНСПОРТНО ДРУШТВО 
ШЕНКЕР & Ко, ЗАГРЕБ

Смањење измене добара са иноземством на лоловину 
раније количине, ,па и испод тога, мора да погоди и подузе- 
ћа која ce баве транспортом. Јер овакова подузећа послују 
претежно код извоза и увоза. Нарочито код извоза, уколико 
ce не ради о великим количинама и о гломазној роби, управо 
непроценљиве постају услуге транспортних подузећа. Мно- 
го пута извоз би био немогућ кад не би постојала транс- 
портна .подузећа која -воде о томе рачуна да роба стигне на 
одређено место. Ова шпедитерска предузећа воде рачуна о 
оцарињењу, инкасу и 'сличном. Па и код увоза t a  стране, 
транспортна подузећа играју знатну улогу. Она су доста пу- 
та лица поверења страних привредника. Пошиљке су много 
пута на њих адресиране и оне ислоручују робу добивеним 
инструкцијама.

Наш увоз je све то мањи. To осећају и траисоортна 
подузећа јер ce тиме сужава и шихово поље рада. Ради тога 
видимо у најновије време знатне промене у транспортној 
бранши. Одржавају ce у овим тешким моментима само по- 
дузећа која имају разгранате везе са иностранством. У пр- 
вом реду подузећа која сладају у састав великих страних 
консерна. Ти консерни са својом разгранатом организацијом 
воде рачуна о томе, да пословање концентришу преко сво- 
јих афилијација. Многа мања подузећа морала су ограничи- 
ти или напустити своје пословање, a многе филијале су 
затворене. A систем филијала >ј,е предуслов за успешно по- 
словање једног транспортног падузећа, уколико те филијале 
не замењују уске везе, у првом реду афилијације. У најнови- 
је вре-ме дошло je и до фузије између појеДиних траиспорт- 
них подузећа. Код фузија могу ce постићи знатне уштеде јер 
нису потребне велике лросторије,, a ни већи број чиновника, 
док остају приходи у главноме исти. Наравно уколико обим 
послова није смањен.

Велика траиспортна иодузећа, нарочито она која ce 
ослањају на велике светске оргаиизације, двдгу, ако су добро 
вођена, много да значе за наше пословне везе и односе са 
иностранством. Оне могу да створе и везе које до сада или 
иооште нисмо имали или које су биле -слабе.

Међу подузећа са јаким ослолом на страни спада и 
Прво југославенско транспортно д. д. Шенкер и Комп., — 
Загреб.

Биланси за 4 лоследње године овако изгледају:
Актива 1928. 1929. 1930. 1931.

Благајна 1.304 916 569 647
Валуте 102 46 222 8
Ефекти — 67 10 10
Инвентар 365 300 298 282
Дужници 15.104 13.669 14.153 15.454
Губитак — —- т— 91

Пасива
\

Главница .1.500 1,500 1.500 1.500
Повериоци 14.869 13.235 13.389 14.800

Резерва 30 50 50 75
Добитак 9 29 90 —*■
Збир биланса 16.876 15.000 15.436 16.494

. Збир биланса локазује пораст од, једног милиона ди- 
нара. To je карактеристично с обзиром на прилике. Посло- 
вање je умањено a према томе морали би бити емањене и 
поједине позиције, које ce односе на пословање. Међутим и 
ту делују прилике иовчанег тржишта. Инкасо je много спо- 
рији услед чега расту и лотраживања.

Стање благајне нешто je веће него 1930. године. Ме- 
ђутим оно je још увек мање него 1928. или 1929. године. 
Залиха валута која je раније била. знатна, јер транспортна 
подузећа морају много да оиеришу са страним валутама, 
знатно je пала, од 1930. на 1931. годину од 222 хиљада ди^ 
нара на 8 хиљада. Ту одлучују и нсши девизни прописи који 
су под крај године већ били врло строги. Данас су, као што 
je познато још много строжији.

Пораст укупне билансе Ума ce приписати оорасту дуж-* 
ника у активној; Страни биланса и оорасту повериоца на 
пасивној страни. Пораст ловериоца je лоследица пораста 
дужника. Ту су у првом реду потраживања централе и фи- 
лијала одноено афилијација на страни a за рачун њихових 
комитената.

Прошла година завршена je губитком од 91 хиљаде- 
дкнара. A k o  узмемо у обзир и пренос добитка из 1930 годи- 
не у износу 'од 49 хиљаде динара, укупни губитак прошле 
године износио je 140 хиљада дина

Рачуни губитка и добитка

Г убитак 1928.
Трошкови и порези 6.781
Отпис дубиоза —
Добитак 9
Пренос губитка 211

Добитак
Приходи експ. посла 7.002
Пренос добитка —
Г убитак —

Приходи експедицијсног оделења подбацили су прошле 
године за нешчо испод 350 хиљада. To није ни тако много, 
с обзиром на прилике и нарочито опадања промета са ино- 
странство<м. Трошкови и лорези заједно исказани су мање за 
нешто преко 350 хиљада динара. Према томе пословни успех 
прошле го-дине не би ce омео много разликовати од послов- 
ног успеха 1930. године, будући да су приходи готово једна- 
ко опали. Међутим прошле je године отлисано на дубиозима 
240 хиљада динара a лретпрошле годиие са-мо 104 хиљаде 
динара улраво je толика за колико je пословни услес прошле 
године слабији од пословног успеха 1930. године.

Отписи на дубиозима су знатни. Пре две године, по- 
што раније ова позиција није ни била у билансу, пак je тре- 
бало отписати; за неколико година отпиои су износили скоро 
три четврт милиона динара. Није изгледало да би у  експеди- 
ционој бранши, за коју ce претпостављло да кредитира на' 
дужи рок, могло бити толико отписа на дубиозима —  то су 
последице погоршаних опште привредиих прилика.

У управи Првог југословенског транспортног a. д.- 
Шенкер и Комп., Загреб, које има своје филијале у Марибо- 
ру, Београду, Јесеиицама, Сушаку, Солуну, Суботици и Но- 
вом Саду, налазе ce следећа г.г.: Данијел Димовић, Д. Нос- 
ке, Едо Д^арковић, Јаков Спилман, (Беч), Дамјан Бранковићј, 
Јулиус Лете, Ернст Ружински, Ж орж Карпелес-Шенкер. Ди- 
ректори су г. г.: Игнац Кенигсфелд, Јосип Вин и Давид Вид- 
ман. Генерални директор je г. Д. Носке. .

pa.
овако изгледају:

1929. 1930. 1931.
6.145 6.022 5.760

737 104 240
29 96 —

6.903 6.193 5.859
—  29 49

91
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Садржај:
Вараждинска индустрија свиле д. д. — Вараждин 
Траверс д. д. за индустрију и промет железничким 
Trgovačko akcionarska banka — Knjaževac

ВАРАЖДИНСКА ИНДУСТРИЈА СВИЛЕ Д. Д. — 
ВАРАЖДИН

Вараждин, до краја рата миран градић на Драви који 
je живио у главноме од традиција за ово неколико после- 
ратних година развио се у један од наших јачих центара 
текстилне индустрије. Ту 'је Текстилна индустрија; д. д., H a
m a  највећа предионица и ткаоница сукна која заједно са 
конфекционим еделењем „Тивар’ упослује 1.500 радника и 
која се непрекидно шири. Ту je ткаоница једне велике мари- 
бороке текстилне индуетрије, која се нарочито последњих 
месеци знатао проширила и наместила нове радне снаге. Ту 
je Вунатекстил д. д. која се доеелила из Загреба. Ту je и 
Вараждинска индустрија свиле д. д. Додуше једно мало по- 
дузеће, али које показује све знакове бржег, просперног и 
сигурног развитка.

Вараждин je последњих неколико месеци био прикљу- 
чен на електричну централу „Фала” код Марибора. To му 
омогућује готово неограничену употребу електричне енер- 
гије уз сразмерно повољне уелове. Како je крај око Вараж- 
дина најгушће насељен део наше државе a карод сиро!ма- 
шан, радна je снага веома јефтина. To je све деловало на 
развитак текстилне индустрије у Хрватском Загорју a то he 
ван сваке сумње и у будуће имати ттовољно дејство. Северо- 
западни део наше државе са Марибором и Вараждином као 
главним варошима изгледа да се мало no мало развија у цен- 
тар наше текстилне иидустрије.

Вараждинока индустрија свиле д. д. основана je као 
акционарско друштво концем 1929. године. Гра;д Вараждин, 
у пуном разумевању шта значи индустри(ја за један крај, 
поклонио joj je потребна земљишта. A дао je и разне друге 
концесије. Подузеће je основано од фирме Бухвалд из Цири- 
ха која у индуетрији свиле игра једну видну улогу, na je и 
у нашој држави хтело створити властиту афилијацију. У 
управи седе и нека г;г. из Беча као и неколико домаћих 
људи.

Вараждинска индустрија свиле за сада има само* тка- 
оницу вештачке свиле. Подузеће се проширује тако да ће 
уредити и бојадисање и апретуру. A предвиђено je да се 
припоји и ткаоница вунени* ткаиина. Подузеће je до сада 
објавило билансу за 1930 и 1931 годину jep постоји тек три 
године. Ресултати су више него задовољавајући, Ретко да 
je и једно од наших подузећа акционарског типа за тако 
кратко време постигло сличне резултате.

Билааси за 2 поеледње године овако изгледају:
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Пасива _

Главница 1.000 1.000 . \ ;f 87
Повериоци 5.230 9.162
Амортизација 181 1.061 724

Добитак 9 611
Збир биланса 6.421 12.197

Актива 1930. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 26 208
Дужници 1.036 5.583
Роба 1.090 1.082
Инвестиције 4.268 5.322

Укугана биланса je скоро удвостручена. Види се да 
се подузеће развија преко обима који je првобитно био пред- 
виђен. Иивестиције су у прошлој години у порасту. За не- 
што преко милион дииара. To je у вези са проширењем фа- 
брвке преко димензија предвиђеног плана. Зкачи да поду- 
зеће има све повољне услове за развитак. A радило је пуним 
капацитетом и у више шихта радника дневно. Изгледа да he 
подузеће да će разви,;а и даље. Садашње девизне тешкоће са- 
мо му коивенирају, jep погађају увоз готових фабриката у 
M H oro  већој мери него увоз полуфабриката. Ако би се и ца- 
рински ажио изравнао са примом за девизе, увоз са стране 
био би тотово сасвим елиминиран. Уколико то не би имало 
за последицу оснивање нових подузећа, имале би постојеће 
фабрике колосалну коњуктуру.

Залиха робе je непромењена. Ако узмемо у обзир јак 
развитак подузећа заправо значи, да су залихе ,мање него 
годину дана раније. Израђена роба налази још и данас глат- 
ку прођу. Дужници су порасли од 1 милио.на на преко 5 ми- 
лиона. Дакле за петоструки износ. Повећањем продукциј>е и 
пласмана израђене робе, расту и потраживања jep текстил- 
на индустри’а мора да рачуна на знатне кредите.

Повериоци су порасли од 5.2 милиона на 9.2 милиона 
динара. Некако за толико, колико и дужиици. Постоји зна- 
тна несразмера између властитог и туђег капитала наиме: 
1:9. Међутим овде се ради о једном афилираном подузећу 
које je финансирано са стране пак je готово свеједно колико 
'износи главница a колико повериоци. Исто je тако готово 
свеједио да насупрот инвестидијама од 5 милиона стоје вла- 
стита сретства само ca 1 милионом.

Отпис je знатан. Прве године износио ,је фонд аморти- 
зације 181 хиљаду динара. Друге године већ 1 милион и 61 
хиљаду. Значи пораст од 900 хиљада динара у једној години. 
To je скоро 20% од инвестиција. Тако велике отписе могу 
да врше cajvio подузећа којима ванредно добро иде. A да 
Вараждинској индустрији свиле иде добро најбоље се види 
no постигнутом добитку. Прва иоловииа годиие, ‘где су још 
разни издаци око организације подузећа, закључена je ca 
добитком, иако само од 9 хиљада динара. Друга годииа ис- 
казује већ добитак од 611 хиљада динара. To je 60% упла- 
ћеие акционарске главнице. Није нама познато да ли код нас 
постоји још које индустријско акционарско друштво које 
исказује релативно тако велики рентабилитет, И то у др.у-
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roj години свага пословања. Како видимо и упркос кризе 
има код нас још увек подузећа којима иде ванредно добро и 
која показуЈу резултате «оји се лвсу дали постићи ни у 
годинама мајвеће коњунктуре.

У управи Вараждиноке индустрије a. д., Вараждин, на- 
лазе се следећа г.г.: Јулиус Облат, претеедник; Ввктор Пла- 
зерино, потпретседник; Инж. Мијо Фридлендгр, Хинко Мо- 
зес, Стјепан Новаковић, Валент Морандини, Мирослав Ауш, 
Марибор, Матија Фрајнд, Загреб, Јакоб Паткеи, Загреб, 
Фрањо Фрагиер, Емерих Мадарас, Лудвиг Бухвалд, Цирих.

ТРАВЕРС Д. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ И ПРОМЕТ ЖЕЛЕЗ- 
НИЧКИМ ПРАГОВИМА, ЗАГРЕБ

Пошто се из самог назива „Траверс’ не би могао 
знати карактер овога предузећа додато му je у фирми још 
И потребно објашњење: — акционарско друштво за инду- 
стрију и промет железничким праговима. To je дакле глав- 
но и искључиво занимање овога предузећа. Оно je основано 
у 1921. години, са главницом од 250 хиљада динара, која je 
у 1927. години повишена на 1 милион динара, не новим у- 
платама, већ употребом резервних фондова и прежигосањем 
акција од номинале 100 динара на 400 динара. Крајем 1929. 
односно у почетку 1930. године долази до значајних промена 
у овоме предузећу.

Наша велика шумска предузећа, која се баве израдом, 
извозом и трговином железничких прагова осећала су по- 
треба за једну заједничку организацију, која би концен- 
трисала главни део извоза железничких прагова у једној ру- 
ци и организирала производњу и дистрибуцију. У томе циљу 
npey3eü je у ono вре.ме г. Ото Хајнрих мајоритет акција овог 
предузећа. ' Хајнрих, који je један од наших најпознатијих 
стручњака дрвене индустрије, a нарочито индуетрије желез- 
ничких прагова напустио je положај генералног директора 
великог шумског предузећа Драх, Загреб—^Цапраг —  и по- 
светио се потпуно организацији овога посла — са пуно ус- 
пеха. У нашој спољној трговини игра извоз железничких 
прагова врло велику улогу — која често пута иије довољно 
позната и којој се не посвећује мериторна пажња. To су у 
првом реду железнички прагови из храстовине и буковине. 
Само извоз храстових железничких прагова износи у нор- 
малним приликама, када je наша извозна трговина достигла 
годишње 8 милијарди динара преко 3 до 4% од вредности 
укупног извоза. У наредној табели доиосимо тгодатке о кре- 
тању нашег извоза храстових железничких прагова за неко- 
лико последњих година који нам показују, да je ова инду- 
стријска грана забележила све до 1929. године необичан 
полет — и тек у 1930 години долази до опадања извоза, због 
све теже привредне депресије. Слика коју добијамо, je сле- 
дећа:

Извез. пра- Вредност у 
гова у хиљ. хиљадама 

дин.
Година

1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931

тона.
34.15
44.86
66.29

135.17
170.36
190.37 
158.78

90.12

30.354
41.450
51.380
92.052

124.485
150.187
115.274

65.466
Видимо дакле, да je извоз храстових прагова у 1931. 

години onao за 40% и да je извезено свега 1.28 милиона ко- 
мада у вредности од 65.46 милиона динара. Тлме »a супрот 
пак je порастао извоз букових прагова^ који играју све важ- 
нију улогу — и за које на жалост не располажемо са по-

требним статистичким податцима. Према 1930. години пе- 
већан je извоз букових железничких прагова за 35% no ко- 
личини a за 20% no вредности —• наиме на 818 хиљада ко- 
мада у вредности од 31.84 милиона динара.

Претежни део овог извоза обављен je преко „Тра- 
верза”, д. д. за индустрију и промет железничким праговима 
v Загребу.

Пословање у овој индустријској грани било je у пр- 
вој половини 1931. године скоро нормално, због већих 
поручбина закључених још у 1930. години. Али се у другој 
половини 1931. године прилике брзо погоршавају, Нових за- 
кључака има све мање a интересовање попушта у толикој 
мери, да се очекује, да у 1932 години извоз храстових пра- 
гова неће бити већи од 250 хиљада комада. Све железничке 
управе заводиле су највећу штедњу, na ие поручују ни оне 
количине које би им биле потребне за уредно одржавање 
железничких пруга. Данас смо изгубили већ скоро -сва ино- 
страна тржишта. Француска, Италија и Немачка скоро су 
престале са куповинама из девизно политичких разлога и 
експлоатишу своје шуме у колико их још кма односно при- 
бегавају употреби гвоздених и бетоиских прагова. Сраз- 
мерно минималне потребе Холандије и Белгије постају за 
наш извоз више мање илузорна, jep су понуде Совјетске Ру- 
сије за око 30% испод наших и онако већ необичио знатно 
реуцираних цена. Ове прилике неповољне су не само због 
тога, што дозвољава овогодишња продукција само смањену 
могућност запослења, већ и зато, jep у земљи леже знатне 
залихе робе из 1930. године, у утврђеним, фиксним димензи- 
јама, услед чега je у то инвестирани капитал оптерећен ве- 
ликим каматама. При томе вредноет робе непрекидио опада. 
Наш најопаснији конкурент на европском тржишту ie не- 
сумњиво Пољска која помоћу н ар о ч те  железничко-тариф- 
ске политике даје своје прагове no тако ниским ценама, 
које ми не бисмо могли пружити чак ни онда, кад не бисмо 
цену дрвета у опште калкулирали (Запажања Залребачке ко- 
море за трговину и Ш1дустрију).

Поред железничких прагова бави се друштво „Тра- 
верс” и трговино.м и израдом храстових телеграфских сту- 
бова, који се све мање употребљавају. Слична je судбкна 
ступова за хмељаре, који се више. не купују, због тога што 
je ова грана пољопривреде постала савршено нерентабилна.

Биланси „Траверза д. д. за последње четири године 
дају следећу слику:

Актива

Готовина
Купони
Харт. од вредности 
Инвентар 
Дужници 
Залиха робе 
Огревно оделење

Пасива
Г лавница 
Повериоци
Чиста доб. са пренос. 
Преносне позиције 
Збир биланса

Расходи
Режијски трошкови 
Добит
Отпис инвентара

Рачун изравнања

1928. 1929. 1930. 1931.
У хиљадама динара

40 15 20 65
0

129 129 142 1.264
147 135 267 188

3.279 2.032 1.795 6.567
1.528 3.284 7.514 6.567

— —• 191 170

1.000 ♦ 1.000 1.000 1.000
4.012 4.486 8.419 7.534

115 109 100 79
411 147

5.127 5.596 9.930 8.960

ун губитка и добитка

2.562 4.141 4.183 2.870
115 109 100 79

— — 30 21
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2.963
7

2.970 
1 милион

Приходи
од продате робе 2.676 4.239 4.293
пренос добитка — 12 17
Провизија — —  2
Збир прих. или раех. 2.676 4.251 4.312

Збир биланса je у 1931. години смањен са 
на 8.96 милиона, због смањених поверилаца. Пословна ста- 
гнација je томе крива. Биланс je врло интересантно састав- 
љен и доказује, да ce ради о нарочитим приликама, пошто je 
предузеће углавноме продајна и организаториа цеитрала за 
наш извоз прагова; све ce трансакције књиже и фактури- 
рају углавноме директно од стране предузећа која робу ли- 
ФеРУЈУ, тако да не иде цео пословни обрт кроз књиге „Тра- 
верса” . Ипак имамо у активи биланса позицију залике робе, 
у вредности од 6.5 милиона, која je према 1930. години мања 
за један милион —• што je имало за последицу, да je у па- 
сиви биланса и позиција повериоца смањена за исти изиос. 
Дужници предузећа, вероватно комитенти, за које je преду- 
зеће преузело đel kredere — гарантију, односно инкасо 
потраживања, износили су у 1928. години још 3.28 ми- 
лиона. У току последњих година вепрекидно опадају 
a крајем 1931. године износе свега још 505 хиљаде динара. 
Интересантно je такође повећање позиције хартија од вред- 
ности, која je порасла према 1930. години, када je износила 
142 хиљаде, на 1.26 милиона краје;м 1931. године. Друштву 
су потребне веће количине државних хартија од вредности 
за кауцирање понуда и лиферација нашим државним же- 
лезницама.

Симптоматичну слику даје и рачуи губитка и добитка. 
Због опадања послсЉног волумена смањеиа je и бруто зара- 
да, од 4.3 милиона на 2.97 милиона у 1931. годиии. Од тога 
иде главни део na режиј|ске трошкове, камате и т. д., док 
je у 1931. години са 79 хиљада динара.

Чиста зарада, која je износила последњих година уве« 
иешто изнад 100 хиљада динара (10% од главнице) исказана 
j'e у 1931. години са 79 хељада динара.

У управи „Траверс” д. д. за индустрију и промет же- 
лезничким праговима, Загреб иалазе ce следећа г. r.: Ото 
Хајнрих, претседник и главни директор, Бела Милић, Мавро 
Биндер; Др. O to Цувај, Алфред Шпиц, Оскар Калман, 
Адолф пл. Цува, и Др. С. Кауфман,

Hartije od vrednoti 07 31 82 68
Vrednosti rez. fonda 17 60 68 68
Nameštaj 39 33 20 40
Knjige i hartije 5 — — —
Osobeni troškovi nenapl. 12 — — —
Sudski troškovi 5 16 198 241
Kaucije, garancije itd. 826 1.912 2.695 3.556
Menice za napi. kod suda — 361 346 —

Pasiva •

Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Fondovi 71 82 111 151
Ulozi na štednju 1.982 2.776 3.535 3.815
Prenosna kam ata 359 47 85 100
Vrednosti u tečaju 16 4 — —
Tantijeme 12 — — —
Dobit 120 60 100 87

Zbir bilansa 3.950

Račun gubitka
Rashodi

6.081 

i dobitka

7.566 8,724

Plate m 47 47 51
Dnevnice 10 — — 24
Stanarina 6 6 5 5
Porezi i prirezi 93 113 48 75
Razni troškovi 14 38 23 34
Kamata 164 208 277 347
Čista dobit 147 68 125 97
Otpisi — 4 11 9
Gubitak na efektima — — ■ — 37

Prihodi
Kamata 309 341 564 559
Provizije 162 142 86 115
Razni prihodi 8 2 2 б
Zbir rashoda ili prihoda 480 484 652 680

TRGOVAČKO AKCIONARSKA BANKA, KNJA2EVAC.

Trgovačko-akcionarska banka u Knjaževcu osnovana je 
1925 godine od strane nekolicine knjaževackih trgovaca i pri
vrednika u vidu malog solidno vođenog provincijalskog zavoda. 
Kao u Slovenačkoj male zadružne štedionice (hranilnice i po
sojilnice) tako ima i. u unutrašnjosti predratne Srbije ceo niz 
malih novčanih zavoda, lokalne važnosti, koji su neobično oba
zrivo upravljani i koji od ove poslednje teške privredne depre
sije ništa ne znaju — odnosno je vrlo slabo osećaju. Međ ovakve 
banke treba ubrojiti i Trgovačko akcionarsku banku u Knja
ževcu.

Iako relativno vrlo mlada, ova banka osnovana je tek 
pre 7 godina, a 1931 je šesta poslovna godina, njezin razvoj 
pokazuje neobično povoljnu sliku, što nam potvrđuje donja tab
lica, u kojoj smo uporedili kretanje glavnih bančinih bilansnih 
pozicija za poslednje četiri godine. Razvoj izgleda ovako:

Račun izravnanja
u hiljadama dinara

Aktiva 1928. 1929. 193©. 1931.
Blagajna 6 530 1.027 688
Menični zajmovi 2.253 1.834 2.079 2.759
Tekući računi 336 912 1.026 1.407
Zajmovi na zaloge 384 §07 177 120

Zbir bilansa je u neprekidnom porastu, svake godine, od 
3.95 miliona u 1928 godini na 8.72 miliona krajem 1931 godine, 
u šta su uračunate i prenosne pozicije, kao što su to ostave, 
supergarantije i t. d. Bez ovih pozicija, bančin obrtni kapital 
iznosi 5.2 miliona dinara, što odgovara povoljnom poslovnom vo
lumenu naših skromnih provincijskih banaka, koje obavljaju u 
našem nacionalnom privrednom životu jednu vrlo važnu zadaču. 
Posmatrajući pasivnu stranu bilansa primećujemo, da Trgovačka 
banka, Knjaževac, ništa ne zna o pogoršanju privredne depre
sije, kao što ne zna ništa ni o odlivu uloga i krizi poverenja, koja 
je i u našem bankarstvu u prošloj pa i ovoj godini ostavila 
ovako duboke i dugotrajne tragove. Kod ove banke nema navale 
ulagača, niti je bilo podizanja uloga niti ma kakvog znaka ne- 
poverenja. To je svakako dosta neobična pojava, ali je ujedno 
potpuno potvrđeno, ako bacimo pogled na kretanje uloga na 
štednju. Porast je iznenađuju® Dok su ulozi iznosili krajem
1928 godine 1.98 miliona, oni su porasli u 1929 godini na 2.77 
miliona, u 1930 godini na 3.54 miliona a krajem 193! godine na 
3.82 miliona. U poslednjoj, 1931 godini, koja je kcd skoro svih 
naših banaka bila kritična u pogledu kretanja uloga na štednju, 
vidimo, da su prema 1930 godini porasli za 300 hiljada, a prema
1928 godini; veći su za 1.83 miliona, odnosno skoro za 100%. 
To je porast koji se vrlo retko može zabeležiti kod naših novča
nih zavoda. Interesantno je, da banka nema drugih tuđih sret
stava; niti se koristi reeskontnim kreditom, niti ima druge po
verioce, što je okolnost koja je po banku neobično povoljna.
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Odnos sopstvenih ka tuđim sretstvima možemo nazvati boljim 
od normalnog, pošto je ravan 1:3.5 otprilike, a bolje se u opšte 
ne može zamisliti. Inače u pasivi bilansa gotovo nema intere- 
santnosti. Sopstvena sretstva iznose 1.15 miliona prema 1.07 
miliona u 1928 godini; povećanje je posledica lepog dotiranja 
rezervnih fondova, koji su poslednje dve godine porasli za 
preko 80 hiljada dinara.

U aktivi slika je takođe relativno vrlo povoljna. U 1929 
i 1930 godini napravljena je revizija meničnih zajmova, kojom 
je prilikom za oko 700 hiljada dato na protest, čime je portfelj 
dobro bio pročišćen. Zbog toga i vidimo izvesno smanjenje 
prema 1928 godini. U 1930 godini pada u oči velika likvidnost 
bančina, pošto je preko 1.03 miliona p!as:rano u gotovini. Nešto 
preko 2 miliona nalazimo u meničnim zajmovima a 1 milion na 
tekućim računima. U 1931 godini je situacija malo izmenjena. 
Likvidna sretstva su smanjena, ali su tome na suprot povećani 
menični krediti za 700 hiljada na 2.76 miliona a oni po aktivnim 
tekućim računima za 400 hiljada na 1.4 miiiona dinara. Zajmovi 
na zaloge su reducirani na 120 hiljada, dok su ranije bili mnogo 
veći, u 1928 godini iskazani su čak i sa 384 hiljada. Hartije od 
vrednosti (slobodne i one rezervnih fondova) iznose u 1931 go
dini, posle otpisa kursne razlike 136 hiljada, prema 150 hiljada 
u 1930 godini i 84 hiljada u 1928 godini. Iz cele aktive, kao i 
pasive primećuje se vrlo rigorozno bilansiranje, .što će nesum
njivo biti i razlog poverenja koje uživa Trgovačko-akcionarska 
banka u Knjaževcu.

Vrlo detaljno i pregledno sastavljeni su i računi gubitka i 
dobitka. Bruto dobit je u 1931 godini najveća, što odgovara i 
relaciji povećanja volumena bankarskih poslova. Sa 680 hiljada 
dinara je rekordan u dosdašnjem radu bančinom. Bruto dobit je 
u 1931 godini veća no u 1930 godini, i ako su u poslednjoj go
dini prihodi od kamata, što je najvažniji izvor prihoda, čak i 
nešto manji no u 1930 godini, kada su iznosili 564 hiljade. Znači, 
da je banka u toku 1931 godine snizila eskontnu stopu i ostale 
bankarsko-poslovne kondicije. Ali su provizije i razni drugi pri

hodi (u prvom redu od hartija od vrednosti u porastu). Čista bi 
zarada zbog toga bila rekordna, da nije uprava bančina smatra
la za potrebno da poveća otpise i da rezerviše izvesan deo čiste 

I zarade.
Kod rashoda vidimo, da su plate i stanarina ostale ne

promenjene. Ali su povećani porezi, i ako ne dostižu visinu iz
1929 godine, kada su po našem mišljenju bili; i suviše visoki i 
kada su iznosili 113 hiljada odnosno 11% od sopstvenih sret
stava ili 180% od čiste dobiti.

Zbog priliva novih uloga bilo je neizbežno povećanje 
rashoda po kamatama, koje iznose krajem 1931 godine 347 hi
ljada prema 277 hiljada u 1930 godini. Otpisi nepokretnosti iz
nose 9 hiljada a kao gubitak na efektima otpisano je 37 hiljada. 
Bančin portfelj sastavljen je od 21/ 2% Rente Ratne štete i ak
cija Agrarne banke.

Čita dobit, koja je u 1930 godini iznosila 125 hiljada di
nara, smanjena je o-ve godine, zbog raznih specijalnih otpisa na 

. 97 hiljada, a podeljena je na sledeći način: akcionari ma je ispla- 
1 ćeno u vidu dividende 80.000 dinara odnosno 8% — u prošloj 
i godini 10%, — 9.7 hiljada je dotirano rezervnom fondu a 7.6 hi- 
i ljađa stavljeno je na raspoloženje uprave.

U upravi Trgovačko-akcionarske banke u Knjaževcu na
laze se sledeća gospoda: Mil. A. Miloševič, pretsednik; Ljub. U. 
Švabić, Voj. M. Joković, Ljub. 2. Milisavljević, Mika M. Pavlo
vič, Bož. A. Lazarevič. A u nadzornom odboru su gospoda: Vel. 
U. Božinović, Budimir V. Miljkovič, Vel. M. Pavlovič i Voj. R. 
Vukadinović.

Ш и р и т е  
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Поштанска Штедионица
КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВШЕ

ЦЕНТРАЛД У БЕОГРАДУ, — Филијале у Загребу, Љубљаии, Сарајеву и Скопљу.

OTBAPA ЧЕКОВНЕ РАЧУНЕ 
сваком физичком и нравном лицу. Плакања преко чековниж рачуна су 
брза, поуздаиа ж јевтина, a могу се вршити код свиж ношта у држави.

ПОДРЖАВА ВЕЗЕ С ЖПОСТРАПСТВОМ 
ПРИМА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ

штедна књижица Поштанске штедионице на|погодни|е 
j@ сретство за штедњу, $@р се штедни улози примају 
и иснлаћују код свнж пошта без ика&вих троншова.

ЧЈ1АН JE БЕРЗЕ И МЗВРШУЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.
ЗА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ КОД ПОШТ. ШТЕД1 0 НИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА

Обавештења да|е Поштанска шхедионица н све поште у земљи.
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Садржај:

Арко Емаил д. д. — Загреб 
„Колумбија Грамофони” — југословенско д . д. — Загреб 
Resavska zadruga za kredit i štednju — Svilajnac 
„Зелени Вир” дионичко друштво за кскоришћавање водееих шла Горског Котара — Свдад 
Zemunska štedionica a. d. — Zemun 
Прва српска штедионица д. д. — Ириг

АРКО ЕМАИЛ Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Ових дана одржаће Арко—Емаил ванредну скупштину. 
Ha дневном реду je повишење главкице. Под данашњим при- 
ликама ретка су лодузећа која могу помишљати иа пови- 
шење акционарске главнице. A још ређа она која то могу 
и слровести. Наравно о једиој јавној супскрипцији не може i 
код на-с још за дуже време бити говора.

Арко-Емаил развио ce последњих година у једно по- 
дузеће већих димензија. Број запоследих радника иде на 
стотине. Инвестиције свих ових година биле су знатне. Про- 
ширивала ce je фабрика и монтирали нови стројеви. Скоро 
да je Арко-Е/маил данас највеће металургично подузеће 

Загреба.

Повишење главнице наравно да je у вези ca инвести- 
цијама. Оне које су већ ту и оне које he да дођу. Инвести- 
ције крајем 1931 године износиле су 13 милиона динара, a 
главница 10 милиона. Међутим претстоје нове инвестиције 

Јер  ce подузеће још увек ра-звија. Тако ће ce између инве- 
стиција и властитих сретстава постићи одговарајућа ре- 
лација.

Фабрикадијом финог лима у самој земљи од стране 
Крањске индустријске дружбе, повисила ce je увозна царина 
на фини лим. Нико нема вишта против царинске заштите 
домаће индустрије. Поготово не данас кад свако мање више 
иде за аутархијом. Међутим то повишење царине не сме да 
има за последицу да домаћа фабрика, која je добила ту за- 
штиту искоришћава у толикој мери да повиси цене тачно 
за износ царине. To не оме бити, у првом реду за оне фабрике 
које увозе знатне количине финог лима који ce онда прера- 
ђује у својим творницама. Код повишења или увођења ца- 
рина које иду у корист само једно-г или неколико подузећа, 
имала би ce од тог подузећа добити гаранција да ce- неће 
искористити дана заштита на штету оних подузећа која су 
упућена на увоз заштићених артикала. Једно je заштита од 
стране индустрије, a друго je ако ce иде за отежавањем 
положаја домаће вндустрије као последица настојања да ce 
заштитимо од иноземства. У случају ако ce лримети да ce 
дана заштита безобзирно искоришћује на штету домаће ин- 
дустрије или домћих потрошача, имала би ce заштита реду- 
цирати на одговарајућу висину. Повишење царииа не би ce 
смело никада изродити у отежавање положаја оних инду- 
стријских подузећа који односне артикле употребљавају као 
еировину.

Биланси Арко-Емаил за 3 последње године овако из- 
гледају:

Актвва 1929. г. 1930. г. 1931. г.
у хиљадама динара

Зграде 1.383 2.986 3.500
Машине 5.293 7.676 9.580
Ефекти 200 200 209
Инд. лруга 13 72 72
Сировине и фабрикати 3.013 7.139 11.255
Дуисници 1.339 2.703 366

Пасива
Главница 5.000 7.500 10.000
Повериоци 6.183 12.865 5.330
Прихвати — ' — 13.078
Амортизација 60 414 1.147
Укупна биланса 11.243 20.779 29.606

Инвестиције су у константном порасту. У 1930. го- 
дини утрошево je на зграде 1.6 милиона a на стројеве 2.4 
милиона или укупно 4 милиона. Прошле године на зграде je 
утрошено нешто преко пола милина a на машине скоро 2 ми- 
лиона. Укупно нове инвестиције износиле су 2.5 милиона, 
Ове године изгледа да су инвестиције «ешто мање.

Главница повишаваиа je сваке године no 2.5 милиона 
динара. Тако ce je бар доиекле држао корак за новим ин- 
вестицијама. Ето ни ова година неће да прође a  да ce не 
приступи повишењу главнице. Тиме he бити успостављен 
нормалан однос између инвестиција и властитих сретстава. 
Он je и данас и без овог повишења много бољи него код ве- 
ћине наших индустријских подузећа.

Сировине и фабрикати износе преко 11 милиона ди- 
нара и бележе пораст од 4 милиона динара. С обзиром на 
карактер подузећа да све сировине и полуфабрикате мора 
повлачити из иностранс-тва, залихе сировина су знатне. A 
како фабрицира артикле који ce продају у масама, наравно 
да и залихе готове робе мора да су знатне. Прошле године 
подузеће je знатно проширено. Продукција повећана пак 
je и наравно да су и залихе порасле. Из тога разлога je и 
наравно да су порасли и дужиици. Од 2.7 милиона на 4,6 
милиона динара.

Повериоци су опали од 12.8 милиона на 5.3 милиоиа 
динара. Међутим у билансу за 1931. годину прихвати су 
ксказани засебно ca 13 милиона динара. По томе износе 
повериоци укупно 18.4 милиона динара. У релацији према
1930. години имамо један пораст од нешто око 6 .милиона 
динара.
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Прошла година свршила je ca губитком. Износ од 

366 хиљада динара није знатан за подузеће које има глав- 
ницу од 10 милиона и које билансира са скоро 30 милиона. 
Привредна депресија осећала се je у прошлој години у лу- 
ној мери. Нарочито у другој ооловини. Куповна снага je 
падала. Морало се je ићи са ценама на. доле. To je онда 
имадо и морало имати за последицу слабији пословни ре- 
зултат.

У управи предузећа Арко Емаил д. д, Загреб налазе 
се следећа г. г.: Владимир Арко, претседник; Рудолф Дајч 
и Војко Арко.

„КОЛУМБИјА ГРАМОФОНИ“ — ЈУГОСЛОВЕНСКО Д. Д.
— ЗАГРЕБ.

За 16. децембар о. r. сазвадо je равнатељство „Ко- 
лумбија Грамофони“ ванредну главну скупштину у Загребу. 
Ha дневном реду су ова питања: 1) Рачун изравнања и ра- 
чун добитка и губитка за раздобље од 1. јануара до 15. но- 
вембра 1932. год.; 2) Предлог о ликвидацији.

Мало je необично да се објављују биланси за 10 и no 
месеци и да се предлажу главној скупштини. Међутим кад 
видимо да je на дневном реду и предлог о ликвидацији оида 
цам je разумљива и биланса за 10 и no месеци. Под другим 
приликама и код других интересената, било би се чекало 
на календарску годину и евентуадно тек онда донела од- 
лука. Или би се лмжда покушало животарити још коју 
годину.

Страни интересенти „Колумбие Грамофона', a ови од- 
лучују, дошли су до убеђења, да се очекивања која су по- 
лагали у југословенску афилиацију, нису испунила. Губитак 
je нарастао на ону висину, да скоро абсорбира већ и целу 
главницу. A кад се доврши ликвидација која je увек везана 
за извесне трошкове, биће и оно мало што ће остати од 
главнице потпуно абсорбирано.

Ш та je би разлог да се очекиваља која су се полагала 
у самосталну афилијацију нису испунила. У последње време 
потпуно je попустило интересовање за грамофоне и грамо- 
фонске плоче. Подузећа ове бранше не праве ни десетину 
брта од пре 3—4 године. Раније можда ни једна бранша није 
имала такав божићни посао као грамофони. Данас за ова- 
кве радње и Божић пролази без већег промета. У градовима 
доминира радио иако се код нас о једном већем интересо- 
вању за радио право не може говорити. Данас један бољи 
грамофон са најнужнијим резервама плоча, кошта толико 
колико и један средњи радио. A кад jđ трошак готово јед- 
нак онда се грађанин већ одлучује за радио. Ha селу и у 
мањим варошима економске прилике такве су да мало ко 
више може да купује грамофоне и да редовно употлуњује 
резерву плоча.

Изгледа да je водство „Колумбија Грамофони“ дошло 
до уверења да су њихови интереси у Југославији довољно 
заступани ако некоме повере главно заступство као што je 
то имао „Хис Мастер Воице“ који je данас у интересној 
сфери „Колумбије” . „Колумбија” држи данас и радио апа- 
рате. Али изгледа да њени радио апарати нису тако оми- 
љени као што су у своје време то били грамофони и плоче. 
Поред тога данас у нашим већим градовима има толико ра- 
дио-радња да тешко да све :могу просперирати.

Биланси „Колумбије“ за 1930., 1931. и 10 и no ме- 
сеци 1932. године овако изгледају:

Актнва 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Благајна 15 4 16
Банке и Поштанска штедионица 138 27 539
Складишта 1.000 1.265 3887
Дужници 707 828 267

Намештај 47 — —
Кирије 96 4 14
Г убитак 228 972 1.861

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000
Повериоци 309 1.126 1.029
Укупна биланса 2.326 3.147 3.086

Биланса за 15. новембар већ показује знакове ликви-
дације. Складиште од 1 милион 265 концем 1931. .године ре- 
дуцирано je на 387 хиљада динара. Значи да cg дове на- 
бавке нису вршиле него се je продавало са складишта. Дуж- 
ници су се снизили од 828 хиљада на 267 хиљада. Значи да 
се на кредит више није давало него се je гледало инкаси- 
рати сва потраживања. Стање ликвидације ооказује и по- 
зиција готовина и банке. T a позиција изнаси 550 хиљада 
према 30 хиљада ко‘Нцем прошле године. Износи добивени 
од продаја уз готово однрсн инкасираних потраживања по- 
лагали су се на банку односно Поштанску штедионицу. Ти 
износи нису се могли употребити за смањење повериоца као 
што би било природно, ради девизних прописа. Како су то 
обавезе лрема Америци односно Лондону, то се дуговани 
износи за робу iMory само полагати на привремен везаним 
рачунима. Како са тим државама немамо клиринга то су до- 
знаке немогуће осим ако се не послуже „црним берзама“.

Губитак у 10 и no месеци износи 889 хиљада динара. 
ГлаБни удео у губитку имају улравни трошкови. За тих 10 
и no месеци износе преко 900 хиљада динара. Само посло- 
вање без режије свршило je ca бруто добитком од 141 хи- 
љаду динара.

Са губитцима ранијих година и са административним 
трошковима док се ликвидација не доврши «е само да he и 
остатак главнице бити абсорбиран него ће и повериоци лри- 
мити само једаи део својих- потраживања.

У управи „Колумбија Грамофона“ налазе се следећа 
г. r.: Роберт Талмајер, претседник, Беч, Др. Адолф Цувај, 
Др. Владимир Спевец и Мр. Фаце.

RESAVSKA ZADRUGA ZA KREDIT I ŠTEDNJU, SVILAJNAC.

Kesavska Zadruga za kredit i štednju u Svilajncu osnovana 
je pre 30 godina sa relativno skromnim sredstvima. Posle rata u 
toku inflacionog perioda ova je zadruga povisila svoju glavnicu 
na 2 miliona dinara koliko i danas iznosi. Nominala akcije je 100 
dinara a ima ih 20.000 komada.

Resavska Zadruga za kredit i štednju u Svilajncu bavi se 
svima bankarskim poslovima. Ona pretstavlja tip našeg malog 
provincijskog novčanog zavoda — vrlo obazrivo upravljanog.

U narfanoj tablici uporediii smo glavine bilansne pozicije
ove zadruge za poslednje četiri godine.

Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Blagajna 148 474 434 147
Menice 4.868 4.453 5.817 5.483
Hartije od vrednosti 565 592 499 327
Nepokretnosti 1.460 1.597 1.388 1.305
Nameštaj 31 27 69 72
Tekući računi 2.492 1.967 1.938 1.366
Privremeni računi 35 53 26 14
Zajmovi na zaloge 165 212 125 100
Likvidaciona banka 97 -- --

Predmeti monopol, prodaje 10 6 .—-

Efekti rezerv, fondova 355 355 487 456
Kursna razlika —•— __— 204
Ostave itd. 5.027 5.685 5.352 4,068
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Pasiva:
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fondovi 481 517 600 762
Ulozi na štednju 6.452 6.184 7.057 6.061
Neisplaćena dividenda 121 64 67 48
Prenosna kamata 386 301 400 300
Tantijema 16 30 56 49
Lombardni dug 263 —~_ ------
Tek. računi kod Pošt. šted. -- 2 104 ------
Dobit 399 293 362 280
Zbir bilansa 15.254 15.444 16.226 13.768

Račun gubitka i dobitka

Rashodi:
Kamata 821 669 641 525
Troškovi ' ' 249 3T2 522 347
Otpisi , , 120 /0 92 102
Dobit za podelu 461 359 464 366

Prihodi:

Kamata 901 874 730 952
Provizije 566 311 280 187
Razni prihodi 184 261 701 159
Prenos dobiti 24 8 42
Zbir prihoda ili rashoda 1.650 1.470 1.720 1.340

Zbir bilansa koji obuhvata i tranzitorne pozicije, kao što
su : ostave, garancije i supergarancije stacionaran je u 1928 i
1929 godini na nešto preko 15 miliona dinara, dok je u to doba 
iznosio bančin obrtni kapital 10 miliona. U 1930 godini povećao 
se zbir bilansa za 1 milion na 16,2 miliona; tranzitorne pozicije 
manje su nego u 1929 godini, tako da dolazi povečanje zbira bi
lansa oa povećanog obrtnog kapitala —  zbog porasta uloga na 
štednju. U poslednjoj 1931 godini, smanjen je zbir bilansa na
13,7 miliona a bančin obrtni kapital za svega 1 milion, na nešto 
preko 9 miliona dinara.

Da vidimo prvo strukturu bančine pasive. Od obrtnog ka
pitala od 9,2 miliona iznose sopstvena sredstva 2,76 miliona, a 
tuđa 6,4 miliona. Pošto je glavnica ostala nepromenjena na 2 
miliona rezervni fondovi iznose krajem 1931 godine 762 hiljade 
odnosno za 300 hiljada dinara više no pre tri godine. Ovo pove
ćanje rezervnih fondova dokazuje da banka u znatnoj meri vodi 
računa o potrebi pojačanja sopstvenih sredstava. Vidimo da iz
nose rezerve krajem 1931 godine 36% od glavnice. Ulozi: na 
štednju tri puta su veći od glavnice, a iznose 6,06 miliona. Prema
1930 godini opali su za 1 milion Kretanje ovih uloga dosta je 
interesantno, pošto vidimo da su krajem 1928 godine iznosili 6,45 
miiiona, dakle više nego 1929 god-ine. Ovo smanjenje u 1929 go
dini posledica je pogoršane privredne situacije u Svilajncu — 
dakle lokalna pojava. U 1930 godini ulozi ponovno rastu za-900 
hiljada dinara na rekordnu cifru od 7,06 miliona. Činjenica da 
su ulozi u 1931 godini smanjeni za 1 milion dinara pokazuje, da 
među ulagačima Resavske Zadruge za kredit i štednju nije bilo 
panike niti navale na bančine šaltere. Drugim izvorima tuđih 
sredstava se banka krajem 1931 godine nije koristila. U 1929 i
1930 godini ona iskazuje među poveriocima jedan dug po te
kućem računu kod Poštanske Štedionice, koji krajem 1930 godine 
iznosi 104 hiljade dinara; ali vidimo iz bilansa za 1931 godinu da 
se ovaj račun više ne iskazuje i da je kredit samo privremeno bio 
iskorišćen. U 1929 god. iskazan je i jedan lombardni dug od 263 
hiljade koji međutim već u 1930 godini, više nije iskazan — dakle 
takođe likvidiran. Pored poverilaca i uloga na štednju u 1931 
godini imamo poziciju od 184 hiljade pod rubrikom „razne 
osobe”, koja će verovatno biti samo prolaznog značenja.

U aktivi n a j v e ć a  je pogitij« „menice”. Ovi krediti iznosili 
;u ц 1928 godini 4,8 miliona. Zatim u 1929 godini omi su sma

njeni za 400 hiljada na 4,45 miliona. U 1930 godini, zbog znatnog 
priliva uloga, povećani su na 5,8 miliona, ali su u 1931 godini 
opet malo, reducirani: na 5,48 miliona dinara. Dok ova pozicija ne 
pokazuje baš naročito veliko smanjenje, dotle primećujemo kod 
aktivnih tekućih računa, da se kroz sve poslednje tri godine 
stalno smanjuje, Od 2,5 miliona, koliko su iznosili u 1928 godini, 
reducirani su na 1,9 miliona u 1929 i 1930 godini i na 1,36 mi
liona u 1931 godini. U poslednjoj godini aktivni tekući računi 
smanjeni su za skoro 600 hiljada, a menični krediti za 400 hi
ljada, dakle ukupno za 1 milion koliko iznosi i odliv uloga ца 
štednju. Znači da Resavska Zadruga nije pribegla novim izvo
rima tuđih sredstava da bi mogla isplatiti i svoje ulagače, već je 
to učinila redukcijom svoje aktive. Smanjeni su takođe i iznosi 
privremenih tekućih računa kao i zajmova na zaloge, koji se 
kreću u sasvim uzanim granicama. Jedna od vrlo važnih aktivnih 
pozicija bančinih su nepokretnosti. U 1930 godini ona iznosi 1,6 
miliona a u 1930 i 1931 godini, izvesnih prodaja, 1,3 miliona
— dakle skoro polovinu sopstvenih sredstava.

Krajem 1930 godine banka iskazuje u svojoj aktivi 987 
hiljada dinara kao vrednost njenog portfelja hartija od vred
nosti. Od toga dolazi 500.000 na slobodne bančine hartije, a
487.000 na efekte rezervnih fondova. Kod ove pozicije ц 1931 go
dini se gubitci nisu mogli izbeći. Zbog toga vidimo da je preko 
računa gubitka otpisano 50 hiljada dinara, a 204 hiljade stavljeno 
je u aktivu kao kursna razlika državnih hartija od vrednosti — 
prema zakonu od 30 decembra prošle godine. Ukupno iznosi 
vrednost efekata u 1931 godini 780 hiljada dinara, od čega do
lazi 327 hiljada na slobodne efekte, a 456 hiljada na efekte ban
činih fondova. I u 1932 godini biče potrebni otpisi pošto je kurs 
hartija od vrednosti i u ovoj godini opadao.

Račun gubitka i dobitka pokazuje da je bruto dobit u 1931 
godini iznosila 1,34 miliona prema 1,72 miliona u 1930 godini. 
Ovo smanjenje bruto prihoda prirodna je posledica smanjenog 
poslovnog volumena; videli smo, da je obrtni kapital Resavske 
Zadruge u poslednjoj godini je bio smanjen za 1 milion dinara. 
Prihodi od kam ata ove su godine za 220 hiljada dinara veći no 
u 1930 godini, što dokazuje da je zadruga povisila kamatnu stopu 
na zajmove, da bi na taj način mogla da likvidira što više svojih 
potraživanja. Tome na suprot primećujemo, da su provizije sa 
187 hiljada za punih 100 hiljada din. manje no pretprošle godine. 
Znatno su podbacili i razni prihodi kao oni od efekata, zadruginog 
doma, zemljišta itd. Dok su ovi: prihodi u 1930 godini iskazani 
sa 701 hiljadom dinara, iznose u 1931 godini svega još 159 hi
ljada dinara. Kod bančinih rashoda pada u oči relativno vrlo 
snažno smanjenje. Rashodi po kamatama opali su od 640 hi
ljada na 525 hiljada — zbog smanjenja uloga na štednju — ali 
što je još mnogo važnije, to je smanjenje bančinih troškova. 
Prema pretprošloj godini ovi su rashodi reducirani za 180 hi
ljada na 342 hiljade. Otpisi su nešto porasli zbog povećanog ot
pisa gubitaka na hartijama od vrednosti. U prkos smanjenim 
prihodima čista dobit samo je za 100 hiljada dinara manja no u
1930 godini i iznosi 366 hiljada dinara što dolazi kao posledica 
redukcije rashoda, u prvom redu režijskih troškova.

Ova dobit od  366 hiljada podeljena je na sledeči -način: 
Rezervnom fondu dotirano je 37 hiljada dinara a upravnom i nad
zornom odboru dato je na ime tantijeme 49 hiljada dinara. Ak- 
cionari dobijaju za 1931 godinu na ime dividende 280 hiljada 
dinara odnosno 14 dinara po akciji, a to je 14%. Ovako povoljnu 
dividendu malo je koja banka isplatila svojim akcionarima.

U upravi Resavske Zadruge za kredit i štednju u Cvilajncu 

nalaze se sledeča gospođa: D. C. Kostić, potpređsednik, Pavle 

R. Lukič, Bož. Migrić, Antonije Vučkovič, Dragoljub V. Lalić, 

Mihailo R. Milenkovič. U nadzornom odboru: Nastas Stojanovič, 
Milan Miloševič i Gruja Jovanovič.
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;,ЗЕЛЕНИ ВИР” ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ИСКОРИШ- 

ЧАВАЊЕ ВОДЕНИХ СИЛА ГОРСКОГ КОТАРА —  СКРАД.

Електрификација Савске бановине изгледа да улази : у 
једну нову фазу. Заправо je то борба између Градске елек- 
тричне централе Загреба и „Уридата”. „Уридат” има кон- 
цесију за један знатан део Савске бановине. Међутим кон- 
зум струје у том делу бановине није толики да би се испла- 
тило подићи једну велику калоричну централу, односно да 
би се ова копцееија могла повољно уновчити. За рентаби- 
литет једне велике централе потребно je да ее. она оелања 
и на Загреб који годишње троши 30 милиоиа киловат сати и 
чији консум расте из године у годину за преко 10%.

Градска електрична централа у Загребу иде за ти-ме 
да ока буде носиоц електрифихације највећег дела |Савске 
бановине: У ту сврху je и створена уска коооерација са хи- 
дроцентралом града Карловца, која. одлично функционира. 
Ради 'iora се je и настојало да се код Бујавице подигне ка- 
лорична централа која би искористила тамошња налазишта 
земног плина. Међутим преговори и извиди водили су се 
тако дуго, са извесне стране чак и намерно, док вису на- 
дошле такве привредне прилике да до извршења није до- 
шло. Међутим je и „Уридат” добио своју концесију која За- 
греб искључује из. једног дела територија на којем je он већ 
био пошао са проширењем своје мреже.

Данашња електрична централа града Загреба ради у 
зимским месецима. еа пуним капацитетом. Указује се no- 
треба да се ради на проширењу централе односно набавци 
једног дела струје из других централа. Ту je опет „Уритад” 
који je понудио да би граду Загребу давао потребну струју. 
Али изгледа Загреб и даље стоји на становишту, да он сам 
има да продуцира потребну електричну енергију односно 
да ју добива од подузећа на којима je он сам интересиран.

Тако je дошло до нацрта да се Сједињене централе 
Загреба—Карловац повежу еа  водом бановинске централе у 
Велењу која са струјом делимично опскрбљује Љубљану и 
многа друга места Словеније.

Са успехом су завршени ових дана преговори између 
представника бановинске централе Велење и Удружених 
централа Загреб—Карловац ради уске коолерације. Изгра- 
дио би се заједничким средствима вод од Карловца преко 
Метлике до Љубљане и тако би трошком од 7 милиона ди- 
нара била изграђена наша највећа електрична веза. Ha про- 
ширењу централе у Велењу суделовале би и Сједињене цен- 
трале Загреб—^Карловац. Ha тај . би начин Загреб решио 
питање набавке енергије ореко количине коју je кадра да 
продуцира његова централа. Централа у Загребу не би на- 
име престала са радом. T a управо сада тамо се довршава 
један димњак који ће бити један од највећих у нашој др- 
жави. Велење би давало струју највише под вечер кад je 
у Загребу највећа напетост.

Кад се изради вод Карловац—Љубљана преко Мет- 
лике помишља се иа изградњу вода Метлика— Скадар. Тамо 
je подигнута пре неколико година хидроцентрала са турби- 
ном од 1.100 HP. Међутим та централа у једном тако си- 
ромашном крају као што je Горски Котар не може да пла- 
сира сву добивену енергију. Она пласира годишње око 1 
милион киловат-сати. Међутим може продуцврати више. 
Помишљало се je :на изградњу вода са једне стране до Су- 
шака a ca друге до Загреба. Ну с обзиром на велику уда- 
љеност, потребне инвестиције за изградњу вода тешко да 
би се исплатиле. Сада кад he ићи вод до Метлике, ситуација 
je  сасвим друга jep удаљеност Метлика—Скрад није више 
тако знатна. Према томе у догледно време струја „Зеленог 
Вира“ могла би да подмирује и један део потреба Загреба.

„Зелени Вир” основан je као акционарско друштво
1920. године. Главница je износила најпре 2 милиона круна.

Сукцесивно je повишена на 5 милиона динара. Међутим били 
су потребни знатни отписи jep je централа подигнута онда 
кад je зидање било најскупље. Године 1929. проводи се ра- 
дик^дна еанација, Отписује се читава главница! од 5 мили- 
она динара^ Уједно се врши нова емисија од 40 хиљада ак- 
ција a Дин. 50 и то на 5 старих 2 нове акције. Главница 
no то*ме и'зноси данас 2 милиона динара. Дивиденда није 
никад до сада исплаћена.

Билаиси за 1929. и 1931. (за друге године нису об- 
јављени) овако изгледају:

Актива

Некретнине
Водови
Стројеви
Инвентар
Благајна
Материјал
Дужници
Г убитак

1929. г. 1931. г. 
у хиљадама динара

3.635
2.070
1.564

145
12

279
416

16

3.635
2.163
1.564

156
7

230
377

2.000

261
5.887

8.175

2.000

732
5.393

22
8.155

Пасива ■ 1' '
Главница
Амортизација i 
Повериоци 
Добитак 
Укупна биланса 
Великих промена у биланси нема. Инвестиције износе 

преко 6 милиона. Властита сретства само 2 милиона. Не- 
сразмер je знатан и требало би га смањити. Међутим о по- 
вишењу главнице данас тешко може бити говора. Дужници 
су у опадању. Значи да нема већих заостатака за етрују.

Године 1929. још je било губитака. Прошла година 
свршена je ca добитком. Међутим он je доста чедан и не 
дозвољава исплату дивиденде.

Ситуација подузећа битно he се изменити ако успе да 
се изведе веза са водом Карловац—Љубљана jep би онда 
сва добивена енергија могла бити повољно пласирана. A 
сада се на томе интензивно ради и изгледа да he настојање 
бити. урођено успехом. Онда je и рентабилност подузећа 
осигурана.

У управи „Зелени Вир“ налазе се следећа г. г.: Едо 
Марковић, претседник; Антон Мајнарић, потпретседник; Ри- 
хард Писхачек; јосип Љубић; Вазмослав Шепић. Директор 
предузећа je г. Петар Бензингер.

ZEMUNSKA ŠTEDIONICA A. D. — ZEMUN

Jedan od najstarijih sremskih novčanih zavoda nalazi se 
u Zemunu; pre 65 godina tamo je osnovana Zemunska Štedionica 
A. D. koja predstavlja još i danas tip starog konzervativno vo
đenog novčanog zavoda. Oko Zemunske štedionice okupljali šu 
se svi ugledni zemunski privrednici. I ako je štedionica po svome 
poslovnom volumenu mali novčani zavod, ipak ona uživa naj
bolji renome, baš zbog konzervativnosti u ulaženju u nove po
slove. Zbog ovih specijalnih osobina Zemunske štedionica inte
resantno je malo pobliže analizirati razvoj njenog poslovanja u 
toku poslednjih godina.

U narednoj tablici uporedffi smo kretanje bilansnih po
zicija za poslednje četiri godine. Ovo upoređe-nje dozvoljava niz 
vrlo interesantnih zaključaka i dokazuje da je ovaj mali novčani 
zavod sjajno umeo da savlada sve teškoće koje su se pojavile u 
toku poslednjih godina i sa kojim je naše. bankarstvo imalo, da 
muči tešku muku. Slika koju dobijamo je sledeča:



Račun izravnanja.
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931,

u hiljadama dinara
Blagajna 436 283 275 321

Menice 3.658 3.489 3.879 3.155

Dužnici 4.854 5.230 5.545 5.477

Hartije od vrednosti 50 24 40 23
Vrednost pens. fonda 249 249 249 249
Nameštđj 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Ostave 1.608 2.157 2.372 2.782

Pasiva
•Glavnica 1.500 1.500 1.500 1.500
Rezervni fondovi 1.008 737 790 844
Pensioni fond 485 413 485 463
Ulozi 6.104 5.994 6.820 5.816
Reeskont 419 336 212 443
Poverioci — 69 — —
Cista dobit 217 295 279 224
Zb:r bilansa 10.929 11.505 12.434 12.082

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Kamati 379 409 406 427
Porezi 252 324 152 139
Troškovi 310 314 335 326
Čista dobit 217 295 279 224
Otpis efekata ЈИк-лТј "■ -т- ; 20

Rashodi
Prenos dobiti 4 7 1 1
Kamata 468 557 491 451
Od nepokretnosti 250 226 239 214
Razni prihodi 436 575 442 471,
.Zbir prihoda ili rashoda 1.158 1.365 1.172 1.137

Od 1928 do 1930 godine imamo postepeno povećanje 
zbira bilansa, solidno, bez znakova ikakve poslovne hipertrofije. 
Ova činjenica imala je povoljno dejstvo na prilike u 1930 go
dini, pošto je, kao što vidimo,u toj godini zbir bilansa samo ne
što malo opao. Ako iz ovih iznosa izdvojimo tranzitorne pozicije 
kao što su ostave, garantije i t. d., onda dobijamo konačni obrt
na kapital u 1930 godini 12,2 miliona, u 1928 godini 9,3 miliona 
a u 1931 godini 9,3 miliona, dakle onoliko као i pre tri godine. 
Ranije je glavnica Zemunske štedionice bila relativno vrlo mala; 
ali je ona u toku godina, a naročito u poslednjem periodu više 
puta povišavana tako da iznosi danas 1,5 miliona. Njeni rezervni 
fondovi dostižu u 1931 godini 844 hiljade dinara odnosno preko 
50% od glavnice a penzioni fond 463 hiljade. Ovim sopstvnim 
sretstvim a od ukupno 2,7 miliona dinara stoji na Suprot 6.2 mi
liona tuđih sretstava.

Ako pogledamo kretanje uloga na štednju kroz ove posled
nje čet:ri godine primetićemo izvesnu stabilnost i ako su u po- 
slednjoj godini smanjeni za 1 milion dinara, od 6,8 miliona na 5,8 
miliona. Od toga dolazi na uloge po knjižicama 5,76 miliona a
54 hiljade na uloge po tekućim računima. Reeskontni kredit koji 
-iskorišćuje Zemunska štedionica pokazuje u periodu od 1928 do 
zaključno 1930 godine tendenciju smanjenja, od 420 hiljada na 
212 hiljada, što dolazi kao posledica povećanog priliva jeftinijih 
uloga na štednju. U 1931 godini ova je pozicija u porastu na 443 
hiljade. Ovo povećanje reeskonta biće samo prolaznog karak
tera a uprava bančina je pribegla tome izvoru tuđih sretstva da 
bi bila u mogućnosti uredno i na vreme isplaćivati otkazane ulo
ge i povećati svoje blagajničke gotovine. U 1929 godini vidimo 
u bančinoj pasivi i poziciju „poverioci" u iznosu od 69 hiljada 
-dinara. Narednih godina više se ne pojavljuje.

; Aktiva bilansa Zemunske Štedionice interesantnija je od
! pasive. Tu su važne svega dve pozicije koje obuhvataju istovre- 
I  meno i glavne račune bančinog lukrativnog plasmana naime 
! „menice” i „dužnici”. Menični krediti su u poslednjoj godini sma- I njeni za 720 hiljada dinara na 3,15 miliona odnosno za preko 

20%. Ubeđeni smo da ima kod nas vrlo malo novčanih zavoda 
koji su prošle godine bili u stanju da za vreme od četiri meseca 
likvidiraju 20%. svojih meničnih potraživanja. Pozicija „dužnici” 
pokazuje smanjenje za 80 hiljada na 5,47 miliona. To je upravo 
jedna zbirna pozicija koja obuhvata zajmove po tekućim raču
nima koji iznose 2,6 miliona, lombardne zajmove sa 81 hiljadom, 
zajmove na zaloge i dragocenosti sa 102 hiljade, zajmove na 
nepokretnosti sa 2,27 miliona i dužnike po privremenim računima 
sa 409 hiljada dinara, Xartije od vrednosti bilansirane su u 1930 
godini sa 114 hiljada dinara od čega dolazi /4 hiljade na vred
nost penzionog fonda. U 1931 godini smanjen je portfelj slobod
nih bančinih efekata od 40 hiljada na 23 hiljade — zbog pretrp
ljenih gubitaka na kursnoj vrednosti, dok je vrednost efekata pen
zionog fonda bilansirana nepromenjer.o sa 74 hiljade dinara. Po
što vidimo da je pensioni fond u pasivi, ove godine manji za 22 
hiljade, pretpostavljamo da je pretrpljena kursna razlika otpi
sana direktno od ovog fonda. Vrednost efekata u bilansu nije 
smanjena iz čega zaključujemo da su bilansirane po kursevima 
koji su niži čak i od današnjih. Gubitak na slobodnim bančinim 
efektima otpisan je preko računa gubitka u visini od 20 hiljada 
dinara. Banka se nalazi u relativno vrlo povoljnom položaju 
baš zbog toga što nije podržavala veći portfelj hartija od vred
nosti. Ona se izgleda toga posla plaši pošto nije još zaboravila 
iskustva sa austrijskim ratnim zajmovima. Nameštaj bančin u 
oelosti je otpisan i pojavljuje se u bilansu sa svega 1 dinarom. 
Nepokretnosti su bilansirane sa 249 hiljada dinara. Pošto ima šte
dionica nekoliko zgrada, i pošto u računu „dobitka” iskazuje da 
su joj nepokretnosti u 1931 godini dale prihod od 214 hiljada di
nara to smatramo da mora realna vrednost ovih nepokretnosti 
iznositi u najmanju raku desetorostruki iznos od bilansirane 
sume. U toj poziciji banka ima neobično jaku rezervu.

Račun „gubitka i dobitka” prem a ranijim godinama ne 
pokazuje većih promena. Bruto prihodi manji su za nekih 35 hi
ljada dinara a iznose 1,14 miliona dinara. Zbog smanjenih uloga 
na štednju prihodi od kam ata nešto su manji od ranijih godina, 
takođe i oni od nepokretnosti dok su razni bančini prihodi i pro
vizije za 30 hiljada dinara veći no u pretprošloj godini. Kod 
rashoda vidimo aa su režiski troškovi smanjeni za 10 hiljada na 
326 hiljada, što je veoma pohvalno. Zbog veće upotrebe reeskon- 
tnog kredita povećani su i rashodi po kamatama. Oni iznose
4.27 hiljada prema 406 hiljada u 1930 god:ni. I porezi su nešto 
manji od onih u 1930 godini a za preko polovinu manji od poreza 
koje je štedionica morala plaćati u 1929 godini. Zbog većih ra
shoda po kamatama, vanrednog otp:sa na gubitku efekata i 
smanjenih prihoda čista je dobit bančina za 60 hiljada dinara 
manja no u prethodnoj godini a iznosi 224 hiljade. Ipak ova do
bit omogućava isplatu od 15% dividende. Na žalost nama nije 
poznata visina dividende za 1931 godinu, niti način podele dobiti.

U upravi Zemunske štedionice nalaze se gospoda: Dr.
Košta Radojčić, pretsednik; Dr. Petar Markovič, direktor štedi
onice; Košta G. Petrovič, inž. Milan Popov, Ludvig Zonenfeld, 
Franja jenč, Aron Ilijević, inž. Fedor Avakumović, Teodor P. 
Ljtibiša, Dr. Miloš Nikolič i Boško A. Zvekić.

ПРВА СРПСКА ШТЕДИОНИЦА A. Д. — ИРИГ.

Прва Српска штедионица a. д. у Иригу (Дунавска ба- 
новина) основана je 1909. године са релативно екромним 
сретствима од 100 хиљада предратних круна, што би v 
ствари одговарало главници од 1 милиона динара, ако уз- 
мемо у обзир послератие валутарне промеие. Данас износи 
главвица 1 милион динара, штр значи, да je у ствари толика 
као и пре Светског рата, и ако je у међувремену неколико 
пута повишена. Помоћу делидшчне употребе резервних
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фондова и нових уплата, главнида je последњи пут пови- 
шена у 1921. годин на 4 милиона круна, које су затим лре- 
творене на данашњу висину од 1 милиона динара, подељено 
на 10 хиљада жомада акција од no 100 динара номиналне 
вредности.

И Прва српска штедионица у Иригу припада у ред 
наших малих оровинцијсхих новчаних завода који су веома 
обазриво управљени и који, и ако само локалног привредног 
значења ипак у нашем .новчарству ислуњују једну врло ва- 
жну улогу.

A k o  б а ц и м о  п о г л е д  н а  д о њ у  т а б л и ц у ,  у  к о јо ј  с м о  у п о -  
р е д и л и  к р е т а њ е  г л а в н и х  б и л а н с и и х  п о з и ц и ј а  з а  п о с л е д њ е

четири године, добићемо слику солидног банчиног развоја.
Билансне позиције имале су у току овкх последњих година
следећи развој:

Рачук изравнања.

Актива 1928. г. 1929. г. 1930. г. 1931. г.

У хиљадама динара
Г отовина 106 105 48 35
Менице 6.201 5.760 5.578 4.902
Потраживање код банака 7 21 18 28
Текући рачуни 480 483 805 635
Привремени рачуни 25 34 16 45
Хартије од вредн. 12 25 25
Непокретности 85 85 85

Пасива
Г лавница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резервни фондови 103 144 206 250
Пензиони фонд 10 10 10 15

Улози на штедњу 4.619 4.432 4.959 4.205
Реесконт 635 443 38 --------

Неподигнута дивиденда 2 0.4 ------ 0.6
Преносна камата 213 252 230 231
Чиста добит 236 210 129 53
Збир биланса 6.819 6,492 6.576 5.755

Рачун губитка и добитка

Расходи
Камата 582 519 465 346
Порези 210 139 145 65
Трошкови 139 189 163 130
Отписи — -— 85 219
Чиста добит 236 209 129 53

Приходи
Камата и пров. есконта 1.039 976 889 729
Камата no тек. рачуну 130 78 74 83
Разне позиције 13 24 9
Збир прих или расх. 1.169 1.058 988 813

Већ од 1928. године почиње банчии обртни капитал
да ce смањује, и ако имамо све до краја 1930. године још
знатан прилив улога на штедњу. Ова нам чињеница потвр-
ђује, да je банка -сама почела да смањује свој пословни во-
лумен, предосећајући тешке прилике, које су стварно и до- 
шле. Тако видимо,, да je збир биланса, који je крајем 1928. го- 
дине износио 6.8 милиона, до краја 1931. године опао на
5.7 милиона. односно за 1.1 милион, од чега отпада на сма- 
њење у последњој години 820 хиљада динара. Главница je у 
ово последње време остала: непромењена, на 1 милион, a 
резерве су порасле на 250 хиљада, због релативно врло

снажног дотирања. Само за ове три последње године пове- 
ћани су резервни фондови од 100 хиљада на 250 хиљада*. 
односно за 150% a крајем 1931. године износе већ 25% 
од главнице. Пензиони фонд износи 15 хиљада динара. Улози 
на штедњу, који су у 1929. години мало опали, од 4.6 мили- 
она на 4.4 милиона, порасли су у 1930. години на рекордну 
висину од 4.96 мили-она; у 1931. години, одлив je поетао не- 
избежаи али ce овде може констатовати, да износи само 
750 хиљада — што банци кије могло проузроковати већу 
главобољу. Реесконт, други извор туђих сретстава, све ce 
последње године непрекидно смањује, од 635 хиљада у 1928- 
години на 38 хиљада до краја 1930. године, a у 1931. го- 
дини ова ce позиција уолште више не појављује. Спонтаним 
приливом нових сретстава, нарочито у 1930. години постали 
су реесконтни кредити непотребни, пошто су смањене и мо~ 
гућности солвентних и ликвидних пласмана.

У активи заузимају најважније место меиични кре- 
дити. Карактеристично je no банчину пословну политику, да 
ce овај менични портфељ кроз све последње четири године 
постепено смањује, наиме од 6.2 милиона у 1928. години на
5.58 милиона у 1930. години к 4.9 милиона у 1931. години. 
Ова постепена реду.кција пословног волумена била je no 
банку врло добра. Активни текући рачуни еу у 1930. го- 
дини порасли на 805 хиљада, али су и они у 1931. годинв 
редуцирани на 635 хиљада. Потраживање код новчаних за- 
вода су мало порасла, на 28 хиљада, a исто тако и привре- 
мени текући рачуни, на 45 хиљада динара. Хартије од вред- 
ности су билансиране са 25 хиљада — код овако ниског 
стања ефектког лортфеља не може бити већих губитака- 
-— што je такође једна врло повољна околност. Непокретно- 
сти су билансиране последње године непромењено са 85 хи— 
љада, и сматрамо, да ће то бити предратна, невалоризи- 
рана вредност.

Бруто приходи су због напојиенутог оиањења послов- 
ног волумена сваке године све мањи. Док су у 1928. годвни 
износили још 1.17 милиона, редЈ^цирани су до краја 1931.. 
године на 813 хиљада динара. Сем повећаних прихода од.. 
камата no текућим рачунима, сви су остали приходи у ona- 
дању, односно ,мањи но у ранијој годиви. Исто важи и за 
расходе. Расходи no камтама смањени су према 1928. го- 
дини од 582 хиљаде на 346 хиљада, a порези чак и од 210- 
хиљада на 65 хиљада. Управни трошкови такође су врло ри- 
горозно смањивани. Они су били највећи у 1929. години са 
189 хиљада; затим ce спроводи стриктна штедња, која има 
за последицу смањење режијских т.рошкова на 130 хиљада.. 
Међутим једна je позиција расхода знатно повећана, на- 
име отписи ненаплативих и сумњивих потраживања. У 1928. 
и 1929. години отписа уопште нема. У 1930. години изно— 
сили су  85 хиљада, a  у 1931. години пуних 219 хиљада. И 
ова чињеница указује на ригорозно' књижење. Да није било- 
тих ванредних отписа чиста би зарада банчина у 1931. го- 
дин била рекордна, и то упркос смањења пословања —■ a- 
првенствено ради мањих пореза и редуцираних режијских. 
трошкова.

Овако чиста добит износи 53 хиљаде динара, према- 
129 хиљада у 1930. и 236 хиљада у 1928. години.

Управа банина донела je одлуку, да целу овогодишњу 
зараду остави у банци и да je дотира својим резервним. 
фондовима.

У управи Прве српске штедиоиице у Иригу налазе ce 
следећа -г. г.: Др. Душан Орешжовић, лретседник, Илија Ми~ 
лошевић, потпретседник; Живко Тедић, Ђока Крстић, Baca 
Милошевић, Митар Мирковић, Стеван Бабић, Ђока Гуду- 
рић, Тодор Матић, Стеван Пазарски, Ђура ТБурић и Митар- 
Матић. У надзорном одбору налазе ce г. г.: Милан Крагује— 
вић, претседник; Коста В. Дамњановић и Теодор Јојкић.
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Садржај
Текстил д. д. — Загреб 
Континентално баукситно рудокопно и индустријско д. д. — Загреб 
Tursko-Bečejska štedionica — Novi Bečej 
Privredna banka d. d. — Gradačac

ТЕКСТИЛ Д. Д. ЗАГРЕБ

Ово предузеће основано je као акционарско друштво
1921. године. Оснивачи су били неколицина трговаца тек- 
стилне робе на велико a суделовала je и Прва хрватска ште- 
дионица. Подузеће je одмах иепочетка било замишљено у 
широким димензијама. Главница je већ при оснивању изно- 
сила 3 милиона 750 хиљада динара. Године 1927 следи по- 
вишење на 7 и no милиона динара, колико износи и данас.

Поред радње на велико подузеће je у Загребу осно- 
вало и детаљну продају. Ну ова je касније препуштена дру- 
гим интересентима, којима су ce добављали потребни ар- 
тикли.

једна од првих трговачкких палата подигнутих на 
загребачком старом Сајмишту, данас центру мануфактурне 
трговине на велико, je подигнута од стране предузећа Тек- 
стил. У билансу наилазимо na вредности ове палате ca 3 ми- 
Јшона динара. Она' ће с обзиром на место као и величину 
зграде вредети и много више. Међутим ca друге стране 
имобилизира знатан део главнице што опет делује смању- 
јући на прометни капитал.

Првих година пословање je било повољно. Године
1923. исш аћена je дивиденда од 10%. Затим су ce и овде 
као готово код свих мануфактурних радња осетиле после- 
дице снажења динара. Године 1924. дивиденда износи само 
половину наиме 5 динара. A ггодину дана касније само 2.5 
динара, односно половину дивиденде за 1924 или чак и чет- 
вртину дивиденде за 1923. Од године 1926 na до 1930 није 
ксплаћена никаква дивиденда. Међутим je код подузећа до- 
шло и до јаче реорганизације. Приступило ce je знатној ре- 
дукцији режије. Тиме je подузеће, које je неко доба изгле- 
дало да je чак и у опасности, поновно постављено на здраве 
темеље. Уопеси пословања последњих година задовољавају 
иако не омогућују редовиту исплату дивиденде. У нашој 
гекстилној трговини на велико врши ce још увек процес 
селекције. Основано je много више подузећа него што од- 
говара нашим потребама. Нарочито ако имамо у виду знат- 
но омањење куповне снаге. Знатан део тих подузећа мораће 
ликвидирати, док не дођемо до броја који одговара нашим 
приликама. Наравно да he ce одржати у првом реду она 
подузећа која располажу ca већим капиталом, јаким зале- 
ђвм и која имају и стручно водство. Текстил располаже ca 
знатним властитим капиталом. Верујемо да он има и друге 
квалификације о којима смо говорили као неопходно по- 
требним за једно текстилно подузеће, које хоће у данашње 
време- да ce одржи. Акционарска форма за велетрговину 
текстила можда није баш најсретнија.

>е године овако изгледаЈу:

1928. 1929. 1930. 1931.

У хиљадама динара
81 41 52 52

2.892 2.410 2.514 2.227
1.535 2.089 2.011 2.230
3.000 3.000 3.000 3.000

130 130 130 260
11 11 11 40

3.750 7.500 7.500 7.500
3.750 — — —

100 100 150 200
60 95 88 130

7.760 7.695 7.738 7.831

Актива

Влагајна
Салдо текућих рачуна 
Роба 
Кућа 
Инвентар 
Ефекти

Пасива
Главница
Повишење главнице 
Резерва 
Добитак 
Збир биланса

Збир биланса не даје тачан преглед важности поду- 
зећа. Дужници и повериоци «ису засебно исказани у активи 
и пасиви биланса већ као салдо сажо на једној страни. Како 
морају потраживања вероватно бити знатна, a доследно то- 
ме и повериоци, код билансирања као што то раде остала 
подузећа, лако би и овде имали збир биланса у висини оД 
којих 12 до 15 милиона динара.

{ Салдо •текућих рачуна —  активних и пасивних износи
преко 2 милиона динара. Он ce налази константно у активној, 

i страни биланса. To значи да подузеће константно више по- 
|дељује кредите својим муштеријама него што добива кре- 
1дита од својих лифераната. To опет значи да je влаотити 
јкапитал не само покривао непокретности и екладиште робе, 
|него и један део дужника. Обртни капитал je према томе 
јзнатан. A био би још већи кад подузеће не би имало толику 
кућу. Само један део куће служи за  потребе подузећа. Оста- 
ло je издато под кирију. Кад би био објављен и рачун губит- 
ка и добитка видели би да знатан део чистога добитка 

јдолази од најамнине. Свакако и више него што одговара 
исказаној вредности куће.

Складиште je концем прошле године нешто веће него 
раније. Како су цене ниже него других година о*о значи да 
je складиште богатије асортирано. С обзиро1М на тешкоће 
које су настале у току 1932. године код додељивања девиза 
a no томе и увоза, богатије складиште пружа могућност 
повољнијег пословања. Поготово ако je обавезама у стра- 

|ни.м валутама у главноме удовољено. Код мануфактурие 
робе у најновије време цене на велико знатно су поскупиле. 

.T o  je у вези ca курсом динара. Они који већ имају јача 
I складишта могу на разлици цена да знатно профитирају.
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Последњих година подузеће ради константно са до- 

битком. З а  прошлу годину исказан je чисти добитак од 107 
хиљада динара. Са преносом из 1930. године имамо износ 
од 130 хиљада динара.

У управи „Текстил” a. д. Загреб, налазе се следећа
г. г.: Фрањо Латковић, претеедник; Фран Јакшић, Мато Ба- 
бић, Беловар; Вилим Шлезингер, Самојло Полак; Максо 
Мајер, Милан Тукс и Др. Давид Карловић.

КОНТИНЕНТАЛНО БАУКСИТНО РУДОКОПНО И ИНДУ- 
СТИЈСКО Д. Д. ЗАГРЕБ

Динарски крш обилује богатим наслагама баукситне 
руде. До веће експлоатације дошло je сама у Далматинској 
Загори. Ту наиме лежи руда поред жељезничке пруге због 
чега се експлоатација некако рентира. Западно и југоза- 
падно од Мостара леже још веће наслаге. Али како ту нема 
жељезничке пруге руда лежи неискоришћена. Рационално 
искоришћење могло би уследити ако би се на лиду места 
извршиле иноталације за добијање алуминија. Електричну 
енергију која je потребна у великим количинама дали би 
водопади Губавице које испоришћавају Французи, Можда he 
до тога једног дана и доћи. За еада испада из етварног тре- 
тирања прилика.

У далматинској Загори неколико подузећа има своје 
руднике. До веће екоплоатације долази само код двају по- 
дузећа, „Адриабауксита” и Континенталног баукситног ру- 
докопног и индустријског д. д. Ово последње има евоје руд- 
нике близу Дрниша.

Оба горе наведена подузећа спадају у интересну сфе- 
ру наше цементне индустрије. Адриабауксит сгтада у инте- 
ресну сферу Беочинске фабрике цемента a други у интере- 
сну сферу Бауксит трест Цирих који je холдингкомпанија 
мађарских интересената. Бауксит трест има уговоре за ли- 
ферацију знатних количина бауксита нарочито у Немачкој. 
Раније je он форсирао своја налазишта у Мађарској. Данас, 
с обзиром на ниске подвозне цене морским лутем, више рен- 
тира експлоатација далматинских рудника.

Континентално баукситно рудокопно и индустријско
д. д. основано je у Загребу као акционарско друштво 1929 
године. Дионичка главница износи 4 милиона динара од ко- 
јих су уплаћена само 2 милиона. У управи су претежним де- 
лом странци, наиме репрезентанти Бауксит треста. Поред 
'Адриабауксита и Континенталног бауксита имамо још два 
акционарска друштва за вађење бауксита. Алуминиум са ди- 
оничком главницом од 2.5 мил. дин. и Јадранско-Приморски 
бауксит који je настао фузијом двају сродних подузећа и код 
којега главница изно-си 3 милиона динара. Продукција првога 
износи 50 хиљада тона a другога 20 хиљада тона. Интензив- 
нија продукдија ових тих подузећа која раде у Загорској 
Далмацији .могла би бити много већа кад би се нашао одго- 
варајући пласман jep су налазишта врло издашна.

Биланси за. 3 лоследње године овако изгледају:

Актива 1929 1930 1931
v хиљадама динара

-Рударски посед и инвес. 4.414 4.585 4.584
Залихе 1.700 3.576 4.429
Л реткоп. 589 1.161 1.161
Ефекти 20 40 . 40
‘Дужници 1.763 531 953
Т  убитак — — 96

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000
Амортизација — 429 621
Повериоци 6.460 7.387 8.543
Добитак 28 60 ----

Укупна биланса 8.488 9.877 11.164

Инвестиције износе 4.5 милиона динара. Одбивши 
амортизацију остаје нешто испод 4 милиона. Уплаћена глав- 
ница износи 2 милиона. Било би потребно да се уплате и 
остала 2 милиона за које већ поотоји одобрење како би ин- 
вестиције биле покривене властитим сретствима.

Залихе износе 4.4 милиона динара. У прошлој години 
показују пораст од скоро 1 милиона динара. Ситуација кон- 
цем 1931 године није била повољна. Индустрија алуминиума 
проживљавала je једну тешку кризу. Извоз бауксита je нагло 
пао и залихе су се гомилале jep није било лако лродукцију 
одмах сниз.ити у одговарајућој мери a и мислило се je да ће 
се прилике поправити. Поправак прилика у индустрију алу- 
минијума дошао je тек у лету 1932 године. Овога лета извоз 
алуминија, био je знатан a и поједини рудници радили су 
неко време појачаниМ капацитетом.

Дужници не играју знатну улогу. Бауксит се продаје 
v великим количинама и само врло ограничен број купаца 
долази у обзир. Редовито се продаје no документима оа пре- 
ма томе ни потраживања не могу бити знатна.

У активи наилазимо и на позицију „Преткоп” са 1.2 
милиона динара. То' су радови на новим рудницима. Заправо 
и то су инвестиције. Потреба за повишењем капитала тим je 
већа ако водимо рачуна и о овим инвестицијама.

Повериоци нзносе 8.5 милиона динара. Они не само 
да покривају залихе и дужнике него и 3 милиона инвестиција. 
Прошле године повериоци су порасли за преко милиона ди- 
нара. To je у вези са порастом залиха за скоро милион ди- 
нара односно дужника за 400 хиљада динара.

Године 1931 свршила je ca губитком од 156 хиљада 
динара. У билансу изгледа само 95 хиљада динара jep су 60 
хиљада пренос добитка раније године који je сада абсорби- 
ран. Губитак који no себи није знатан, последица je стагна- 
ције у извозу бауксита. Како je сада извоз јачи, нарочито 
ради ииског поморског подвоза као и курса динара, изгледа 
да ће и просперитет подузећа бити повољнији.

У управи Континенталног баукситно-рудокопног и ин- 
дуотријског д. д. у Загребу налази се следећа г. г.: Др. Јо- 
зеф Хилер, Цирих; Др. Јулије Моган, Загреб; Др. Михо Љ у- 
бић, Сплит; Еуген Вида, Пешта; Рене Моно, Ж енева; Пауд 
Голцман, Берлин; Др. Емер Тартаља, Београд и Др. Милаи 
Врбанић, Загреб.

TU«<аКО-BEĆEJSKA ŠTEDIONICA — NOVI BEČEJ

Međ najstarije Vojvođanske male novčane zavode treba 
ubrojiti Tursko-Bečejsku štedionicu u Novom Bečeju, koja je 
osnovana još pre 64 godina, naime 1868. godine, sa skromnim 
sretstvima; ali kako je glavnica u više mahova povišena — 
novim uplatama akcionara kao i upotrebom fondova, ona iznosi 
danas 1 milion dinara a podeljena je na 20 hilja'da komada ak
cija od po 50 dinara nominalne vrednosti.

Kako se ova štedionica nalazi sred našeg žitarskog naj
važnijeg kraja, i kako je njezina privredna delatnost najuže po
vezana za lokalne prilike poljoprivrednika, to je potpuno pri
rodno, da mora ova štedionica da deli i sve zle sudbine kojima 
je poslednjih godina bio izložen vojvođanski seljak i koje su do
lazile kao posledica katastrofalnog pada cena svih poljoprivred
nih artikala. Da je banka ipak bila u stanju da odoli ovim teško
ćama, dokaz je neobično obazrive poslovne politike njezine 
uprave.

U svojim godišnjim izveštajima uprava bančina uvesc 
posvećuje naročitu pažnju privrednim prilikama seljaka njezinog 
područja — zbog čega su svi izveštaj.i i neobično interesantni. 
Tako na primer čitamo iz izveštaja za 1930 godinu, da je seljak 
tamošnjeg kraja u većini slučajeva zadužio se onda. kada je 
zemlja imala i suviše visoku cenu i kada su im veliki novčani' za
vodi davali i 5000 dinara kredita po jutru, a oni- treba da odu
žuju taj dug sada, kada im -celo jutro zemlje ne vredl više, jer
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je  usled pada cena poljoprivrednim artiklima i cena zemlji pala. 
Dalje se napominje, da je usled tih nezgoda seljak postao skroz 
mepoverljiv, tako da je štedionica imala velike teškoće oko ure
đenja boniteta meničnog portfelja — a u čemu je ipak uspela, 
zahvaljujući njezinoj blagovremenoj obazrivosti.

Prošlogodišnja kriza najviše je pogodila stalež — seljački, 
ikoji sa preko 90% čini komitente Tursko-Bečejske štedionice u 
Nvom Bečeju. U 1931 godini uprava bančina napominje, da su 
se prilike toliko pogoršale, da se seljačka međusobna trgovina 
-obavlja najviše sredstvom trampe, to jest, prodaje se govedo za 
žito, kola za dva do tri para ovaca i t. d., jer seljak nema i ne 
može doći do novca. Ovo stanje jasno ocrtava njegov položaj. 
Nemajući novca, jer ne može većeg dela svojih proizvoda da 
unovči, seljak je prinuđen, da se obraća svojim poveriocima sa 
molbom, da mu za protuvrednost duga prime žito i drugo, da 
ga ne tuži i ne izloži novim troškovima pa i propasti.

U vezi sa ovim uprava štedionice napominje, da je i ona 
bila prinuđena, a u interesu priličnog broja njezinih dužnika, 
da primi —• putem žitarskih trgovaca —  od istih žito, odnosno 
bonove za izvezeno žito, da im se ne bi morale utuživati menice 
i izlagati ih novim velikim teškoćama. Banka je svesna, da će 
od toga imati prilične štete, jer je žito, koje je trgovac za nje
zin račun primio još u julu i avgustu uvek još u magazinima (iz
veštaj je pisan u februaru ove godine) jer ga Privilegovano iz
vozno društvo još nije preuzelo. Dužnik zbog toga još nije bio 
■u stanju da sredi svoje obaveze, a njegovi akcepti stoje u ban- 
činom portfelju kao mrtav kapital, i ako im je odavno bio rok,

I pored svih ovih teškoća uprava bančina priznaje, da 
je  država u mnogome pomogla zemljoradniku osnivanjem Izvoz
nog društva, jer su barem oni, od kojih je pšenica otkupljena, 
dobili za istu pristojnu cenu, a kada bude Izvozno društvo otku
pilo i ostatak -pšenice — što je međutim već bio slučaj —  onds 
će situacija sasvim drukčije izgledati, kaže se u bančinom iz
veštaju.

Pored svih ovih teških prilika došla je još i kriza povere
nja u novčane zavode, koju su banke u Vojvodini a naročito u 
Bečeju osetile mnogo pre no drugi delovi naše države —  zbog 
događaja u Mađarskoj. Uprava bančina konstatuje sledeće: „Spe
cijalno naš zavod nije u velikoj meri bio pogođen krizom po
verenja i navalom ulagača, čemu je doprinelo tradicionalno po- 
verenje naših ugalača u zavod i naše nastojanje, da uvek bu
dem o mobilni i spremni da udovoljimo željama svojih ulagača, 
kojeg principa smo se strogo pridržavali i držaćemo se, ma da 
nas to staje velike materijalne žrtve. Tako smo manjim svojim 
ulagačima isplaćivala uloge po njihovoj želji i samo kod većih 
smo se pridržavali otkaznog roka” .

U narednoj tablici uporedili smo kretanje biiansnih -pozi
cija Tursko-Bečejske štedionice u Novom Bečeju, za poslednje 
četiri godine — koje pokazuju, da je štedionica stvarno veoma 
obazrivo upravljana. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

Gotovina 402 463 361 340
Menice 4.040 4.759 4.895 4.261
Hartije od vrednosti 156 171 134 134
Poštanska štedionica, Pešta 67 67 67 67
Dužnici za Ratni zajam 271 266 255 255
Tekući računi 783 504 861 974
Razni računi 44 42 48 51

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Fondovi rezervni 316 323 331 339
Razni fondovi 70 75 81 86
Ulozi na štednju 3.219 4.120 4.389 3.752
Lombardni zajam 94 94 94 94
Reeskont 891 461 519 369

Razni poverioci 55 52 51 52
Čista dobit 140 162 169 147
Zbir bilansa 5.797 6.306 6.656 6.117

Račun gubitka dobitka
Rashodi

Troškovi 63 43 57 81
Plate 63 82 82 62
Porezi 140 98 36 67
Kamata 363 383 436 361
Dobit 140 162 169 147

Prihodi
Kamate 736 747 752 688
Prihodi od efekata 16 8 16 15
Od nepokretnosti 17 14 12 13
Prenos dobiti — — — —

Zbir prihoda ili rashoda 769 768 780 717
Obrtni kapital je u porastu od 1928 godi ne do kraja 1930

godine — od 5.79 miliona na 6.66 miliona; zatim u 1931 godin> 
dolazi stagnacija, zbog podizanja uloga; i bančin zbir bilansa 
smanjen je za nekih 500 hiljada —  dakle minimalno —  na 6.12 
miliona. Od ovog obrtnog kapitala otpada 1.4 miliona ria sop
stvena sretstva a 4.26 miliona na tuđa sretstva.

Sopstvena su sretstva glavnica sa 1 milionom i 425 hi
ljada fondova, koji iznose krajem 1931 godine već preko 42% 
od glavnice.

Tuđa sretstva dolaze -od četiri izvora: uloga: na štednju, 
lombarda, reeskonta i raznih poverioča. Na prvom mestu nalaze 
se ulozi na štednju. Od 3.22 miliona u 1928 godini oni su po
rasli na 4.4 miliona u 1930 godini, dok se u 1931 godini sma
njuju za 637 hiljada na 3.7 miiiona. Reeskontni krediti bili su 
najveći u 1928 godini sa 891 hiljada. U 1929 godini oni se sma
njuju, zbog znatnog priliva uloga ,na 461. hiljadu; dok vidimo, 
da su u 1930 godini malo porasli, na 519 hiljada, banka ih je 
reducirala u 1931 godini na 369 hiljada. Lombardni krediti i 
pozicija razni poverioci ostali su nepromenjeni na 94 hiljade od
nosno 52 hiljade. Ukupno dakle, smanjen je obrtni kapital u
1931 godini za 787 hiljada dinara.

iz aktive bilansa vidimo, da je ovo smanjenje pasive iz
vršeno isključivo smanjenjem eskontnog portfelja —  što po
tvrđuje, da mora biti prilično likvidan kada je u 1931 godini 
mogao biti reduciran za skoro 20%. Menični kredit: su opali, kao 
što to vidimo iz gornje tablice, od 4.89 miliona na 4.2 miliona. 
Tekući računi pokazuju čak i malo povećanje, od 861 hiljadu u
1930 godini na 974 hiljada u 1931 godini, dok su sve ostale po
zicije ostale skoro nepromenjene. Hartije od vrednosti su sm a
njene od 156 hiljada u 1928 godini na 134 hiljada u 1930 godini 
te su u poslednjoj, 1931 godini, nepromenjeno bilansirane. Ve
rovatno su već toliko otpisane, da nastala kursna razlika nije 
mogla tangirati bilansne kurseve. Nepokretnosti su bilansirane 
sa 35 hiljada, i ako pokazuje račun prihoda, da su nepokietnost' 
odbacile u 1931 godini 13 hiljada kirija — što znači da mora 
realna vrednost ovih nepokretnosti biti najmanje deset do dva
deset puta veća — i da pretstavlja ova pozicija vrlo lepe tihe 
rezerve banči.ne. Neobična je pozicija -od 255 hiljada dinara — 
preko koje se vode dužnici na bivše mađarske ratne zajmove — 
i ako je prošlo već 14 godina od svetskoga rata. U koliko je 
nama poznato, biće to jedina banka, koja u svojim knjigama još 
vodi ovaj račun —  koji se u ostalom godišnje srnanjuje.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo izvesnu stabilnost u 
bruto kao i čistoj dobit. Tek u 1931 godini je bruto dobit sma
njena, zbog manjeg poslovnog volumena i verovatno smanjenih 
kamata. Prihodi od kam ata su opali od 752 hiljada na 688 hi
ljada, dok su ostali prihodi manje včše nepromenjeni. I rashodi 
po kam atama su manji u 1931 godini. Plate su znatno redu
cirane, ali su porasli troškovi kao i poreze, zbog čega je čista 
zarada za 20 hiljada manja no ranije dve godine a iznosi 147 
hiljada, dakle ipak nešto više no u 1928 godini.
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Čista dobit podeljena je ovako: 10 hiljada; dotirano je 

rezervnom fondu, 100 hiljada dato je kao 10% dividenda, 2.5 
hiljada otpisano je kao propalo potraživanje, 16 hiljada otpisano 
je kao kursna razlika na nominale 40 hiljada dinara 7% Inve
sticionog zajma, čime je otpisana cela kursna razlika na dr
žavnim papirima, 10 hiljada je dato činovnicima, 4.5 hiljada nad
zornom odboru a 4 hiljade u dobrotvorne ciljeve. Upravni od
bor se je odrekao tantijeme kao i u 1925 godini, u korist akci- 
onara. Zbog teških prlika doneta je odluka, da se samo ma • 
lim akcionarima isplati dividenda u gotovom, dok se ostalima 
odobri u njihovim tekućim računima.

U upravi Tursko-Bečejske štedionice u Novom Bečeju 
nalaze se sledeča gospoda: Giga Jovanovič, pretsednik : glavni 
upravnik; Sima Jovanovič, Dr. Jovan Pivički, Dušan Mihajlović, 
Imre Dezi, Stevan Ranković, Dr. Dezider Kanić, Svetolik Radi- 
vojević, Isidor Šlezinger, Hugo Rihter, Mihajlo Arandarenko; a 
u Nadzornom odboru gospoda: Jovan Mađivinski, Makšim Tol
mačev i Josif Šlezinger.

PRIVREDNA BANKA D. D. — GRADAČAC.
Privredna banka d. d. Gradačac osnovana je pre devet 

godina dakle 1922. godine od strane najistaknutijih meštana u 
Gradačcu —  prvobitno sa vrlo skromnim sretstvim a i u malim 
dimenzijama. Kao sve naše male provincijske novčane ustanove, 
bavi se i Privredna banka svim uzuelnim bankarskim transakci
jama a prvenstveno prikupljanjem uloga na štednju i po tekućim 
računima, koja su u aktivnim poslovima plasirana uglavnome 
putem meničnih kredita.

Imali smo već češće puta priliku da istaknemo, da su naši 
mali i često puta naši najmanji novčani zavodi rigorozno 
upravljani i da uživaju zbog toga skoro neograničeno po- 
verenje međ ulagačima kao i međ stanovništvom svoga kraja. 
Kod takvih banaka jedva da se primećuje prošlogodišnja kriza, 
kao što smo ubeđeni da će se slabo osećati i u još težim prili
kama iz ove godine —• u koliko nema hiperprodukcije uloga i 
u koliko je bančina uprava umela da očuva pravilnu relaciju iz
među sopstvenih i tuđih sretstava. Međ banke koje pokazuju 
neobično povoljno stanje kao .posledica punog poverenja svojih 
ulagača i u 1931 god in i,treba ubrojati i Privrednu banku a. d. u 
Gradačcu. Kod nje nema odliva uloga na štednju niti po tekućim 
računima. O na u prošloj godini nije morala smanjiti svoj poslovni 
volumen, već ga je, naprotiv još i nešto malo povećala.

Ovaj svakako kroz povoljan razvoj potvrđuje nam donja 
tablica u kojoj smo uporedili glavne bančine bilansne pozicije za

T roškovi.
Porezi
Dobit

Prihocu:
Kamate
Provizije
Kazni prihodi
Zbir prihoda ili rashoda

145

323
114

437

140

Ž86
21

281

48
60

142

245
248

593

50'
53

118'

340'
296.f
631

vreme poslednje četiri godine. Slika koju dobijamo je sledeća:

Račun izravnanja
Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Gotovina 112 135 81 137
Efekti 6 9 14 15
Menice 3.037 2.720 3.771 3.837
Dužnici 472 386 317 543
Nameštaj 18 10 8 7
Garantije, ostave, 736 771 772 841

Pasiva:
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fondovi 191 227 256 292
Ulozi na štednju 713 638 867 1.054
Ulozi po tek. rač 890 1.519 1.867
Poverioci 1.469 243 269 58
Nepodignuta dividenda 11 9 8 24
Prenosna kam ata 115 115 126 126
Čista dobit 145 140 143 118
Zbir bilansa 4.381 4.032 4.963 5.380

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Plate 140 195 107 117
Kamata 152 253 235 298

Kao što smo već i ranije napomenuli vidimo, da je obrtni 
kapital stvarno kroz sve poslednje tri godine — uprkos nepre
kidnog pooštravanja depresije i uprkos krize poverenja i krize 
našeg bankarstva —  u stalnom porastu, od 4.03 miliona na 5.38 
miliona odnosno za 1.3 miliona ili 34%. Od toga otpada 10% 
na porast obrtnog kapitala u 1931 godini, a 20% na povećanje 
u 1930 godini. Samo u 1929 godini je zbir bilansa bio prem a 
1928 godini nešto smanjen, za 350 hiljada, zbog spontane is
plate poveriiaca koji su već u ono vreme postali i suviše skupi: 
Banka je to u toliko lakše mogla uraditi, pošto su joj u nared-, 
nim godinama u sve jačoj meri priticala tuđa sretstva. In te re 
santno je pogledati sastav ovih tuđih sretstava. Nisu najveći, 
čisti ulozi na štednju ,kao što bismo to mogli pretpostaviti, već; 
primećujemo da se nalaze na prvom mestu ulozi po tekućim ra
čunima. Oni se tek u 1929 godini pa nadalje odvajaju, i iska
zuju zasebno od poverioca'. U 1929 godini iznose 89 .hiljada; 
zatim, u 1930 godini brzo se penju na 1,5 miliona a u 1931 godini 
dostižu 1,87 miliona. Ali je ovaj paralelitet očuvan i kod uloga 
na štednju. U 1929 godini oni su prema 1928 godini doduše- 
nešto reducirani, verovatno zbog toga, što su preko ove pozicije 
i preko računa poverioci proknjiženi i tekući računi — pasivni —  
ali se zatim brzo povećavaju, na 1.05 miliona u 1931 godini, tako 
da iznose krajem ove godine ukupni ulozi 2.92 miliona prem a 
i',53 miiiona џ 1929 godini, odnosno za skoro 300% više.

Poverioci iznose u 1929 i 1930 godini 240 hiljada, odnosno 
270 hiljada, ali su krajem 1931 godine reducirani na svega 58 
hiljada dinara, što je posledica relativno znatnog priliva uloga, 
U mesto da je bančina uprava upotrebila ceo priliv novih sret
stava za nove plasmane i nove kredite, pristupila je u prvom redu 
redukciji pozicije poverioca i tek u drugom redu proširenju svog“ 
posiovnog volumena,

Pored toga ne sme ostati nenapomenuto i to, da i\i ban
čina sopstvena sretstva u toku poslednje tri godine povećana za 
100 hiljada dinara na 1,3 miliona, zbog povećanja rezervnih fon-* 
dova i da iznose rezerve 33% od glavnice. Odnos sopstvenih- 
prema tuđim sretstvima je kao 1 ka 3, a to je pod današnjim, 
prilikama apsolutno povoljno. :

Iz bilansne aktive primećujemo, da je najveći deo kredita 
plasiran putem eskontnih kredita. Ukupna tuđa sretstva i 900 hi
ljada ou glavnice plasirano je preko ovog računa, .koji u ovoj go-p 
dini iznosi 3.84 miliona. Aktivni tekući računi takođe su povećani, 
od 317 hiljada na 43 hiljada. Vrednost hartija od vrednosti bilan- 
sirana je nepromenjeno, tako isto i bančin inventar, dok je li- 
kviditet istovremeno znatno povećan, zbog porasta gotovine u 
blagajni.

Bruto dobit je prema pretprošloj godini veća za 45 hiljada 
i iznosi 637 hiljada. U rashodima primećujemo izvesno sma
njenje plata prema 1929 i 1928 godini; ali su istovremeno ra -  
pidno porasli i rashodi za kamate na 298 hiljada što znači, da 
plaća banka na svoja tuđa sretstva prosečnu kamatu od 10%. 
Zbog povećanih kam ata i rashoda' na ime troškova smanjena je 
čista dobit prema 1930 godini za 24 hiljada na 118 hiljada a po
deljena je na sledeči naćin: 12,6 hiljada je dotirano rezervnom 
fondu, 8% (80 hiljada) dato je akcionarima kao dividenda, 19 
hiljada upravi kao tantijema, 6 hiljada nadzornom odboru a 720 
dinara iznosi otpis inventara. U upravi Privredne banke u Gra
dačcu nalaze se sledeća gospoda: Djordje Nikolič, pretsednik; 
Jovo Dj. Hadjić, Milan R. Popovič, Konstantin Duić. U nadzornom 
odboru su gospoda: Danilo Lazić, pretsednik; Mahmutb^g Ma-~ 
hmutbegović i Artur Kraus. Direktor je g. Konstantin Popović...
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