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Садржај:

Prihodi:

šidska štedionica u šidu 
„Сидро” дионичарско друштво за трговину железом 
Uroševačka banka — Uroševac 
Мостонга, бачки паромлин и творница шкроба д . д.

ŠIDSKA ŠTEDIONICA U ŠIDU.

Šidska štedionica u Šidu osnovana je skoro pre pedeset 
■godina — 1884 — sa skromnim sretstvima, koja su u toku vre
mena u više mahova povećavana. Danas njezina giavnica iznosi 
1 milion dinara, kao što je to slučaj kod većine naših malih pro
vincijskih novčanih zavoda. Ipak treba kod Šidske štedionice za
beležiti jednu specijalnu okolnost, neobično važnu po njezin rad 
kao i po poverenje koje uživa. Ona se nalazi u izvesnim užim po
slovima vezana sa koncernom Srpske bnke u Zagrebu —  tako, 
da bismo eventualno mogli govoriti čak i o afilijaciji. Poznato 
je, aa Srpska banka d. d. u Zagrebu, koja pripada nesumnjivo 
međ naše najjače novčane zavode ima samo mali broj filijala u 
našoj zemlji. Ali to još ne znači da nema svojih bankarskih za 
stupnika u unutrašnjosti. Smatramo, da skoro nema kraja u Dal
maciji, Hrvatskoj, Slavoniji, Bosni ni Vojvodini, gde Srpska banka 
nije zastupljena putem svojih uskih bankarsko-poslovnih veza 
odnosno afilijacija. Tako vidimo da je u Šidu reprezentirana pu
tem Šidske štedionice, koja je neobično obazrivo upravljena.

Ovu konstataciju u punoj nam meri potvrđuje donja ta 
blica, u kojoj smo uporedili kretanje glavnih bilansnih pozicija 
za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja

■ Загреб 

Загреб

Porez 264 144 136 110
O tpisi 41 P.2 60 163
C ista  dobit 282 283 218 109

Prenos dobiti 7 9 9 3
Kamata 759 716 731 844
Prihod od nepokretnosti 18 18 15 21
Kazni prihodi 322 337 294 181
Zbir prihoda ili rashoda 1.106 1.080 1.049 1.048

Aktiva: 1928. 1929. 1930. 1931.

Gotovina 495
u hiljadama dinara 

506 216 418
Žiro 6 28 48 28
Hartije od vrednosti 361 375 1.047 762
Menice 4.579 4.465 4.549 4.079
Obveznice 397 392 415 455
Dužnici — novčani zavodi 899 1.555 1.823 2.437
Dužnici —  razni 1.457 1.234 935 98!
Nepokretnosti 9 9 9 9
Kursna razlika drž. papira ------ ------ 170
Ostave 1.929 1.959 1.561 1.636

Pasiva:
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezerve 315 365 415 448
Rezerva za porez 60 60 60 60
Ulozi na štednju 5.762 6.241 6.832 7.383
Poverioci 552 381 275 200
Nepodig. dividenda 16 13 22 30
Prenosne pozicije 216 220 221 108
Čista dobit 282 283 218 109
Zbir bilansa 10.134 10.523 10.604 10.976

Rashodi:
Kamata

Račun gubitka i dobitka

344 407 450 469
Troškovi 175 183 184 196

i-iko pobliže pogledamo bilansne cifre za poslednje godine, 
nikako ne bismo mogli primetiti sve teškoće, kojima su naše 
banke bile izložene u poslednjim godinama. Jedina pozicija, 
iz koje bi se moglo naslućivati, aa nešto — što je van domašaja 
bančinog — nije u redu bila bi pozicija hartija od vrednosti kao 
i: ona kursne razlike na državnim hartijama od vrednosti, koja je 
s njom u vezi. A nama svima je poznato da je to sastavni deo 
teškoća iz poslednjih dveju godina, na kojima su banke bile ne
moćne, pošto je srozavanje kurseva efekata bila posledica spe
cijalnih prilika. Svima su poznate i teškoće kojima su naši nov
čani zavodi bili izloženi u pogledu panike ulagača i podi
zanja uloga. Međutim vidimo, da od ovih teškoća, koje su pO 
svome dejstvu bile još teže i sudbonosnije od srozavanja kur
seva naših efekata kod Šidske štedionice nema traga. Kod nje 
ulozi u 1931 godini nisu smanjeni, već naprotiv prilično povećani. 
To je dokaz dubokog poverenja koje ona uživa međ svojim ko- 
mitentima, kojima je poznata njena porodična veza sa Srpskom 
bankom.

Pošto se.Šid nalazi tako reći sred naše žitnice —  a kriza 
poljoprivrede poslednjih godina dovoljno je poznato —  to ovde 
u 1931 godini više ne može biti govora o novoj produkciji uloga 
na štednju, već su to nesumnjivo ulozi, podignuti kod drugih 
zavoda i plasirani u Šidsku štedionicu, u koju su ulagači imali 
više vere.

Ako bacimo pogled na strukturu pasive bilansa, videćemo 
j da se ulozi doduše postepeno —  ali neprekidno povećavaju. Od 
5.76 miliona u 1928 godini na 6.8 miliona u 1930 i 7.38 miliona 
krajem 1931 godine. O kakvom podizanju uloga na štednju dakle 
nema traga. Tome na suprot vidimo kod poverioca tendenciju 
postepenog smanjivanja, od 552 hiljade u 1928 godini na 200 h i
ljada ravno krajem 1931 godine. Zbog spontanog priliva uloga 
banka je neprekidno smanjivala svoja dugovanja kod svojih po
verioca, pošto je na taj način štedela na kamati t pošto nije 
htela ulaziti u nove poslove. U pogledu bilansne pasive vredi 
napomenuti još i to, da su sopstvena sretstva štedionice, zbog 
snažnog aotiranja fondova porasla od 365 hiljada u 1928 na 508 
hiljadu u 1931 godini i da su na taj način rezervni fondovi Šidske 
štedionice dostigli već i 50% od glavnice.

U pasivi ima dve neobično interesantne činjenice, koje 
izazivaju pažnju i koje zaslužuju puno priznanje: naime suzdr- 
žljivost od ulaženja u nove angažmane uprkos priliva sretstava
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i neobično visoka likvidnost štedionice, koja je kroz poslednje 
četiri godine sve veća i koja dostiže krajem 1931 godine za
pravo jedinstvenu visinu, pošto je gotovo polovina tuđih sret- 
stva —■ 50% plasirana na odmah likvidan način. Takvih slu
čajeva ima međ našim bankama u 1931 godini vrlo malo, ako 
nije ovaj čak i jedinstven. On najbolje demantuje sve one koji 
smatraju, da kod nas nema banaka koje nisu visoko likvidne. 
Pri tome se ne srne pustiti iz vida, da je ovo stanje bilansa posle 
toliko teških momenata, koje je naše bankarstvo imalo da izdrži 
poslednjih 4 do 5 meseci pretprošle godine. Ako smatramo, da 
je odmah likvidan plasman onaj, koji je proknjižen preko pozi
cija blagajna, žiro-računa kod Narodne banke, hartija od vred
nosti i potraživanja kod novčanih zavoda — u ovome slučaju 
kod Srpske banke Zagreb, koja je krajem 1931 godine bila ne
obično likvidna — onda je na ovim pozicijama bilo krajem 1928 
godine 1.76 miliona kod 5.76 miliona uloga, a krajem 1931 go
dine 3.65 miliona kod 7.38 miliona ulođa. Likvidnost je dakle 
povećana od 30% na 50%.

Najveća pozicija aktive su menični krediti, koji su u 1928 
godini bili najveći sa 4.58 miliona. U 1929 godini malo su sma
njeni, u 1930 godini opet malo povećani, ali su zatim, u 1931 
godini reducirani u korist gotovine i potraživanja kod novčanih 
zavoda za 500 hiljada odnosno 12% na 4.08 miliona. Potraži
vanje kod banaka je zbog priiiva uloga kroz ove četiri godine u 
porastu, od 899 hiljada u 1928 godini na 2.44 miliona krajem 
1931 godine, dok su još u 1930 godini reducirani aktivni tekući 
računi od 1.46 miliona u 1928 godini na 935 hiljada dinara. In 
teresantno je povećanje pozicize hartija od vrednosti u 1930 go
dini naime od 375 hiljada na 1.05 miliona, ali ne smemo pu
stiti iz vida, da su hartije od vrednosti u ono doba pretstavljale 
jedini lukrativan i likvidan plasman, ne uzimajući u obzir uloge 
kod patronizirajuće Srpske banke (koji su nosili relativno skrom
no ukamaćenje). Kod tih efekata je bio gubitak na kursevima u 
1931 godini neizbežan. U slučaju S'dske štedionice iznosi 333 hi
ljade dinara ,od čega je otpisano 163 hiljada preko računa gu
bitka, a ostatak, 170 hiljada knjižen je kroz aktivu bilansa, prema 
zakonskom ovlašćenju od 30 decembra 1931 godine.

Nepokretnosti su bilansirane sa 9.3 hiljade dinara. I u toj 
poziciji moraju biti relativno lepe tihe rezerve, pošto vidimo iz 
računa gubitka i dobitka, i iz prihoda, da su ove nepokretnosti 
dale u 1931 godini prihod od 21 hiljadu dinara. Pretpostavljajući 
rentu od 5%, pošto se i bančini prostori nalaze u ovim nepokret- 
nostima, onda mora biti stvarna vrednost ovih nepokretnosti ne
9.3 hiljada nego u najmanju ruku 420 hiljada dinara.

Račun gubitka i dobitka pokazuje izvesnu stacionarnost 
bruto dobiti sa nešto preko 1 milion godišnje. U prihodima vi
dimo, da su kamate povećane za preko 100 hiljada na 844 hi
ljada, dok su istovremeno opali razni prihodi; ovi poslednji sm a
njuju se u ostalom već obe poslednje godine .

U rashodima primećujemo, kao interesantnu promenu, da 
se porezi kroz sve poslednje goair.e postepeno smanjuju (u 
1928 godini samo su malo manji od čiste dobiti koja je iznosila 
282 hiljade) a uprkos tome, one su i u 1931 godini veće od za
rade ,pošto je ova zbog otpisa gubitka na kursu smanjena na 
polovinu prošlogodišnje, od 218 hiljada na 109 hiljada.

U upravi Šidske štedionice nalaze se sledeća g. g.: Dr, 
Dragutin Grčić, pretsednik; Novak Debeljački, potpretsednik- 
Petar Beljčević, Djoka Stan'šić; Dr. otevan Stojkovič; Josip Ke- 
(er; Vlada Trumić; Stevan Gecić, Sava Vujanov; Nikola Kere- 
šević, Ljubomir Žunić a u Nadzornom odboru su g. g.: Emil 
Kozjak; Spasoje Tomić, Stevan Tubić i Miloš Momirović.

„СИДРО” ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ 
ЖЕЛЕЗОМ — ЗАГРЕБ

У ери инфлације сваки иоле већи новчани завод сма- 
трао je потребним да активно учествује у велетрговини из- 
весним артиклима. Држало се je у оно време, a неко доба 
то  није било ни погрешно да трговина на еелико одбацује

силну зараду пак су поједини новчани заводи хтели да пар- 
тиципирају код таквих послова. Поготово што су у то вре- 
ме раслолагали са знатном готовином коју je у неким мо- 
ментима било чак тешко и пласирати. Ефектно тржиште 
тако je функционирало да се je могло доћи са емисијом бог 
зна којега папира — ако je иза тога стајао један велики 
завод, успех емисије увек je био осигуран.

Тако су наотала разна акционарска друштва за трго- 
вину земаљским продуктима, жељезом и жељезним артикли- 
ма, медикаментима, стаклом и слично, ове артиклима код 
којих акционарски тип није баш показао великих успеха.

Тако je 1919. године дошло до оснивања „Сидра”. Су- 
деловала je велетрговина жељеза Бела Полак и Хрватска 
трговинска банка, данас Југославенска удружена банка. Ди- 
оничка главница износила je 3 милиона круна. Године 1920 
повисује се на 6 милиона a године 1921 на 15 милиона, од- 
носно 3 милиона 750 хиљада динара од којег износа je било 
емитирано 2 милиона 625 хиљада динара.

Међутим epa инфлације je преотала. Дошла je дапаће 
и дефлација са политихом снажења динара. Многа подузећа 
су у том лериоду нестала. Друга опет тешко страдала. Го- 
дине 1927 између „Сидра” и Хрванског друштва за трговину 
жељезом, једном сличном креацијом, као што je и „Сидро”, 
долази до фузије. Међутим губитци су бивали све већи.

Године 1929 долази до санације подузећа и то  под 
водством Југославенске удружене банке која je и дакас 
главни интересент. Дионичка главница најпрво се снизила 
на 750 хиљада динара. A у исто време се приступило пови- 
шењу од 750 хиљада динара на 1 милион. Тако су отписани 
ранији губитци. A намакнут и један део новог прометног 
капитала. Године 1931 било je закључено швишеше глав- 
нице на 2 .милиона динара. Међутим прилике новчаног чр- 
жишта нису дозволиле да се то повишење и проведе и бог 
зна када ће дозволити.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актнва 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 51 151 45 54
Ефекти — 3 6 9
Дужници 5.802 3.911 4.273 3.359
Роба 4.778 4.441 3.826 3.440
Инвентар 24 21 21 20
Г убитак 1.875 — — —

Пасива
Главница 2.625 1.000 1.000 1.000
Резерва 39 39 50 60
Повериоци 8.682 6.063 5.394 5.136
Акцепти 1.285 1,350 1.654 678
Добитак — 76 74 8
Збир биланса 12.632 8.529 8.173 6.883

Између биланса у 1928. и 1929 год. битна je разлика.
Не само што je редуцирана главница, да се отпише губитак
него -су редуциране и друге неке позиције. Тако су дужници 
те године опали за скоро 2 милиона динара. A роба за 350 
хиљада. Са друге отране повериоци су опали од 8.7 мили- 
она на 6 милиона. Нова управа коју je поставила Унион бан- 
ка ишла je за тим да пословање сведе на волумен који 
одговара приликама. Велики страни консерни били су по- 
чели да изравно покривају потребе већих трговаца no про- 
винцији. Тиме je и могућност пословања домаћих гросиста 
знатно редуцирана. О томе се je водило рачуна. Редуциране 
су знатно и режије. Реорганизација дала je одличне резул- 
тате. Од подузећа које je  било на ивици пропаоти створено
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:Реорганизација je показала толике резултате, да je за го- 
дину 1929. и 1930. био чак исказан толики добитак да се je 
могла платити дивиденда. Додуше свега 6% али с обзиром 
на раније прилике подузећа свакако повољан резултат. За 
време инфлације дивиденда je износила и 10%. Међутим од 
1924—28 није била исллаћена никаква дивиденда.

Биланс за 1931. годину према билансу за 1930. годину 
показује промене које одговарају приликама тржишта. Ко- 
лико залиха робе толико и дужници су у опадању. To одго- 
вара смањеном консуму a и нижим ценама. Данас конзум 
подржава у главном јака грађевна делатност у неким гра- 
довима. A ko та престане, пословање he бити још мање. Све 
су инвестиције престале. A конзум жељеза уско je повезан 
са инвестицијама.

У вези са смањењем дужника и робе редуциране су и 
обавезе. Повереници за 250 хиљада динара. Али за то ак- 
цепти за милион динара. Услед тога и укупна су.ма биланса 
опала je од 8.2 милиона на 6.9 милиона.

С обзиром на прилике, пословни успех прошле године 
<био je елабији. Чисти добитак износи само 4 хиљада a како 
je лренос исто 4 хиљаде у билансу je исказан укупни доби- 
так за 8 хиљада динара. Према томе поновно се морало 
одустати од исплате дивиденде.

У управи акцнонарског друштва „Сидро” за трговину 
жељезом, Загреб, налазе се следећа г. г.: Теодор Бошњак,
претседник; Бела Милић, Оскар Желинек; и Др. Стјепан 
.Млинарић.

UROŠEVAČKA BANKA — UROŠEVAC.

Uroševačka banka u Uroševcu osnovana je u jednom ne
obično nezgodnom momentu. Završetkom balkanskih ratova nje
zini su osnivači pristupili ostvarenju svojih želja u pogledu oži- 
votvorenja jedne banke —  no dok je došlo do stvarnog realizo- 
vanja ovih ideja i dok je banka počela da funkcioniše — izbio je 
:svetski rat. Time je bilo paralizovano i poslovanje ove banke i 
poslovi su ponovo inaugurisani tek u toku 1919 godine, tako da 
možemo mirno tvrditi, da je Uroševačka banka, iako osnovana 
1914 godine otpočela sa  normalnim radom —  u koliko se rad 
.naših novčanih zavoda u posleratno vreme može nazvati normal
nim —  tek u toku 1919 odnosno 1920 godine. Prilikom osnivanja 
glavnica je utvrđena na 200 hiljada predratnih dinara, koliko je 
još 1914 godine uplačeno. Odmah u posleratnim godinama i 
inflatornom periodu naših banaka, ova je glavnica od 200 hi
ljada dinara izgledala i suviše mala, zbog čega je povišena u 
1923 godini na 1 milion dinara, što je u stvari bilo prema pred
ratnom  periodu, uzevši u obzir kursnu razliku našeg dinara, za 
gotovu polovinu manje no prilikom osnivanja. Posle povišenja na 
1 milion, glavnica je podeljena na 20 hiljada akcija od po 50 
dinara nominale.

Poslovni volumen Urošeivačke banke ne prelazi obim ma
log skromnog provincijskog novčanog zavoda. To nam pre
gledno potvrđuje donja tablica, u kojoj donosimo glavne bilansne 
■pozicije ove banke za vreme poslednje četiri godine. Slika koju 
-dobijamo je sledeča:

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

u hiljadama dinara
^Blagajna 204 218 192 195
Menice 2.980 4.334 4.484 4.056
Dužnici 524 130 386 432
Zajmovi na zaloge 79 18 8 •5
Hartije od vrednosti 80 78 78 94
Vrednosti rez. fonda 125 162 175 175
iRoba 19 19 15 12

Nepokretnosti 287 230 225
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Nameštaj 45 50 44 43
Ostave, kaucije itd. 966 982 1.502 ' 1.4-38

Pasiva:
Uiavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rez. fondovi 208 224 225 241
ulozi na štednju 2.659 3.206 3.739 3.387
Reeskont 226 465 ------ ------
Po veri oc; 2 111 440 490
Tantijeme 17 26 20 19
Dobit za podelu 110 120 120 112
Zbir bilansa 5.259 6.221 7.110 6.747

Račun gubitka i dobitka:
Rashodi:

Kamata 27/ 367 323 381
Provizije 6 7 5 4
Troškovi 118 185 180 180
Porezi i prirezi 103 58 146 147
Otpisi 10 16 31 43
Dotacije 16 56 17 15
Tantijema 17 -'6 20 19
Dobit za podelu akc. 110 120 !20 112

Prihodi:
Kamata 463 533 533 585
Provizije 205 255 285 242
Prihod od efekata 21 29 5 52
Prihod od nepokretnosti 19 19 19 21
Zbir prihoda ili rashoda 707 837 842 901

Ako pogledamo zbir bilansa u pojedinim godinama onda
vidimo, da je on od 1928 godine i sve do 1930 godine zaključno, 
u neprekidnom porastu, godišnje za 1 milion dinara. U 1930 go
dini dostižena je kulminacija sa 7.11 milion; zatim dolazi opa-- 
danje —• do kraja 1931 godine na 6.75 miliona. Ako od ovih ci- 
fara odbijemo prenosne pozicije, kao što su to ostave, kaucije 
itd., onda dobijamo bančin obrtni kapital koji pokazuje sledeću 
sliku: od 4.09 miliona u 1928 godini porastao je na 5.01 miliona 
u 1929 godini, na 5,4 miliona u 1930 godini i 5.12 miliona do 
kraja 1931 godine. Kretanje je dakle i ovde uglavnome paralel
no onome zbiru bilansa.

Ako prvo posmatramo bilansnu pasivu, vidimo da su ulozi 
na štednju najveća pozicija. Do kraja 1930 godine oni su porasli 
od 2.66 miliona u 1928 godini na 3.74 miliona, odnosno za 1.08 
miliona ili za oko 35%. I ako se radi ovde o relativno malim iz
nosima, ipak je njihovo kretanje povoljan znak po poverenje u 
Uroševačku banku. Međutim, u 1931 godini banka nije bila u 
stanju da se oslobodi jednog opšteg pojava, koji je zahvatio sve 
naše ulagače —  naime njihovu paniku i podizanje uloga. Tako 
vidimo, da su ulozi krajem 1931 godine za 352 hiljade dinara 
manji no krajem 1930 god'ne, tako da je odliv iznosio svega 
nešto manje od 10% od ukupnih uloga, što s obzirom na odliv 
uloga kod drugih novčanih zavoda relativno uzevši nije mnogo. 
Od ostal h tuđih sretstava je iskorišćavala reeskontni kredit 
samo u 1928 i 1929 godini. Zatim poslednje dve godine više nije 
iskazan. Na njegovo mesto dolaze poverioci. Od 2 hiljade dinara 
oni su porasli na 111 hiljada u 1929 godini i na 440 hiljada kra- 
iem 1930 godine odnosno na 490 hiljada u 1931 godini. Od toga 
iznose poverioci po tekućim računima 189 hiljada, a 300 hiljada 
dinara iznosi uplata akcionara —  verovatno za buduće povišenje 
akcionarske glavnice. Sopstvena sretstva bančina iznose 1.24 
mil:ona a rezerva 24% od glavnice. Odnos sopstvenih sretstava 
ka tuđima varira između 2.5 do 3 prema 1 — što je svakako ne
obično povoljan odnos za ulagače.
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Iz aktive bilansa vidimo, da je odliv uloga isplaćen reduk
cijom skoro samo meničnih kredita, koji su smanjeni od 4.48 
miliona u 1930 god. na 4.05 miliona krajem 1931 godine. Dokaz, 
da je eskontni portfelj bio vrlo likvidan. Reducirani su i' zajmovi 
na zaloge, od 79 hiljada u 1928 godini na 6 hiljada krajem 1931 
godine, dok su dužnici po tekućim računima u 1931 godini po
većani od 386 hiljada na 432 hiljade. Kretanje ove pozicije ve
oma je interesantno: u 1928 godini ona iznosi 524 hiljade. Zatim, 
u 1929 god. dužnici su skoro potpuno likvidirani, na 130 hiljada, 
ali se u narednim godinama sve više povećavaju, i ako ne dostižu 
visinu od 1928 godine. Hartije od vrednosti rezervnog fonda 
iznose poslednje dve godine nepromenjeno 175 hiljada dinara, 
a slobodni efekti porasli su od 78 hiljada na 94 hiljade. Ukupno 
nalazi se u posedu bančinom hartija od vrednosti od ukupno 270 
hiljada. Zbog srozavanja kurseva naših efekata, naročito držav
nih, vidimo u računu gubitka otpis njihove vrednosti u iznosu 
od 32 hiljade dinara.

Bilansna vrednost nepokretnosti je povećana od 225 hi
ljada u 1930 godini na 296 hiljada krajem 1931 godine, a vred
nost nam eštaja je ostala nepromenjena sa 43 hiljade dinara.

Račun gubitka i dobitka pokazuje kroz sve poslednje go
dine povećanje bruto prihoda, koji su 1928 godine iznosili 707 
hiljada, 1930 godine 842 hiljade i 1931 godine 901 hiljadu. U
1931 godini svi su prihodi povećani, izuzevši prihode od provi
zija, što je u prvom redu posledica povišenja kamatne stope, 
pošto vidimo, da su kamate porasle na 585 hiljada, uprkos sma
njenog volumena lukrativnog plasmana. Prihodi od efekata iz
nose 52 hiljade prema 5 hiljada u 1930 godini, a prihodi nepo
kretnosti veći su za 3 hiljade, na 21 hiljadu. Međ bančinim rasho
dima vidimo da su porasli oni plaćene kamate, poreza i otpisa, 
dok su režijski troškovi već sve poslednje tri godine ostali redu
cirani. Porezi pokazuju neobično znatno povećanje: dok su još 
krajem 1929 godine iznosili 58 hiljada, iznose 1930 i 1931 go
dine 147 hiljada dinara.

Cista dobit Uroševačke banke ne pokazuje većih promena. 
Dok je ranijih godina iznosila 120 hiljada dinara, dostiže u 1931 
godini 112 hiljada za podelu akcionarima.

U upravi Uroševačke banke nalaze se sledeča gospoda: 
Marko P. Cinadinović, pretsednik; Mita Nikolič, potpretsednik; 
Đorđe Popovič, Krsta Nikolič, Dušan Lukić i Marko Despotović.

—"U nadzornom odboru gospoda: Dimitrije S. Savić, pretsednik; 
Cveja Parlić, potpretsednik; Dragutin Galić i Milan Bojković.

МОСТОНГА, БАЧКИ ПАРОМЛИН И ТВОРНИЦА ШКРОБА 
Д. Д., ЗАГРЕБ

Житни режим, инагурисан у лету 1931 године био je 
брзо ликвидиран. Делатност Привилегованог извозног дру- 
штва, данас je прилично ограничена. Оно у главноме још 
има монопол извоза. Како je Аустрија из валутарних раз- 
лога одлично тржиште могу се тамо постићи далеко повољ- 
иије цене него што су цене на нашим тржиштима, водећи 
при томе рачуна о транспортним трошковима. Да je слобо- 
дан извоз, конкуренција појединих извозника имала би за по- 
следицу да би цене и на домаћем тржишту биле у порасту. 
Међутим како je само један купац за извоз, наиме „При- 
зад” то тенденција пораста цена на нашем тржишту не до- 
лази до изражаја. Разлика између цена која се плаћа на на- 
шем тржишту и цене које се могу постићи у Бечу доста je 
знатна и износи неколико хиљада динара no вагону.

Један део губитка на житном режиму покушало се 
пребацити на конзументе брашна у земљи тиме што су мли- 
нови од Извозног друштва морали преузимати пшеницу no 
већој цени него што je била на тржишту. Кад су се у из- 
вођењу тога плана показале битне потешкоће, прешло се у- 
вођењу. паушала. Поједини млинови морали су, према свом 
хапацитету, да плаћају известан паушал. Taj je паушал о- 
стао и кад je укинута присилна откупна цена за пшеницу и

j кад je у унутрашњем промету заведена пуна слобода. Изи— 
’ гравања су била на дневном реду нарочито од стране мли- 
нова код којих je контрола веома тешка.

Паушал je у најновије време замењен са нарочитид* 
скупним порезом на пословни промет који важи за све мли- 
нове. Taj je порез већи него код других артикала. Међу- 
тим и код пореза на пословни промет постоје велике раз- 
лике из.међу великих трговачких и мањих, већином ушур- 
ских, млинова. Велики млинови жале се да мањи млинови 

i не плаћају порез према искоришћеном капацитету односно 
фактично самлевеном брашну, док je то код великих мли- 
нова потпуно немогуће. Контрола je овде већа a друго не 
могу велики млинови ни ради чиновништва изигравати по- 
резне прописе. У мањвм млиновима где у главноме раде 
сами чланови породице, то je много лакше.

Према томе за наше веће млинове поред тешкоћа што 
je извоз брашна готово сасвим престао, долазе још и нове 
тешкоће, да им je успешан рад готово онемогућен од стра- 
не мањих млинова, који изигравајући законске прописе, могу 
бити много јефтинији од великих млинова.

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

Актива 1928 1929 1930 1931

У хиљадама динара
Благајна 85 288 51 38
Дужници 1.059 980 748 528
Роба 2.387 2.215 1.206 674
Материјал 42 29 37 14
Вреће 405 402 178 134
Сандуци 13 9 19 12
Уређај 4053 4.055 4.124 4.124
Непокретно:ти 2.265 2.272 2.360 2.360
Г убитак 47 79 131 188

Пасива

Главница 1.000 1.000 1,000 1.000
Повериоци 9.369 9.333 7.854 7.074

Инвестиције су остале исте. Оне износе преко 6 ми-
лиона. Главница износи само 1 милион динара. Диспаритет 
je знатан. Једног дана биће потребно, да се главница доведе 
у бољу релацију са инвестицијама. Повишење главнице и то 
знатно, биће неизбежно. Јер једино тако биће могуће по- 
ставити подузеће на здраве темеље.

Залиха робе и материјала су прошле године смањене. 
Исто тако и дужници. To одговара приликама тржишта. По- 
дузеће показује добру могућност прилагођавања приликама.

Смањењел<1 залиха и дужника смањени су и повериоци- 
За неких 700 хиљада динара. За две године повериоци су 
редуцирани за скоро 2 и no милиона динара. To одговара 
приликама и било je потребно да то тог смањења и дође. 
Тиме се смањују и издаци на каматама.

Прошла година завршена je губитком од 57 хиљада. 
динара. Са преносом од ранијих година имамо губитак од 
188 хиљада динара. To je већ скоро једна петина акционар- 
ске главшце. И то указује на потребу повишења сопствених 
сретстава односно потребе претварања једног дела повери- 
оца у акционарски капитал, како би се издаци на каматама 
још јаче могли редуцирати. Тако би се онда код иоле n o - 
вољнијих прилика .могла исказати и одговарајућа зарада.

У управи „Мостонге”, бачког парног млина и фабри- 
ка шкроба д. д. Загреб, налази се г.г.: д-р Милан Марић,. 
д^р Артур Марић, д-р Рудолф Роданић, д-р Jleo Плахте.
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Садржај.
Акционарс&о друштво за рибогојство — Загреб 
Mladenovačka poljoprivredna banka — Mladenovac 
„Монтаника” д. д. — Загреб 
Српска ратарска штедионица —• Стари Бечеј

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА РИБОГОјСТВО — ЗАГРЕБ

Пословни . уопех Акционарског друштва за рибогој- 
ство у Загребу за 1931. годину није био тако повољан као 
неколико последњих година. Додуше и 1031. година свршила 
je ca чистим добитком. Али не у том износу да би се могло 
ћриступити плаћању дивиденде како се je учинило 1928/30 
године. Додуше 1928. године плаћено je само 1.5% a 1929, и 
1930. године 2% на име дивиденде.

Акционареко друштво за рибогојство које у својим 
рибњацима у Кончаници, Пољани и Уљанику. може да добије 
годишЉе 120 вагона разне рибе, упућено- je у главном на из- 
воз. Конзум речних риба није код нас бог зна како велики 
јер високе цене елиминирају од потрошње рибе најшире сло- 
јеве. Поред тога на унутрашњем тржишту ту je и конкурен- 
ција мањих рибара уздуж наших река. Поред тога и у гра- 
довима унутрашњости конзум морске рибе бива све већи. 
Нарочито од када je отворена личка пруга и одкад je тран- 
спорт морске рибе тако организиран да може без квара да 
издржи и дуже транспорте.

Са извозом рибе било je у последњој години знатних 
тешкоћа. У првом реду имала je. привредна депресија за по- 
следицу слабију тражњу са иностранством a no томе и ниже 
цене. Са друге стране знатие тешкоће у погледу увоза као и 
исплате на страни сметале су интензивнијем извозу и у оне 
крајеве, у које би могле пласирати веће . количине наше 
рибе. Многе државе већ у другом семестру 1931. године 
приступиле су знатним ограничењима код увоза. Контиген- 
тирања и забране увоза била су на дневном реду. Нарочито 
за извесне животне намирнице, које се сматрају луксузом и 
које се у извесној количини добивају и код куће. Тако je те- 
шко био погођен и наш извоз рибе. Нарочито у Немачку. 
Тешкоће око увоза рибе са стране претставља једним де- 
лом и аграрни програм Немачке који иде за што већом ау- 
таркијом.

Смањење извоза природно je погодило и пословни ре- 
зултат за 1931. годину. A вероватно* je, да су исте прилике 
биле одлучујуће у 1932. години. Осим можда у последњем 
делу године кад je дошао до изражаја прим који износи за 
Немачку где се наша риба највише извози, 28.50 процената. 
To je наравно морало деловати на цене прерачунате у ди- 
»арс. A како су продукциони трошкови остали једнаки, чак 
се и снизили, услед ниских цена житарица, нарочито куку- 
руза, то тај nopact продајних цена мора да делује и на по- 
словни резултат макар да je извоз no количини био и слабији.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1928. 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара 

Благајиа 51 75 . 69® 146
Непокретности 9.853 9.853 9.853 9.853

Индустријска жељезница 634 634 634 634
Инвентар 1.278 1.214 1.188 1.145
Ефекти — 33 7.973 7.973
Складиште житарица — 54 336 123
Газдинство — 16 82 —
Дужници 387 — 4.163 5.524
Роба 6.144 6.088 4,249 3.160

450 7.200 7.200 7.200
6.750 — — —
3.233 3.233 3.233 3.233
7.678 7.729 17.711 17.849

201 281 250 79-
18.349 18.518 28.551 28.562

Пасива
Главница
Фонд за повећање главнице 
Резерва валоризацнје 
Повериоци 
Добитак 
Укупна биланца

' Укупна биланса je у главноме једнака укупној билан- 
си за 1930. годину- Инвестиције су исте. Колико непокретно- 
сти, толико индустријска жељезница и инвентар. Ефекти су 
као и 1930. године. Са скоро 8 милиона динара. Није познато 
од куда тако знатан износ ефеката. Чак и преко властите 
главнице која баш није незнатна.

Инве|стиције износе око 12 милиона динара. Са ефек- 
тима чак скоро 20 милиона. Главница и резерва износе 10.5 
милиона динара. Кад не би било ефеката, релација између 
инвестиција и властитих сретстава не би била неповољна.. 
Повериоци би покривали еамо обртни капитал: робу и дуж- 

^нике. Овако су ту и ефекти; повериоци износе скоро 18 ми- 
|лиона. A то значи терет на каматама. Једнако тежак и у 
I периоди добре и лоше коњунктуре. Код ове последње то се 
нарочито осећа и долази до изражаја и у погледу на по- 
словни резултат.

Роба je опала за преко милион динара. Она je билан- 
сирана са износом који je скоро за половину мањи од износа 
за 1929. годину. To je у првом реду последица иижих: цена. 
Код једнаке количине робе цене у 1931. години треба према 
ценама ранијих година готово преполовити. A биће да су 
и залихе стварно мање пошто je било тешкоћа око пла- 
сирања.

Дужници су међутим у порасту. За преко милион ди- 
нара. To je добрим делом резултат тешкоћа око наплате 
продане робе. Нарочито у Немачкој. A и кондиције морале 
су се изменити. Било je потребно! давати дуже кредите него 
раније односно продужити већ подељене. A и девизни пра- 
вилници, клиринзи и слично сметали су промптну наплату,, 
За робу која се je у другом семестру 1931. године извозила 
у Аустрију до краја године иије било могуће добити ни ди- 
нара, јер су сва потраживања била блокирана. Ради тога je 
касније дошло и до клиринга да би се потраживања и дуго- 
вања из робних твдслова некако колшензирала.

Готовина je нешто већа него ранијих година. To je
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цојава која je типична за  прилике нашег новчаног тржишта 
и на која налазимо код многих индустријских и трговачких 
подузећа.

Повериоци износе скоро 18 чмилиона динара. To je 
свакако знатан износ. Служба камата мора да je знатна 
пошто абсорбује највећи део зараде.

Чисти добитак износи 79 хиљада лрема 250 хиљада 
динара у 1929. години.

У управи Дионичарског друштва за рибогојство у 
Загребу налазе се следећа г. г.: Др. Милан Врбанић, Ватро- 
слав Хендл, Бруно фон Балог, Будимпешта, Едвин Мајкснер, 
Аладар Пиерсон, Амстердам, Пиере Шајсон, Париз; Лудви.г 
Кигел, Феликс Зденић, барон Андрија Херцог, Будимпешта; 
барон Тзуро Улман, Будимпешта; Геза Хирш, Будимпешта; 
Др. Бела фон Дубрански, Будимпешта.

■ <: MLADENOVAČKA POLJOPRIVREDNA BANKA,
MLADENOVAC.

Miadcnovačka poljoprivredna banka a. d., Mladenovac. 
osnovana je. pre 24 godine —• 1908 godine; ovu banku treba ta- 
jkođe ubrojiti, međ naše srednje provincijske banke, pošto njena 
glavnica iznosi 3 miliona dinara, dok nalazimo kod ostalih ba
naka u unutrašnjosti obično samo glavnicu od 1 miliona. Pri
mkom osnivanja sopstvena sredstva Mladenovačke Poljoprivredne 
Banke bila su reiativno skromna; tek posle svršetka svetskog sata 
glavnica je nekoliko puta povišena, a poslednji put u toku 1928 
,goume, od 2 miliona na 3 miliona dinara, delimično novim upla
tam a akcionara a delimično upotrebom rezervnih fondova.

Kao kou svih naših novčanih zavoda tako su Se i kod 
ove banke' razvijali poslovi u prošloj godini u prvom semestru 
normalno. Međutim u drugoj polovini 1931 godine nastupile su 
do sada nepoznate teškoće koje nisu mimoišle ni Mladenovačku 
Poljoprivrednu Banku. U svome izveštaju za 1931 godinu ban
dina uprava podvlači da ona nije povisila kamatne stope za kre
dit date svojim komitentima, iako je to Narodna banka dva 
puta uradila. Povodom ovog pitanja čitamo u bančinom izve
štaju sledeče reči: „Naši dužnici, većinom zemljoradnici, nisu 
'nam mogli davati red o v n e  otplate a često puta bili smo primo
rani da im i kamate dopišemo dužnoj glavnici. Pored svih ovih 
•teškoća još je jedna pojava kočila normalan bankarski rad, a 
to je  hejDOverenje ulagača prema bankama, zbog čega sm o  bili 
■primorani da držimo veće gotovine kako bi bili u mogućnosti, 
'aa im na prvi zahtev isplaćujemo uloge bez otkaznih rokova”.

Napor koji je Mladenovačka poljoprivredna banka uči
nila u tome pogledu bio je ogroman. Podizanje uloga je kod 
nje u prošloj godini bilo vrlo veliko, i to ne kao posledica nepo- 
verenja ulagača, u sam zavod, već delimično kao posledica opšte 
ipsihoze ulagača a delimično znatno pogoršanih privrednih pri- 
.iika, koje su prinudile ulagače da podižu svoje ranije ušteđe
vine za podmirenje tekućih životnih potreba..
V U narednoj tablici mi smo uporedili kretanje, glavnih bi- 
-ianšnih pozicija Mladenovačke poljoprivredne, banke u Mlade- 
novcu za poslednje četiri godine — i dobijamo sledeću veoma 

.interesantnu, sliku:

’ ,. Aktiva: 1928.

Blagajna 429
"Menice. 4.451
Zajmovi na zaloge 511

/Dužnici 845
‘V rednost rez. fonda ' 2
HatUje od vrednosti 40
Nameštaj posle otpisa 23
Ostave, garantije 3.091

Račun izravnan ja:
1929. 1930.

u hiljadama dinara
185 ' 

4.387 
150 

3.197 
' 52

75 
22 

2.281

" 136 
: 4:798 

: 123 
996 

: 87
■ 0 162 
-o 19 :
3.042

1931.

72 
3.549 

. 95 
'814 

- 160 
’ 162 

18 
1.576

3.000 3.000 3.000 3.000
309 405 487 478

1.751 1.804 1.807 794
498 350 483 136
255 103 284 266
177 10 141
104 51 98 ----
29 44 26

2 oj 300 10 196
9.415 8.330 9.364 6.471

tečun gubitka i dobitka:

198 253 230 __ _
•■ -  • *. 126 259 256 100

181 186 202 278
3 2 194 37

293 439 27 26!

Pasiva:
Glavnica
Fondovi
Ulozi na štednju 
Keeskont
Poštanska štedionica 
Poverioci 
Prenosni računi 
»antijema 
Dobit za podelu 
Zbir bilansa

Rashodi:
Kamata
Porezi
Kazni troškovi 
Otpisi 
Čista dobit

Prihodi:
Kamata i provizije 901 1.141 909 677
Zbir prihoda ili rashoda 901 1.141 909 677

Pada u oči znatno smanjenje zbira bilansa u 1931. godini, 
naime od 9.36 miliona u 1930. godini na 6.47 miliona. Ako od 
ovog zbira bilansa odbijemo prenosne pozicije,, kao . što su to 
garantije, ostave i t. d., onda vidimo, da je bančili obrtni kapi
tal opao od 6.21 miliona u 1930. godini na 4.67 miliona u 1931. 
godini. Sopstvena sretstva su rezervni fondovi nešto malo sma^ 
njeni, od 487 na 478, hiljada, zbog direktnog otpisa sumnjivih 
potraživanja iz fondova. Glavnica je ostala nepromenjena na 3 
miliona.

Neobično interesantno je kretanje uloga na štednju. Od 
1.75 miliona u 1928. godini ulozi us porasli u 1929. godini na 
1.8 miliona a na toj visini ostali su nepromenjeno i 1930. godine. 
Zatim dolazi kobna 1931. godina u kojoj je banka na veliko is
plaćivala uloge, koji su krajem 1931. godine iskazani sa svega 
794 hiljade dinara. Odliv iznosi čitavih 56%, koje je isplatila 
b an k a  svojim ulagačima za nepunih pet meseci. To je nesum
njiv dokaz neobične likvidnosti. Pored odliva uloga imamo još 
i smanjenje pozicije poverioci, od 493 hiljade u 1930. godini na 
,136 hiljada u 1931. godini a potraživanje Poštanske štedionice 
smanjeno je za 20 hiljada na 266 hiljada, a poverioci uopšte više 
ne postoje. Ukupno dakle, smanjena su tuđa sretstva bančina u 
.1931. goaini za 1.39 miliona — što je neobično mnogo. Banka 
je to mogla učiniti samo zbog toga, što- raspolaže sa relativna 
velikim sopstvenim sretstvima i što je njezina aktiva visoko 
likvidna.

To nam potvrđuje struktura aktive. Menični krediti sma
njeni su u 1931. godini od 4.8 miliona sa 3.55 miliona odnosno 
za skoro 30%. Novi se krediti nisu odobravali. Pored ovih kre- 
lita  smanjene su i ostale lukrativne pozicije iz aktive: zajmovi 
na zaloge od 123 hiljade na 95 hiljada a dužnici po aktivnim 
tekućim računima od 996 hiljada na 814 hiljada.

Jedino pozicija vrednosti rezervnog fonda u efektima je 
u porastu, od 87 hiljada na 160 hiljada, tako da iznose efekti u 
bančinom portfelju 322 hiljade, zajedno sa slobodnim hartijama 
od vrednosti.

Sopstvene nepokretnosti u bilansu nisu iskazane, a nameštaj 
je bilansiran sa 18 hrljada — posle redovnog otpisa.

Iz izveštaja upravnog odbora čitamo, da ona muči veliku 
muku sa likvidacijom jednog svog potraživanja, koje iznosi posle 
otpisa 568 hiljada i to  od dužnika, koji je pao pod stečaj, Ovv 
ootraživanje banka do kraja 1931. godine nije mogla naplatiti 
i ako su mu prodata pokretna i nepokretna imovina, jer prodaja 
'oš nije postala izvršna. Krajem godine prodaito je nepokretna 
imanje istog dužnika u Mladenovcu, putem javne prodaje i banka 
je kupila njegovu kuću u Kralja Petra ulici za 291 hiljadu di
nara. Kako prodaja još nije postala izvršna, to ova pozicija U 
bilansu još nije iskazana, .
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Zbog: smanjenog poslovnog; volumena nastala je neiz- ‘ квалитета, много бол.и него- већина нашега угља. Прред Mar 
Uežna posledica, da je i bruto dobit bančina osetljivo morala bit: јевице подузеће експлоатира и рудник каменог угља код 
manja no ranijih godina, kao što nam to pokazuje jjačmv gubitka Ђурђевика.

Биланси за 4 последше године бвако изгледају:

Актива
Благајна

i' dobitka. Bruto dobit je opala od 1.14 miliona u 1929. godini na 
909 hiljada u . 1930 i 677 hiljada u 1931 godini. Međutim dolazi 
smanjenje i od toga, što  je kam ata u 1931. godini saldirana: međ 
rashodima se opšte ne pojavljuje. L:, TC.--C;0iv jU nt-.—,-.
* Međ pozicijama bančinih rashoda primećujemp da su po- РуДна поља 
rezi i prirezi u 1931. godini znatno smanjeni, od 256 hiljada u Инвентар
1930. na 100 hiljada u 1931. godini, ali su istovremeno porasli Инвестиције (^ич. желез.) 4.335 
troškovi od 212 :hiljada na 278 hiljada. Dok us otpisi sumnjivih Дужници 
potraživanja iskazani u 1930. godini sa 194 hiljade, iznose u 193i Ефекти 
godini 37 hiljada.,s Otpisano je više, ali je u tu  svrhu dellmično i Г^битак 
tipotrebljenfi' rezervni fond.

Čista dobit iznosi u 1931. godini 261 hiljadu .od čega, je 
podeljeno: rezervnom fondu 27 hiljada, fondu ža povećanje glav
nice 13 hiljada; ža  tantijeme 26 hiljada, a za dividendu- аксјодагп 
trna 195 hiljada odposno 6.5%.

j Пасива ■ ■
Главница: 
Ресерва 

јАмертизација
јПовериоЦи

Upravnom odboru Mladenovačke poljoprivredne banke ü Добитак 
jVUadenovcu nalaze se sledeča g. g.: Dušan Milijević, pretsednik; Збир биланса 
Gliša V. Jovanovič, potpretsednik; Milutin Jovančevic, Drago-1 
ljub Milovanovič, Milivoje Radosavljevič i Jovan D. Milijević. U

1928. 1929. 1930. 1931..
1 36 138 25Д

1.250 ' 1.250 1.250 1.250.
513 700 1.039

63.) 4.335 5.776 5.605 5.635,
• 599 2.150 3.950 4.129
■ 5 10 10
211 105 105 •fli.Alif-?

2.000 2.000 2.000 2.000
41 41 41 41
51 629 1.259 1.927

4.900 6.209 8.170 8.407
_ — 117 — 40

7.219 9.323 11.759 12.416
у констатиом порасту.. Инвестиције

nadzornom odboru Su g. g.: Brana M. Veljkdvić, pretseđ, ik; 
Dobrivoje Radosavljevič; Ur. Božidar Mirić, Milivoje R. čobič 
Miodrag D. Milijević. Upravnik banćin je g. Jovan D. Milijević.

„МОНТАНИКА” Д. Д. — ЗАГРЕБ
-

У.Босни су готово сви рудници угља у државној екс- 
стлоатацији. To je стање билО' затечено свршетком светског 
рата na се настаЕило оиде где се стало. Тако ми имамо ту 
ситуацију, д а .с е  у Босни највећи део продукције' yrvta ka- 
лази ,у  pyk-ама државе a у другим крајевима ааше земље у 
л родук ц и ји  угља наша држава само у минималној мери 
Јучествује.. .0  једном систему свакако не може бити говора.

. У Босни.су за време турске владе сви рудници били 
бласништво, држ аве.. Тако. je Аустроугарска наследила те 
руднике да би их олет наследила наша држава.

. Државна експлоатација босанеких угљених . рудника 
адје се шжазала на нарочитој висини. Уређај je у много че- 
Му застарио јер није било сретс.тава за нове инвестиције. У 
најновије доба иде се за тиме да се ови рудници јаче експло-

Збир биланса je 
износе око 8 милиона динара. Одбивши амортизацију остаје 
увек још 6 милиона. Главница износи 2 милиона. Однос соп^ 

‘ ствених ка туђим са 1:3 доста je неповол»ан. И овде je про- 
блем повишење главнице, како би се редуцирали {«датци на 
к.аматама.

Биланса за прошлу годину показује знатан пораст 
благајне. Водећи рачуна о приликама тржишта управа je 

j иастојавала, да држи што већу залиху готовине, макар мо- 
рала претрпети и губитке iia каматама.

Дужници су прошле године нешто порасли. Инкасо je 
слабији. Радило се и о државним железницама као једном од 
главних тсупаца готово свих наших угљенокопа.

Залиха угља и материјала редовно je тако монииална; 
да се о шој не исплати ни говорити. To je свакако једна 
повољна констатација јер велике залихе произведеног угља 
упропастиле су многе руднике. Значи да се лродукција тач- 
но равна према могућиости пласирања.

Неколико година оодузеће je радило с губитком. Го« 
дине 1930. добитак износи 117 хиљада динара. Али он се 
употребљава ради елиминирања губитка ранијих година који 
je износио 105 хиљада.

Прошла година завршеиа je чистим добитком од 4Q 
атишу. Државне железнице редуцирале су набавке угља код 1 хил>ада диџара. Из рачуна губитка и добитка, види се да je 
приватаих рудника да би већу квоту могле повући од бо- | na Име закупнике исплаћено држави у 1931. години 567 хи- 
^анских; државних рудника. јљада динара. Питање je да ли би држава, водећи рудник у

Међутим има и рудника који нису е-ксплоатирани од властитој експлоатацији била толико исто зарадила. Или би 
стране државе него су дани приватницима под закуп. Такав тек покривала издатке. али би за то натоварила на леђа нови 
случај имамо у Мајевици северо-источно од Тузле. М ајевица' број чиновника и пензишера.
изгледа да je богата на рудама. Ту су нађени и трагови наф- 
“те али до јаче експлоатације до сада није дошло.

Отписи су доета знатни. Прошле године равно две 
трећине милиона динара. To je вероватао у вези са жича- 

„Монтаника”  je основана као акционарско- друш тво'ном  железницом код које je потребна убрзана амортизација.
У управи „Монтанике” a. д., са техничком дирекцијом 

у Тузли, далазе се следећа г. г.: Др. Томислав Томљеновић,
-1920. године. 'Оно je добило на дугорочни закуп угљенокоп у 
Мајевици. Рлавиица је износила прво време 25 хиљада ди-
нара. Године 1922. повисује се на 125 хиљада димара. Го- ! претседник и генерални директор, Др. инж. Ксерксе Кључен-
дане 1927. већ на 250 хиљада a годину дана доцније на 2 ми- ј ко, потпретседник; Славко Цимерман, Антон Галзингна, Др.
■лиона динара. - > Барои Владимир Турковић.
' ГодШе 1929. изграђеАа je 10 кило<метара дуга жичаиа
железница од у-гљенокопа до железничке станице:Симин-Хан. 
T Ä e  je везан ća железкицом. Ha жалост само ca
ycKOTpaqfföM. Ако се једног дана изгради «ормалнотрачна 
’s ip yrä  Тузла—Брч,ко, која би имала да пролаЗи'близу руд- 
>ника 0твор‘ило' би ее широко поље рада јер би ее угал^могао 
■лако пласир^ти'у Славонију и' Војводину кОје' у' овоА? Оску- 
'^евају. ПродУкција je у констатно.м порасту. Данас већ из- 
Boćh öiico ;5  хиЈБада-.вагона годишње.. ИзГрадшом? пруге до 
Брчког, продукција би битно порасла. Угаљ je одличног

СРПСКА РАТАРСКА ШТЕДИОНИЦА, СТАРИ БЕЧЕј

Српска ратарска штедионица у Старом Бечеју осно- 
вана je 1914. године као национално-привредна установа са 
задатком да окупи око себе наш национални елеменат n i  
Старог Бечеја и околине. У пркос светског рата послови 
■банчини лепо су се ' развијали и она има лриликом Уједи- 
'гвења већ и главницу од 2 милиона круна. У 1922. години ова 
je главница повишена иа 750.000 динара —  употребом ре-



8
зервних фондова — a у: 1924 години на 1 милион, опет из износи свега још 9.9 милиона a у 1931. години 9.15 милиона. 
резервних фондова. У 1926 годиии здружене су двс. акције ј За вре.че <>д 1928. до краја 1930. године главни разлог сма- 
од no 12.50 динара у једну од 25 динара. У 1Ö30. години од- њ ета з^ира’ биМнса лежи у  опЗдаљу улога ‘на штедњу. Akgj

лучено je и спроведено ново повишеше главнице на 1.6 ми- 
лиона помоћу нове емисије од 24.000 акција које су пону- 
ђене старим акционарима no кључу од 5 старих за једну 
нову акцију no емисионом курсу од 32.50 динара. Нова еми- 
сија je потпуно уплаћена a  разлика на ажију од i80.000 ди- 
нара дотирана je резервном фонду. Српска ратарска ште- 
дионица има једног врло јаког протектора, наиме Српску 
банку у Загребу. Од 64.000 акција на колико je подељена 
главница Српске ратарске штедионице налазе се у рукама, 
Српске банке д.д., Загреб, један пакет од 20.000 комада,, 
тако да je Српска ратарска штедионица заправо афилиација 
Српске банке у Загребу. To je од необично велике важности 
no развој њених послова, за њен кредитни потенцијал као 
и поверење које ова банка ужива међ својим комитентима.

Развој банчиног пословања најбоље нам тумачи на- 
редна таблица у којој смо упоредили главне билансне пози- 
ције за последње четири године. Слика коју добијамо веома 
je интересантна пошто се из ње тачно одвајају два периода: 
до краја 1929. године којом je завршен један период и од
1930 и 1931 године када почиње нов период за банчино по- 
словање — наиме после повишења главнице од 1 милиона на
1.6 милиона.

Рачун изравнања
Актива 1928.

i
1929. 1930.

/ хиљадама динара
1931.

Благајна 458 414 670 322
Менице 7.593 9.566 6.701 7.252
Текући рачуни 2.845 1.036 2.120 1.194
Инвентар 9 8 7 7
Непокретности 250 250 250 250
Хартије од вредности 66 91 121 121
Преносна актива 112 65 22 3.038

Пасива
Главница 1.000 1.000 . 1.600 1.600
Резервни фондови 533 549 760 802
Пенсиони фонд 58 65 72 80
Улози на штедњу 8.392 7.547 5.970 6.171
Реесконт 814 1.802 1.108 299
Преносна камата 131 151 88 41
Чиста добит 238 249 268 151
Збир биланса 11.333 11.431 9.893 9.146

Рачун
Приходи

губитка и добитка

Плате и трошкови 226 231 228 233
Камата 687 842 734 524
Порези 356 290 208 142
Станарина — — — 15
Чиста добит 238 249 268 151

Приходи
Камата 1.280 1.107 1.047 614
Провизије 196 486 373 417
Приход од непокретности 23 20 45 34
Приход од ефеката 3 — .— - —

Пренос добити 3 — — 1
Збир прих. или расхода 1.507 1.613 1.465 1.065

Док je у првом периоду, наиме у 1928. и 1929. години 
збир биланса износио 11.3 милиона динара, примећујемо да 
je у другом периоду .прилично редуциран. У 1930. години

погледамо пћсиву биланса 'онда примећуј емо да :су; улози- на 
штеди.у крајСм 1928. године износили 8.4 милиона и да сут, 
до Kipkj'a 1930. године када je главница по!зкшена опали на-
5.97 миЛио'на. Међутим у 1931. години забележен.је код уло- 
га понован пораст на 6.17 милиона —  дакле у доба када ко* 
већине других: новчаних завода у «aüioj : држави : улози на 
штедшу знатно опадају. () неком неповерењу улагача према 
Српској parapćKoi штедионици дакле не може бити говора. 
Опадан>е улога у :ранијим годинама морало je имати специ- 
јалне разлоге. Оно je могло доћи као последица тешких прит  
вредних: 'прилика Старог Бечеја и земљорадника i — комите^ 
ната Српске ратарске штедионице, a делимично и :о томе 
uro) ова банка није хтела да повисује каматгну, стопу «а уло- 
ге на штедњу. У 1931. години долази емањење банчиног 
обртног капитала од одлива повериоца односно ; смањења 
искоришћеног реесконтног кредита. Доко ie овај кредит у
1929. години изиосио 1.8 милиона, смањен je у 1930. години 
на 1.1 милион a у 1931. години на 299 хиљада динара. Ово 
смањење обртног капитала je у данашњим приликама за 
банку необично повољно, пошто je она тиме знатно. смањи- 
ла расходе и очув.ала се од улажења у нове ангажмане који' 
би могли бити рискантни. Овим променама у структури nam
erne знатно je појачано банчино стање: док су крајем 1928*. 
године износила сопствена средства 1.5 милиона a туђа 9.2' 
милиона дотле износе крајел! 1931 године сопствена сред- 
ства 2.4 милиона a туђа 6.4 милиона.

Активна страна биланса Српске ратар.ске штедионице 
показује да je она своје повериоце no реесконту смањила 
искључиво редукцијом својих активних текућих рачуна; од 
2.12 милиона у 1930. години они су смањени на 1.19 милиона 
крајем 1931. године. У тој позицији налазе се вероватно и 
извесна потраживања код новчаних завода која су књижена 
као потраживања no текућим рачунима. Највећа позиција су 
есконтни кредити. Они су били рекордни крајем 1929. годи- 
не са 9.56 милиона; у 1930. години износе свега>6.7 милиона- 
(тим знатним променама јасно се показује да мора банчин 
менични портфељ бити необично ликвидан) a крајем 1931 
године nO'HOBHO je порастао на 7.25 милиона. ' :

Банчине хартије од вредности билансиране су no— 
следше две године непромењено са 121 хиљада, непокретно* 
сти са 250 хиљада кроз све четири годи»е‘ a инвентар са Т  
хиљада динара. '

Због смашеног пословног волумена видимо из рачуна^ 
губитка и добитка да je бруто добит последње три године 
стално у смањењу a најјача у 1931. години. Због смањених 
активних текућих рачуна опали су приходи од камата — за 
400 хиљада али су због повећаног есконтног портфеља про-  ̂
визије порасле. Код расхода видимо да су плате и трошкови 
остали готово непромењени кроз све четири године. Расходи 
no каматама такође су смањени због отплате реесконтног 
дуга. Знатао мањи су и порези; они опадају кроз све четири 
године наиме од 365 хиљада у 1928. години (када су били 
исувише високи) на 142 хиљаде у 1931. години. Због сма- 
њеног пословног волумена смањена je и чиста зарада која 
износи 151 хиљаду према 268 у претпрошлој години. Подег- 
љена je на следећи начин: 22 хиљаде дато je резервном фон- 
ду, 4.500 пензионом фонду, као тантијема управном, над- 
зорном одбору и управнику 22 хиљаде, наиме 6% дивиденде 
no 1.50 динара на 64.000 акција дато je 96 хиљада динара a  
иа нову, 1932. годину пренето je 5.6 хиљада динара.

У управи Српске ратарске штедионице налазе се го- 
спода: Тома Главашки, председник; Димитрије Хаднађев, 
потпредседник, Коста Јовановић, Лазар Ковачевић, Рада 
Ковачев, Груја Мидић, Нестор Стражмештеров, Мита Воа- 
ров, Мита Милованов, Душан Соколов, Павле Војновић m  
Цвета Хорватски.
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Садржај:
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ским производима — Загреб 
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АНГЛО-ЈУГОСЛОВЕНСКО ПЕТРОЛЕЈСКО Д, Д. 3A PA- 
ФИНИРАЊЕ И ПРОМЕТ ПЕТРОЛЕУМОМ И ИНИМ БИ- 

ТУМЕНСКИМ ПРОИЗВОДИМА —  ЗАГРЕБ

Петролејска подузећа налазе ce пред једном новом 
чињеницом. Закон о принудном мешању шпирит-уса са бен- 
зином ступио je «а снагу , и ових дана биће пуштене у 
промет прве количине ове мешавине. Наши аграрци, боље 
речено наша индустрија шпиртуса, тражила je већ дуго да 
и југославија no узору других држава уведе присилно ме- 
шање шпиритуса са бензином. Највећу корист од тога има- 
he индустрија шпиритуса. Пољопривреда тек индиректио јер 
he један део кукуруза прерадити у шпиритус што he имати 
за последицу, да за ове количине неће морати тражити тр- 
жишта.

Будући да ce код нас бензин одноено наф:та увози еа 
стране, то he присилна мешавина шпиритуса еа бензином 
имати за последицу да he увоз нафте-бензина у будуће бити 
мањи него што би то био случај код присилног мешања. To 
he деловати и на наш трговински биланс a преко овога и на 
наш биланс плаћања.

Присилном мешавином шпиритуса са бензимом ишло 
ce je и за тим да залихе бензина одноено нафте које ce на- 
лазе 'Код наших рафинерија могу у случају погребе да под- 
мире већу потребу за погонским материјалом. Кад je доне- 
шен закон о присилном мешању озбиљне опозиције није би- 
ло ни са које стране. Чак ни сами интересенти, било рафи- 
нерије бензина било аутомобилски кругови нису јаче исту- 
пили. Ауто-клуб je чак и поздравио ту меру и ако она није, 
нити може бити у интересу његових чланова. Јер једно je 
сигурно, да мешавина шпиритуса са бензином много више 
гангира мотор него потрошњу самог бензина.

У најновије време конзум бензина знатно je опао. A 
и остали петролеумски продукти. Тешке привредне прилике 
делују и на аутомобилизам односно на индустрију и занате 
који раде са бензинеким моторима. Присилна мешавина бен- 
зина са шпиритусом тај he конзум још јаче редуцирати, ако 
не долази до побољшања привредних прилика. Међутим из- 
гледи за блиску будућност нису у томе погледу ни најмање 
повољни.

Англо-југословенско петролејско друштво, поред Стан- 
дард Оил Компани и Вакум Оил Ко. има код нас моиополни 
положај у промету бензином. Остала подузећа играју мању 
улогу. Поједкни трговци могли су раније набвити из Руму- 
није no један или више шлепова бензина који би онда пласи- 
рали у земљи. Данас je то много теже јер треба извршити 
мешање. A за мешање- погодан je само онај шпиритус који

има најмању количину воде. За то су потребни нарочитн . 
апарати.

Англо-југославенско гштролејско друштво тежи sa 
концентрацијом пословања. Југословен-ску иафту помало аб- 
сорбира. A концентрирањем пословања код саме централе, 
редуцирају ce послови и персонални трошкови код филијала- 
и агенција.

Биланси Англо-југославенског петролејског д. д. sa
1931. гбдину који -су објавл>ени тек пре неколико дана, упа- 
ређени са билансом за 1928. годину овако изгледају:

Актива 1928. 1931.
у хиљадама динара

Благајна 1.064 506
Дужници 93.164 18.795
Непокрет. и инвент. 180.341 196.053

Пасива
Г лавница 100.000 100.000
Повериоци 172.749 112.978
Добитак 1.819 2.376
Збир биланса 274.569 215.355

Укупна биланса редуцирана je за неких 60 милиона 
динара. У првом реду ради дужника који су смањени у току 
године од 93 милиона на 18 милиона. To je свакако веома 
повољна констатација јер у данашње доба претстављају 
високи дужници велику опасност no активност предузећа —- 
јер ce њихова солвентност сваког момента може променити.

Инвестиције и роба исказане су у једној збирној по- 
зицији Према томе овде недо'стаје сваки преглед. Јер ипак 
je велика разлика ако од 196 милиона са којим je износом 
та позиција исказана, отпада на робу 100 или 10 милиона a 
на инвестиције остало. Било би пожељно кад би ce ова по- 
зиција биланса разделила у инвестиције и робу.

Повериоци су у опадању што je наравно последица 
смањења дужника. To je важно, нарочито с обзиром иа да- 
нашње валутарне прилике.

Чисти добитак од нешто преко 2 милиона дииара ие 
стоји баш у најповољнијој релацији са главницом и указуј« 
на тешке прилике у пословању ове бранше уопште.

Англо-југословенско петролеумско д. д. има евоје фи- 
лијале у Београду, Љубљани, Марибору, Новом Саду, Спли- 
ту, Цапрагу, 'Суботици, Скопљу, Сомбору и свим крајевима- 
наше државе.

У управи oiBor предузећа налазе ce следећа г.г.: Др. 
Милан Марић, претседник; Др. Артур Марић, потпретсед- 
ник; Др. Рудолф Роданић, Андрев Агрев Аршибалд Шот 
Дебенхам, Ж ан Паптисте, Аугуст Реслер, Сер В. A. Детер- 
динг. Вилиам Луј Шлуттермад фон Лео, Б- A, Тенвицк И 
Адалберт Валдману.



10
„САРТИД“, — СРПСКО АКЦИОНАРСКО РУДАРСКО-ТО- 

ПИОНИЧКО-ИНДУСТРИјСКО ДРУШТВО — БЕОГРАД.

. Српско акционароко рударско-топионичко-индустр!иј- 
ско друштво у Београду, или како његова фирма скраћено 
гласи „Сартид“ објавило je ових дана свој годишњи изве- 
штај_ за /пословну 1931./32. годину. Сартид je најстарије и 
највеће предузеће т. зв. тешке индустрије на територији 
предратне Србије.

У ofloiMe извештају читамо еледеће речи, типичне no 
стање и прилике наше тешке металургијске индустрије: „У 
прошлој шсловној години запослење у нашој фабрици још 
je и даље опало. Док смо у пословној 1929./30. години имали 
обрт од 87 милиона динара, a у пословној 1930./31. години 
48 милиона динара, дотле je обрт у прошлој пословној го- 
дини eij.ao на свега 23 милиона динара. И ако смо преду- 
зели мере 'за ригорозну штедњу, нисмо уепели код овако 
слаббг запослен>а да похријемо издатке, због чега и лока- 
зујемо у билансу приличан губитак. Обрт у нашим произво- 
дима1 трговачких артикала није ce знатно изменио, али су: 
зато државне поруџбине сасвим изостале. Ha државне по- 
руџбине не можемо ки за будуће рачунати“.

Из ових речи звучи сва трагика наше тешке инду- 
стрије. Њезино je стање заправо очајно. Ако једно од во- 
дећих предузећа у своме извештају сматра за потребно да, 
каже, да je њезин обрт у току пословне године износио 
свега 23 милиона динара a ори томе располаже сопственим 
сретствима од преко 60 милиона и 45 милиона туђих срет- 
става, о«да морају прилике стварно бити необично тешке,

Намеће ce питање, где лежи разлог ? Одговор нала- 
зимо такође у извештају управног одбора „Сартида“ a у 
пасусу, где ce вели, „да cv државне поруџбине сасвим изо- 
стале и да ce на њих ни у будуће неће моћи рачунати”.

Велика и^дустријска предузећа као што je „Сартид”, 
чије гране производње су грађење пруга, мостова, поправка 
и израда локомотива и вагона, поправка и подизање бродова, 
шлеоова, и т. д. и т. д. могу за ове послове имати углав- 
номе само једног комитента, само једног налогодавца, a то 
je јавна рука односно држава. Раније нашој je индустрији 
машина и т. д. правила тешку конкуренцију немачка инду- 
стрија, са својим репарационим лиферацијама. Када су у 
лето 1931. године ове престале —  одала су ce и наша велика 
предузећа оправданој нади, да he ce сада прилике попра- 
вити. Међутим то je билО' погрешно'. Очекиване поруџбине 
с у ' изостале — из финансиско-политичких тешкоћа државе. 
Наша службена привредна политика оријентисана je ка за- 
штити домаће радиности, што ce најбоље показује из ца- 
ринске тарифе na чак и из новог Закона о радњама. Али 
упркос томе има изузетака — који баш нашу индустрију те- 
шко погађају.

Куда то води, показује биланс „Сартида“ — који мора 
да закључује годину са губитком.

Међутим, у управи „Сартида” преовлађуЈе здрав, ства- 
ралачки Дух. Видећи да томе крупноме проблему за сада 
нема лека, -одлучена je реорганизација предузећа и то на ко- 
мерцијалној производњи. У томе погледу учињени су први 
покушаји — врло успешно — већ пре две цо три године, 
када ce почело са производњом алата, пољопривредних ма- 
шина, гвозденог материјала и т. д. Сада, у овој години 
ишло ce чак и даље. Са новим акционарима о којима he доц- 
није још бити речи, склопљен je један нарочити аранжман
— врло успео no „Сартид” — no коме he ce код њезине 
фабрике у Смедереву подићи једна потпуио нова, модерна 
ваљаоница за танки блех са свим потребним постројењима 
и уређајем, Колико je нама познато осигурана су већ и по- 
требна финансиска сретства.

Нашим читаоцима je познато из ранијих анализа ,,Сар- 
тида” да je to једно индустријско предузеће врло отменог

порекла. Код њега je концентрисано -све оно, што je у нашој 
иационалној индустрији од имена и угледа, a поред тога 
умели су наши југословенски претставници да зинтереси- 
рају и најмоћнија европска индустријока предузећа. Преко 
„Ш тега” — аустро-угарског друхитва државних железница, 
који je од свога почетка у извесној мери био ангажован код 
„Сартида” a још више код Бродске фабрике вагона, дошла 
су ова два наша предузећа и под утицај Боденкредитан- 
шталта у Бечу, a кад ce овај фузионирао са Кредитанштал- 
том, под интересну сферу овог последњег. Кад je у прошлој 
години Кредитаншталт дошао у тешкоће, прекупиле су акције 
„Ш тега” највећи евглески индустријалци Ар:мстр0нг--Викерс, 
који су у „Сартиду” већ и од раније били ангажовани као и 
румунски индустријалци Аусшнит преко њиховог великог 
предузећа Титан, Надраг Калан у Букурешту. Ha место 
аустријских акционара дошло je до концентрације интереса 
енглеско-румунских и наших домаћих. За време ове транс- 
акције прочуле су ce вести о фузији „Сартида” са Брод- 
ском фабрико.м вагона. Међутим, у колико je иама познато, 
до тога неће доћи, нити ce на то озбиљно помишљало, збот 
извесних финансиско-техничких и технички оргаиизатор- 
ских и производних разлика. Али je ипак много учињено. 
Обе су фабрике склопиле »еке врсте интересне окупности, 
прешле под централно водство „Сартидовог“ генералног ди- 
ректора веома способног и окретног г. Хена. Тиме je елими- 
нирана свака међусоб.на конкуренција. Бродска фабрика Ba
rona биће реорганизована, али he она задржати као главну 
задаћу производњу и поправку вагона и локомотива — a 
то су послови које „Сартид” напушта, у корист Бродске фа- 
брике —- која остаје и даље правно самостално предузеће. 
Тиме je дакле инаугурисана једна врло важна рационализа- 
ција — како у погледу техничком тако и финансиском.

„Сартидова” главница износи 50 милиона динара a 
подељена je на 50.000 ко.мада од no 1000.— динара. При- 
ликом оснивања, 1913. године износила je 4 милиона пред- 
ратних динара; у 1921. години повишена je на 7.5 милиона, 
1922. године на 15 имлиона, 1923. на 35 милиона a 1925. ro- 
дине на 50 милиона динара.

Да бисмо добили правилну слику о његовој финан- 
сијској моћи, финавсиоком ефекту индустријске делатности 
као и о тешкоћама са којима ce последњих неколико година 
бори, скупили смо у наредној таблици главне билансне по- 
датке за последње четири године који омогућују врло инте- 
ресантне рефлексије:

Рачун изравнања.

Актива 30. јун 30. јун 30. јун 30. јун
1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

Инвестиције 35.243 38.383 41.338 42.526
Нова постројења и инвест. 3.140 2.955 1.187 1.311
Покретности — — 68 68
Материјал на стоваришту 29.821 19.243 16.527 15.700
Благајна 689 908 395 434
Хартије од вредности 5.073 7.126 3.275 5.570
Курсна разлика држ. ефеката — — — 750
Дужници 30.153 35.108 26.550 13.550
Губитак — — — 2.969
Мањи прен. добити из ран. год. — — — 252
Остаје губитак — — — 2.717

Пасива

Г лавница 50.000 50.000 50.000 50.000
Резервни фонд 308 375 443 448
Отписивања 6.610 8.379 10.301 10.301
Повериоци 42.259 37.130 24.494 20.215
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Прелазне позиције — — — 1.658
Чиста добит 3.415 3.487 257
Збир биланса 104.129 103.792 89.342 82.627

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Општи управни трошкови 1.913 2.228 2.197 1.986
Камате 4.020 3.312 2.718 2.535
Порези 987 374 731 633
Отписи 1.651 1.768 1.922
Добит 3.415 3.487 257

Приходи
Приход од ефеката 162 161 134 128
Бродог.радилишта 2.882 2.359 2.316 2.056
Дру-га оделења 8.814 8.566 5.229
Пренос добити — — 147
Г убитак — — — 2.969
Губитак no одб. прен. добити — — — 252
Остаје губитак — — — 2.717
Збир прихода или расхода 11.987 11.172 7.826 5.153

Већ на први иоглед пада у очи. смањење збира би- 
ланса, који je опао према 1929.. години за 22 милиона — 
искључиво као последица смањења позиције повериоца. У 
пасиви примећујемо даље, да у последњој години нису прав^- 
љене никакве дотације нити потребне амортизације. Управа
о њима није могла водши рачуна, да не би повећала губи- 
так — и ако би амортизације стварно биле оправдане. По- 
вериоци у износу од 20 милиона код сопствених сретстава 
од 60 милона износе једва једну трећину .сопствених срет- 
става, што показује на необично велики финансиски одно- 
сно кредитни капацитет предузећа. Ови су повериоци за- 
право већи, као и дужници, пошто читамо у извештају yri~ 
равног одбора, да „к а о  у ранијим билан-сима тако и у овоме, 
ломбардовани државни бонови у износу од 30.18 милмоиа 
и ломбардовани зајмови на подлози истих у износу од 25.66 
милиона нису показани под дужницима ни повериоцима, него 
je показана само разлика од 4.52 милиона под дужницима“. 
„Сартид” je годинама добивао од државе за своје испоруке 
већином трогодишње државне бонове, које je у задње време 
због финансиске кризе могао пласирати само уз највеће те- 
шкоће и са великим губитцима на каматама. Али je један 
део тих бовова остао увек у портфељу 'предузећа. Ове ве- 
лике разлике на каматама „Сартид” код постигнутог и не- 
обично малог обрта није могао зарадити; u ако je произ- 
водња —  комерцијална —  фабрике сама no себи била ак- 
тивна, — јер постигнута бруто добит премаша управне тро- 
шкове — ипак се расходи на каматама бонова нису могли 
покрити — из чега резултира губитак.

Све инвестиције покривене су сопственим сретствима, 
исто тако и сав материјал, нова постројења, хартије од вред- 
ности na чак и мањи део дужника. Значи да je предузеће 
необично здраво и јако фундирано. Вредност инвестиција je 
по.расла последњих година за 6 милиона на 42.5 милиона, као 
последица техничке реорганизације. Али je  типично за вла- 
дајуће прилике, да je вредност материјала у стоваришту сма- 
њена за скоро 50 од сто, од 30 милиона на 15.7 милиона. Од 
тога долази 2.15 милиона на израђевине, 5.78 на купљен 
материјал a 7.76 на још недовршене радове. Дужници су би- 
лансирани са 13.55 милиона, према 30.15 милиона у лето
1929. године. Ефекти су билансирани са 5.57 милиона, a 
курсна разлика код државних папира књижена je кроз ак- 
тиву са 750 хиљада динара.

Бродоградилиште и остала одељења дала су приход 
од 2.18 милтана, док су управни трошкови редуцирани на
1.98 милиона. Нов доказ да je предузеће активно — али ка-

мате ипак није могло зарадигги, нити порезе, и ако су и они 
мањи но прошле године. Због тих већ напоменутих н'епОвол>- 
них околности биго je губитак неизбежан изноби 2.97 ifffl- 
лшша, a no одбитку нрекоеа добпти из ирошле годнке све- 
дена je на 2.72 милиона, која се прено-си на нов рачуН.

У Управном одбору „Сартида” налазе се: следећа г. гл 
Претседник: Ђорђе Вајферт, индустријалац, почасни гувер- 
нер. Народне банке Краљевине Југославије. Потпретседниди: 
Др. Фердинанд Грамберг,. индустријалац, Београд, ннж. Ми- 
лош Савчић, бив. министар, Београд. Чланови: Макс Антић, 
генерални директор Југословенске удружене банке a. д., За- 
греб, Едгар Аушнит, генерални директор сједињених мета- 
лургијских творница Титан, Надраг, Калан, Букурешт, Ду- 
глас Викерс, индустријалац, потпретседиик Управног одбора 
Викерс-Армстронг Лимитед, Лондон, инж. Др. Георг Гин- 
тер, Беч, Пол Готје, опуномоћени мииистар и потпретсед- 
ник Нацконалног удружеша француских портера покретних 
вредности, Париз, Димитрије Живадиновић, претоедник Над- 
зорног одбора Народне банке Краљевине Југославије, Бео- 
град, Данил’0 Калафатовић, арм. генерал у пензији, Београд, 
Стеван Карамата, генерални директор јадранско-подунавске 
банке, Београд, Чарлс Уортингтон Кревн, командер, дирек- 
тор Викерс-Армстронг Лтд., Лондон, инж. Владимир- Мк- 
шковић, ген.. директор генералне дирекције руда у пензији, 
Београд, Оскар Полак, директор аустријског Кредитног за- 
вода за трговину и обрт, Беч, Андрија Радовкћ, бив. мини - 
стар, члан Улравног одбора Народне банке Краљевине Југо- 
славије, Београд, Гистав Ранди, претседник Националног уд- 
ружења француских портера покретних вредности, Париз, 
књаз Барои Стирбеј, велепоседнгек, Букурешт, Коста Л. Ти- 
«отијевић, сенатор, Београд, Душан Томић, професор уни- 
верзитета Београд, инж. Ж орж Фај, генерални /;иректор 
француског друштва Борских рудника, Париз. инж. Адал- 
бсрт Фајт, Салцбург.

JUGOSLAVENSKE TEKSTILNE TVORNICE MAUTNER D. D.
— ZAGREB

Istorija Jugos'.oVenske tekstilne fabrike Mautner d. d. u 
Zagrebu je neobično interesantna, već i zbog toga, pbšto je 
usko povezana sa istorijom i razvojem jednog od najvećih in
dustrijskih konserna bivše Austro-Ugarske monarhije. Ranija, 
dd 1922 goÄine je ovo naše pređuzeće bilo sastavni deid „Vferei- 
nigde Oesterreichische Teksti.industrie a. g. W ien”, koja je 
imala svoje fabrika gotovo u čitavoj bivšoj monarhiji. U 1923 
godini odlučila je uprava ovog bečkog društva —  s obz rom 
na novo nastale prilike i u vezi sa postojanjem nasleđnih dr
žava Austro-Ugarske monarhije — da izvrši reorganizaciju i na
cionalizaciju preditzeća. U to doba osnovana je čehoslovačka 
Maütner d. d., Austrijska Mautner d. d., Rumunska Mautner 
d. d. i Jugoslovensko Mauther d. d.

Zajedno sa bivšom filijalom Kreditanštaita u Bćču i L jub
ljani, Kreditnim zavodom za industriju i trgovinu u Ljubljani kao 
i uz učešće Ljubljanske kpeditne banke osnovano je nacionali
zirano Jugoslovensko Mautner d. d. prvo u Ljubljani, a docnije 
je sedište preneto u Zagreb, gde se još i danas nalazi. Ovo novj 
društvo preuzelo je fabrike Bečkog Mautnera koje su se nala
zile na teritoriji Jugoslavije, naime predionicu Litiji i tkačnic:i 
pamuka u Sv. Pavlu kod Prebolda obe fabrike u Slovenačkoj. 
U to doba glavnica je utvrđena sa 10 miliona dinara a podeljena 
na akcije od po 100 diriapa nomiriale.

Glavna skupština od leta 1927 godine donela je odluku, 
da se ima izvršiti valorizacija investicija — saobrazno zakon
skom propisu o valorizaciji —- kojom je prilikom u knjigama do
bivena računska dobit od oko 16 miliona dinara. Од ove razlike 
predloženo je na račun glavnice 10 miliona a 6 miliona knjiženo 
je u korist rezervnih fondova kao specijalna rezerva. Na taj na
čin društvo je došlo do glavnice od 20 miliona dinara, a akcije 
su tom prilikom prežigosane od 100. na 200 dinara nominalne 
vrednosti.



Prću.oi«..a pa. zaposluje t<jo radnika a me
hanička o.iaga iiiiL... , .... .snaga; i касшса pamuka za
posluje lafluiKii . .ч.,. . .—ooja sa d«.o-«U vretena.

Ovo jugObiOv'u..., ,........ .... Oiiü je ncouiciio prospemo '
aktivno, v ec u iV** 0 . , ■ upravljač, postupaju proširenoj
poslovanja u koju sn.»u „snivaju beogradsku tekstilnu indu
striju u ßeogradu, po.—cu icuje se imala izvršiti ekspanzija na 
južnom delu nase države, beogradska tekstilna industrija zapra
vo nije nikakva nova icreae ja. Ona je postojala već pri.ično dug') 
pod firmom Milan ječmenica i Komp. Prilikom preuzimanja pret
vorena je u akcioriaisko društvo sa glavnicom od 6 miliona 
dinara, koja je u 1925 godini pov.šena na 10 miliona. Fabrika je 
postepeno modernizirana i proširena tako da je vrlo brzo prel- 
stavljala najveću tekstilnu fabriku na čitavom Balkanskom po- 
luostrvu, ne samo u našoj državi. Ona ima predionicu i tkaonicu 
pamuka, 650 razboja i 4.200 vretena, komp.etnu napravu za 
tkanje svile, farbarnicu, štampariju, apreturu, rološtampariju itd. 
U doba konjunkture fabrika je zaposlila oko 1500 radnika.

Izgleda, da je od svih Mautnerovih preduzeća u pojedinim 
državama — naslednicama najbolje radilo društvo Jugosloven- 
skog konserna. Kod ostalih, imala je Kreditanstalt u Beču, kao 
glavni akcionar, prilično gubitaka, naročito kod čehoslovačkog 
Mautnera, koji je nekoliko puta morao biti reorganiziran i sa
niran. U Jugoslaviji je Mautner imao srećnu ruku. Uprkos tome 
došlo je i kod Jugoslovenske afilijacije do izvesnih reorganiza
cija. Međ prve treba ubrojiti prodaju Beogradske tekstilne fabri
ke, koja je izvršena 1929 30 godine, a cenu od nekih 40 mili
ona dinara. Glavni kupac bila je Jugo-Češka tekstilna industrija 
u Kranju. Jedan manji deo mašina je demontiran i odnešen u 
Kranj, drugi deo je zadržala Mautnerova fabrika u Litiji a štri- 
kotažu je preuzela „Šumadija“ a. d. u Beogradu, gde je danas 
i zaposlen glavni deo radnika bivše Beogradske tekstilne fab
rike, koja sada već treću godinu ne radi.

Iz dosada izloženog izlazi, da su Mautnerove fabrike zapra
vo najstarija tekstilna preduzeća u našoj državi. Poslednjih ne- 
kolnko godina kod nas je osnovano mnogo novih tekstilnih fa
brika ali uprkos tome može se reći, da se Jugoslovenske tekstil
ne fabrike ne moraju ograničavati zbog ove konkurencije. Je
dine teškoće koje postoje, to je nemogućnost dovoljnog uvoza 
potrebnih sirovina zbog deviznih odredaba i moratoriuma za tran
sfer inostranih potraživanja. Važno je, da je smanjena konkuren
cija inostranstva ali i domaćih preduzeća, koja nemaju u ino- 
stranstvu dovoljno uskih prijateljskih veza, da bi eventualno 
mogla povući robu na kredit.

U toku 1929 godine priključena je konsernu Jugosloven- 
skih Mautnerovih fabrika još jedna fabrika za tepihe, koja ta- 
kođe dobro radi.

U narednoj tablici uporedili smo bilansne pozicije Jugo- 
slovenskog Mautnerovog konserna za poslednje četiri godine, 
koje nam pružaju neobično interesantnu sliku. Ceo rad, prodaja 
Beogradske tekstilne fabrike i sve ostale promene veoma se lepo 
vide iz ovih cifara. Analiza je sledeča:

Račun izravnanja
Aktiva 1928. 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Zemljišta 1.096 1.057 917 906
Zgrade 26.317 26.317 25.364 25.364
Mašine 16.391 21.442 21.442 2 i,442
Inventar 2.570 2.570 2.570 2.649
Dužnici 35.432 26.889 21.616 29.015
Hartije od vrednosti 19.174 19.225 274 229
Biagajna 958 675 801 2.148
Zalihe robe 28.346 .26.592 23.842 '‘26.743

Pas’va ■ т џ
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fondovi 6.425 6.553 6.665 6.80r\

.'otporni rad. fond 150 200 250 300

.uiiorr zacioni fond 6.823 10.099 13.376 16.652
Poverioci 95.308 85.672 54.076 63.067
cista  uobit 1.578 2.243 2.431 1.678
Zbir bilansa 130.285 124.768 96.829 108.4У /

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Otpisi — amortizacije 2.285 3.276 3.276 3.276
Porezi 730 496 589 1.853
Kamata 11.423 8.657 6.380 5.009
Troškovi 2.744 2.934 2.674 5.895
Dob t 1.578 2.243 2.432 1.678

Prihodi
Prenos dobiti 97 121 259 229
Prinos 'tadrikacija 18.664 17.484 15.093 17.483
Loir p*i.ioud. i.i rashoda 18./u l 17.0U5 15.352 17.712

x ivü aa pogledamo pasvu. bopstvena sretstva fabrike iz
nose krajem itfoi godine 43л5 miliona, dok su krajem 1928 go
dine izuosua З.ј.20 liuiiona. Povećanje dolazi od arnortizacionog 
fonda, Koji se pos.ednje tri godine dot.rao sa po 3.27 miliona. 
Inače su glavnica i ostali rezervni fondovi ostali skoro nepro- 
menjeni: glavnica sa 20 mi.iona a fondovi su u toku poslednje 
tri godine porasli od ti.42 miliona u 1928 na 6.80 miliona u
1931 godini. Potporni radnički fond, koji je poslednje tri godine 
povećan za 100% na 300 hiljada nismo ubrojili među sopstvena 
sretstva a isto tako ne i čistu zaradu. S.mptomatićno je takode 
i kretanje pozicije poverioci, koja je od 1928 do 1930 godine 
reducirana za 41.3 mi.iona, od 95.3 miliona na 54 mil.ona. Sma
njenje ove pozicije nije posledica smanjenja poslovnog volume
na, već dolazi od prodaje Beogradske tekstilne fabrike. Dobive
nu protuvrednost upotrebio je jugoslovenski Mautner za sma^ 
njenje svojih dugova — a pri tome treba podvući, da su ovi

■ poverioci uglavnome identični sa glavnim akcionarima, naime 
vlasnicima Mautnera u Beču i Pragu. Kao što ćemo malo do- 
cnije videti, ovom je transakcijom znatno smanjen teret kamata 
i popravljen odnos sopstvenih ka tuđim sretstvima. Dok su u 
1928 godini tuđa sretstva bila još za oko 3 puta veća od sop
stvenih, d o te  su u 1931 godini veća samo za oko 1.5 puta. A 

j pri tome vidimo, da su poverioci baš u 1931 godini porasli za 
nekih 9 miliona. Objašnjenje za ovo povećanje nalazimo u ak
tivi, koja nam pokazuje, da su u 1931 godini istovremeno porasli 
dužnici za 8 miliona a roba i sirovine za 3 miliona.

U aktivi dalje vidimo, da su nepokretnosti, zemljišta i m a
šine bilansirane sa 47 miliona, dakle samo za koji milion više 
od sopstvenih sretstava. Sve investicije pokrivene su dakie sop- 
stvenim sretstvima. Mašine su bilansirane u 1930 godini sa 16.4, 
miliona a u 1931 godini sa 21.44 miliona — znači dakle, da su 
poslednje tri godine napravljena nova postrojenja u vrednosti 
od 5 miliona dinara. Pozicija hartija od vrednosti pokazuje 1929 
ka 1930 godini smanjenje za 19 miliona dinara. To dolazi usled 
prodaje Beogradske tekstilne fabrike. Ona je imala glavnicu od 
10 miliona dinara, a Mautnerov konsern ju je knjižio, kako iz
gleda sa 19 miliona — i ako je i ova vrednost bila gotovo za 
polovinu manja od realne, prodajne vrednosti. U toj pozic'ji je 
bilo dakle tuđih rezervi od oko 20 miliona dinara. Kod dužnika 
imamo sve do kraja 1930 godine tendenciju opadanja, za 14 
mil'ona, od 35.4 mi.iona u 1928 godini na 21.6 miliona u 1930 
godini. Zatim, u 1931 godini, zbog veće prodaje a i težeg napla- 

; ćivanja veresije dužnici su porasli na 29 miliona. Analogna ten- 
: denc'ja je zabeležena i kod pozicije roba. Do 1930 godine opada

— što još ne znači da je rohe manja, pošto je poznato,
da ie vredno?* svrovtna ii noslednjih godina katastrofalno
nov-h no s " ° V ' -- tržištu ^ — ^ n ie  ove pozicije do kraja 1931 

.....pr ’ '"'ristilo niske cene i povečalo

: 'i- ‘ 'r in e , da ie bruto-prihođ od
ali do. i» u 1931 godini



ponovilo porastao za 2 miliona na 17.7 miliona. Relativno veliko 
je povećanje’ poreza, od '589 hiljada u 1930 godini na 1.85 mi
liona u 1931 godini. Kamate su reducirane ove godine za
6.4 miliona na.5 miliona, a troškovi su u poslednjoj godini skoro 

‘ đuplirani na. 5.89 miliona -i- što će. biti u vezi sa troškovima oko. 
prodaje fabrike u Beogradu. Čista dobit je manja no ranijih go
dina a iznosi 1.67 miliona. : ! ■ :■

U upravi Jugoslovenske tekstilne tvornice Mautner d: d. 
u Zagrebu,nalaze se sledeća gospoda:

Potpretsednik: Dr. Ernst Zucker, Makso Antić, Friedrich 
Betohribek, Prag; Benzion Bulli, Beogradi; Leon Sonivan, Oto 
Deutsch, "Wien; Dr. Ernst Seiringer, Wien; Josef Luektnan, 
Ljubljana; Dr. Jaroslav PreisS Prag; Dr. Vladimir Spevec; Dr. 
Nikola Kostrenčić, Dr. Fran Pavlin; Josef Dekleva. Prokurista: 
Louis Preiss, Richard Stuckart, Julio Sadnik, Richard Weselly, 
Andreas Mautner.

DRUŠTVO -ZA EKSPLOATACIJU GORIVA» A. D, — BEOGRAl)
Društvo za eksploataciju goriva a. d. u Beogradu jedno je 

neobično prospemo preduzeće. Ono spada u industrijsku inte
resnu sferu beogradske prometne banke .koju opet treba ubrojiti 
međ najjače banke prestonice. Društvo za eksploataciju goriva, 
osnovano je u toku 1914-. godine kada je kod. srpske industrije,
а. naročito rudarstva, zabeležen prvi veći polet, koji je na žalost 
brzo bio prekinut svetskim ratom.

Naročito u periodu poslednjih pet do šest godina poka- 
zuje'wovĐ preduzeće povećanu aktivnost. Kao dokaz navešćemo 
samo nekoliko fakata: zbir njezinog godišnjeg bilansa koji, kao 
što to vidimo iz donje tablice iznosi krajem 1928. godine još
б. miliona dinara, povećao se je rapidno i dostigao krajem 1931. 
godine već ,22 miliona,. Dok je proizvodnja uglja iznosila 1927. 
godine još oko 28 hiljada tona, o,na iznosi krajem 1930. go’dine 
blizu 63 hiljada tona. Društvo za eksploataciju goriva eksplo- 
atiše u glavnome tri rudnika uglja, naime ugljenokop „Tresi- 
baba”, kod Knjaževca „Podvis” i „Blagovesti

Ugalj iz „Tresibabe” pripada međ najbolji kameni ugalj koji | 
se kod nas proizvodi,, pošto ima oko 6300 kalorija dok ima na j 
primer Trbovijanski’ ugalj u najboljem slučaju svega 5000 kalo - j 
l'jja. Dnevna proizvodnja varira između 150 do 200 tona dnevno.

Vrlo interesantno i simptomatično je kretanje glavnice 
Društva za eksploataciju goriva. Ranije prilikom osnivanja dru
štva, u 1914. godini, glavnica je iznosila 600 hiljada predratnih 
dinara, što bi odgovaralo — ako uzmemo u obzir sve valutarne 
promene — današnjoj visini od 6 miliona. Posle rata, u 1921. 
godini glavnica je povišena na 1.2 miliona a 1922. godine na 3 
miliona dinara. Na toj visini ostala je nepromenjeno do 1930. go
dine, kada je preduzeće, reorganizirano i postavljeno na mnogo 
širu bazu. Došlo je do izvesnog aranžmana sa francuskom in 
dustrijskom grupom Borskih rudnika kojoj su ranije pripadali 
rudnici „Podvis” i „Blagovesti”, koje je preuzelo Društvo za 
eksploataciju goriva, kojom prilikom je glavnica u dva maha po
višena: u 1930. godini na 6 miliona i to novom emisijom od 6000 
komada novih akcija od po. 500 dinara nominale, koje su pre
uzeli stari akcionari. po. ključu na 3 stare akcije 2 nove. Ostalih 
2000 komada bilo je rezervisano pomenutoj finansijskoj indus
trijskoj grupi, koja je sa izvesnim modifikacijama učestvovala i 
u novome povišenju glavnice na 10 miliona dinara, koje je bilo 
sprovedeno u toku 1931. godine. Vidimo dakle, da pripada dru
štvo za eksploataciju goriva međ ona veoma retka akcionarski 
društva odnosno industrijska preduzeća ,koja su u 1930 i 193' 
godini, dakle sred sadašnje krize, povisila glavnicu u dve emi 
sije od ukupno 3 i 4 miliona na 10 miliona dinara. Obe su emi
sije izvršene bez apela na novčano tržište a njihov je lispeh bio 
siguran već i zbog toga, pošto stoji iza Društva za eksploataciju 
jedan vrlo močan industrijsko-finansisko-bankarski konsern — 
naime Prometna banka, Beograd.

Zbog relativno niske glavnice plačalo je ono preduzeće u 
ranijim godinama vrlo lepu dividendu. U 1922 i 1923 godini po 
30%, u 1924 godini 10% a 1925 i 1926 godine 20%. U 1927 go- , 
dini nema dividende, pošto je godina završena gubitkom od 59 
hnjada dinara. U 1928 godini plaćeno je na ime dividende opet

20%. Kako su u narednim godinama, zbog povečanja proiz-j 
vodnje, modernizacije preduzeća i proširenja i racionalizacije, 
tehničkih naprava postale potrebne znatne investicije i poviše
nje glavnice, smanjuje se dividenda: ona iznosi u 1929 godin' 
16% a poslednje dve godine, 15930 i 1931 godme po 12%, što. 
je uvele još vrlo lepo ukamačenje akcionarske glaynice.

Prosperitet preduzeća izgleda potpuno, osigaran. Vrlo. je,: 
važno napomenuti, da za Oruštvo za eksploataciju goriva skoro , 
ne postoji pitanje prodaje i plasiranja svojih proizvoda, koje je,, 
kod drugih rudarskih preduzeća od vitalnog značenja. Ugalj 
u ruštva za eksploataciju goriva .vrlo slabo sretnemo n a  slobod
nom tržištu. Poznato je da su industrijski angažmani Prometne,, 
banke veoma razgranati, Tu su metälurgijske fabrike,, strugare!: 
kalorične električne centrale,, fabrike cementa, i t. d, koji.,svi su* 
veliki potrošači uglja — a njih prvenstveno sn ab đ ^a . Društvo-, 
za eksploataciju goriva. Tako je distribucija njezine ukupne, p ro-., 
izvodnje uglavnom e. osigurana — a što je glavno đrtištvo, niož- 
da postiže cene, bolje od onili' koje se plačaju konkurenciji To 
su preimučstava neprecenljive.' važnosti. ' .... . f

Interesantno ie baciti p'ogleđ na kretanje bilansnih 'pozi
cija Društva za eksploataciju goriva.' U narednoj ^ablići, ’updre ‘ 
dili smo ih za 1928. godinu i poslednje dve godine a döbijann 
sledeću vrlo informativnu sliku:

Račun-izravnan ja - ■ ! -: •' '•••
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Aktiva: 1928. 1930. 1931,
ii hiljadama dinara

Blagajna 133 54 1 318
Ugalj 149 159 > 53 -
Zgrade i investicije 1.590 1.642 2 658
Zemljište — teren eksploatacije " 574
Mašinerije 1 1.203 1.96-1 2.428
Električne instalacije 74 ‘ ■' 173 173
Prevozna sretstva 343 255- 719
Nameštaj i pribor 80 214 226
Stala i zaprega 31 34 . 31
Razni materijal 180 871 :398
Alat 57 88 95
Vrednosti rez. fonda 227 - 227
Hartije od vrednosti -,- 103 - I-, гћ HniSl
Dužnici 2,337 4.854 - 9 996
Menični prijem kod Narodne banke 1.500 3.000
Kaucije članova odbora rr^i:r i : ŠS*—: .105
Petave .34 95 800

Pasiva:
olavnica 3.000 6.000 10.000
Kezervni fond 740 950 1.153
Istražni fond : . 145 194 287
Amortizacioni fond 640
Menični prijemi ... ■ ..i 1.500 3.000
Poverioci , ... j 1.466 2.411 4.161
Tantijem a . , 181. 263 457
Dividenda 600 720 • 1.200
Zbir bilansa 6.166 12.133 21.804

Raetin gubitka i dobitka
Rashodi: ■

Prenos gubitka 59 s
Kazni troškovi 320 879 630
Dotacije blagajni _ _ 340
Porez 242 503 702
Plate 205 402 493
Otpisi 423 446 640
Čista dobit 907 1.118 . 1.94 ■>.
Prihodi od uglja 2.568 3.095 4 705
razni rashodi 254 46
zbir prihoda ili rashoda 2.568 3.349 4.751

Kao što vidimo, pokazuje zbir bilansa neobično povećanje 
— od 6.16 miliona krajem 1928. godine na 12.13 miliona. u 1930. 

| godini, odnosno za 100% i na 21.8 miliona krajem 1931. godine. 
Bilans je dakle i u poslednjoj godini skoro dupliran. Ovo pove-
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ćanje dolazi u glavnome od porasta sopstvenih sretstava u 
prvom redu zbog povišenja glavnice od 3 miliona za 1. miliona 
na 10 miliona, kojima su pokrivene nove investicije. Ukupna 
sopstveria sretstva iznose krajem 1931. godine 12.08 miliona 
prema 3.88 miliona u 1928. godini. Od toga dolazi 1.16 miliona 
na rezervni fond, 287 hiljada na istražni fond i 640 hiljada na 
fond za amortizaciju. Tuđa sretstva iznose 7.16 miliona od čega 
su 3 miliona menični dugovi a 4.16 miliona poverioci po tekućem 
računu. Godinu dana ranije, krajem 1930. godine tuđa sretstva 
su iznosila 3.9 miliona.

Investicije su izvršene sve iz sopstvenih sretstava. Dok je 
vrednost terena eksploatacije, mašinerija, zgrada i zemljišta bi- 
lansirana u 1930. godini sa 3.6 miliona, dotle je njihova vrednost 
iskazana krajem 1931. godine sa 5.66 miliona, zbog toga što je 
društvo u toj godini preuzelo i rudnik uglja „Blagovesti” . Na- 
meštaj, prevozna sretstva, zaprega itd. bilansirani su sa 1.15 
miliona a alat i razni materijal — što je sve vrlo detaljno bilan- 
sirano, 462 hiljade dinara. Dužnici su iskazani sa 9.99 miliona 
dinara. Kako smo u pasivi bilansa videli, da iznose poverioci 
svega 7Л6 miliona to znači, da je pored svih investicija i skoro 
tri miliona dužnika finansirano sa sopstvenim sretstvima. Sa fi- 
nansisko-tehničke strane to pretstavija jedno vrlo veliko preimuć- 
stvo za preduzeće. Zaliha uglja bilansirana je sa neznatnim iz
nosom ođ 159 hljada dinara, što potvrđuje ranije izneseno gle
dište, da za Društvo za eksploataciju goriva ne postoji problem 
plasiranja svoje proizvodnje. Svaku proizvedenu količinu ono 
vrlo brzo može plasirati.

Povečanje industrijske deiatnosti i proizvodnje pokazuje 
i račun gubitka i dobitka, iz koga izlazi da je produkcija uglia 
krajem 1931. godne dala prihod od 4.7 miliona, prema 3,09 mi
liona u 1930. i 2.56 miliona u 1928. godini. Zbog proširene de
iatnosti povišeni' su i rashodi, troškovi i plate u manjoj meri, a 
porezi relativno vrlo znatno, od 503 hiljade1 u 1930. godini na 
702 hiljade u 1931. godini. Veče su i amortizacije koje iznose 
640 hiljada prema 446 hiljada u 1930. godini, 
i Čista dobit iznosi u 1931. godini 1.94 miliona prema 1.12 

miliona u 1930. godini a za ceo milion je veća od one u 192S. 
godini. Od ove dobiti dodeljeno je 194 hiljada rezervnom fondu 
272 hiljade na ime tantijeme upravnom odboru, 116 hiljada 
nadzornom odboru, 68 hiljada kao tantijema osoblju. Akciona- 
rima je dodeljeno na ime 12% dividende 1.2 miliona dinara a 
naučnom istražnom fondu 93.4 hiljade dinara.

VUKOVAk j KA KUDELJARA 1 PREDIONA D. D., VUKOVAR

Među našim tekstilnim poduzećima koja se bave preradom 
kudelje, Vukovarska fabrika kudelja i predionica igra jednu do
minantnu ulogu. Naša produkcija kudelje je' dosta znatna a po
stoji još i mogućnost njenog proširenja. Nažalost mi kod kuće 
prerađujemo samo minimalne količine kudelje. Najveći deo izvo
zimo na stranu. A onda uvozimo znatne količine prerađene ku
delje, odnosno artikala iz jute koji bi u znatnom delu mogli biti 
zamenjeni kudeljom.

Od svih grana tekstilne industrije, ova prerada kudelje je 
kod nas nekako najslabije razvijena. 1 što je najvažnije ono ne
koliko poduzeća koja se time bave, postojala su u glavnome tu 
: od pre rata. Posle rata podizanju industrije kudelje nije se po
klanjala ona pažnja koja se je poklanjala industriji pamuka i vu
ne, odnosno umetnoj svili koja je poslednjih godina veliki favorit.

Vukovarska kudeljara i predionica osnovana je kao ak~ 
cionarsko društvo početkom 1919 godine, dakle odmah posle 
rata. Poduzeće zapravo postoji još i od ranije. Ove godine iz
vršena je nacionalizacija formiranjem naročitog nacionalnog dru
štva. Glavni je interesent Prva hrvatska štedionica u Zagrebu. 
Uiavnica je iznosila 1.5 miliona dinara. Kako je poduzeće posto
jalo još od pre rata, 1928 godine, izvršena je valorizacija inves
ticija prema propisima zakona iz 1926 godine. Od dobivenog , 
viška između bilansnih iznosa investicija pre i posle valorizacije,
3 miliona dinara upotrebljeno je za povišenje glavnice. Tako ova 
iznosi danas 4.5 miliona dinara. Tom prilikom formiran je i na

ročiti rezervni fond radi pokrića štete iz promene vrednosti va
lute kako to predviđa zakon iz 1926 godine u iznosu od 1 mi- 
iiona 604 hiljade dinara.

Poslovni uspesi poduzeća ne mogu zadovoljiti. Rezervni 
fond koji je iznosio 1928 godine Din. 1 milion 463 hiljade dinara 
u dve gocune reduciran je na 7 hiljada dinara jer je upotrebljen 
za otpis gubitaka. I posle toga poduzeće ne izkazuje dobitka. 
L<d reorganizacije u nacionalno pouuzeće, društvo nije isplatilo 
nikakve dividende.

Vukovarska kudeljara pored prerade kudelje služi kao do
bavljač električne struje za grad Vukovar. Fabrika ima elek- 
tričnii centralu koja pored podmirivanja potreba fabrike ima i 
znatne viškove struje. Tako je mogla sklopiti ugovor sa op~ 
štinom, da će joj prodavati potrebnu energiju. Međutim ne samo 
da Kudeljara daje višak svoje energije nego je ona podigla i 
sopstvenu električnu mrežu kroz grad. Korisno plasiranje viška 
električne energije u normalnim prilikama može za pojedina in
dustrijska poduzeća biti od velike koristi jer omogućuje znatnu 
nuzgrednu dobit. Moći će delovati i na sniženje prođukcionih tro
škova onog aela energije kojeg poduzeće samo treba. Ali može 
to da znači i znatan teret. Pogotovu ako su prilike na tržištu 
takve da se ukazuje potreba, da fabrika na izvesan rok obustavi 
poslovnje. ü  tom slučaju mora se i dalje držati u pogonu elek
trične instiacije jer tako glasi obaveza koja postoji prema gradu 
odnosno prema abonentima na struju.

Bilansi Vukovarske fabrike kudelje za 4 poslednje godine 
ovako izgledaju:

Aktiva; 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32
Blagajna 38 9 41 27
Zgrade 3.760 3.760 3.760 3.760
Mašine 9.801 9.715 9.616 10.278
Električna mreža 4.210 4.291 4.448 4.468
inventar 1.028 515 698 480
Roba 5.756 4.553 4.299 3.590
Dužnici 4.073 4.553 4,299 2.889
Efekti 14 40 25 21

Pasiva:
Glavnica 4.500 4.500 4.500 4.500
Rezerve 1.463 1.243 7 7
Rezerva valorizacije 1.604 1.604 1.604 1.604
Amortizacija elektr. m r e ž e ------ 436 593 764
Poverioci 18.902 16.894 17.497 18.795
Menice 1.994 1.302 3.178
Ukupna bilansa 28.748 25.978 27.381 25.671

Ukupna bilansa iznosi 25.7 miliona prema 27.4 miliona
koncem 1930 godini. Invsticije iznose ukupno oko 19 miliona di
nara. Glavnica, rezerve i amortizacijom fond ukupno nešto preko 
5 miliona. Između investicija i vlastitih sretstava postoji prilično 
nepovoljan odnos. Bit će potrebno, čim to prilike budu dozvo
ljavale, da se pristupi povišenju glavnice. Jedino na taj način 
bi će moguće sniziti poverioce koji iznose skoro 19 miliona 
dinara.

Roba i dužnici iznose tek nešto preko 6 miliona i poka 
zuju tendenciju opadanja. Prema 1930 godini pokazuju zajedno 
smanjenje od milion dinara. K  prema 1928 godini smanjenje od 
oko 2 i po miliona. Veće smanjenje ovih pozicija bar dok je fa
brika u pogonu teško je provesti. A investicije se ne mogu sni
ziti. Jedino da se električna mreža preda opštini. Nu ni ova neće 
imati raspoloživih sretstava da to preuzme. Ne preostaje dakle 
drugo nego povišenje glavnice, odmah se za to ukaže povoljr.a 
prilika.

U bilansama ranijih godina bili su prihvati zasebno is
kazani. U bilansu za 1931 godinu oni su uneti među poverioce. 
»vatu toga pokazuju ovi porast za preko milion dinara. Međutim 
ako uzmemo u obzir da su menice iznosile koncem 1930 godine 
preko 3 miliona i da ih sada nema u bilansu, onda vidimo, da 
su obaveze ipak osetljivo reducirane.

Gubitak sa prenosom iz ranijih godina iznosi 105 hi
ljada dinara.
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Садржај:

Крањска индустријска дружба д. д. — Љубљана—Јесенице 
Колинска товарна хранил д. д. — Љубљљана 
„Елин” југословенско друштво за електричну индустрију д. д. — Загреб

КРАЊСКА ИНДУСТРИјСКА ДРУЖБА Д. Д. — ЉУБ- 

ЉАНА—ЈЕСЕНИЦЕ.

Проширење уређаја Крањске индустријске дружбе у 
«сврху фабрикације нових артикала који се до сада нису из- 
рађивали у нашој земљи, наставља се интезивнО’. У ове две 
лоследње године утрошено je неколико нових десетака ми- 
лиона динара у сврху проширења фабричког уређаја, одно- 
сно набавке и монтирања нових стројева који he да изра- 
ђују нове артикле.

У Јесеницама се већ почело и са израђивањем ливе- 
них цеви из железа. Ми смо до сада морали увозити знатне 
количине ових железних цеви. Данас смо и у том погледу 
самостални. У творници електрода на Добрави почеле су 
се израђивати угљене шипке за електричне батерије. И у 
том погледу иде се за еманципацијом од иностранства. Ва- 
љаоница на Јаворнику уређује се за израду финијих врсти 
блеха које смо до сада морали да увозимо са стране. Нови 
уређаји започеће са продукцијом првих .месеци 1933 године. 
Међутим je повишена и царина на фини блех тако да ће фа- 
брика већ у првим данима свога рада бити у довољној мери 
заштићена. Залихе које су набављене пре него што je насту- 
пило повишење царине биће међутим утрошене. Повишење 
царине на фини блех погађа у знатној мери нашу индустри- 
ју израђевина из блеха која се je последних година наро- 
чито развила. Код дефинитивиог уређења царине на изра- 
ђевине из блеха требаће водити рачуна и о чињеници да je 
царина за полуфабрикате међутим знатно повишена.

Новим инвестицијама које су знатне и које прелазе 
све инвестиције које су код нас последњих неколико година 
извршене у било којем нашем индустријском подузећу —• 
новом или старом, —  Крањска индустријока дружба још je 
у већој мери афирмирала своју супремацију међу нашом же- 
љезном индустријом. Она данас ван сваке сумње спада међу 
наша водећа индустриска подузећа ове гране.

Незгода лежи у томе, што су нове велике инвестиције 
Крањске индустриске дружбе започете баш .мало раније не- 
го што je и код нас привредна мриза избила свом жестином. 
Но са друге стране изгледа да h-e фабрика бити потпуно 
преуређена управо у време када he ее почети појављивати 
први озбиљни знаци побољшања наших привредних прилика. 
Побољшање коњунктуре, које he онда да наступи ван сваке 
сумње, ићи he у првом реду у корист оним подузећима, која 
су се међутим технички толико усавршила, да могу у пуном 
обиму сарађивати у процесу продукције и то са знатио ма- 
њим продукционим трошковима јер je њихов уређај међу- 
тим подесен на висину захтева савремене технике.

Биланси за 4 последње пословне године овако из- 
гледају :

Актива 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32

У хиљадама динара
Земљиште 3.434 3.509 4.421 4.373
Зграде 9.909 10.356 14.496 27.192
Стројеви 5.826 8.980 23.770 70.285
Недовршене радње — — 20.133 —
Сировиие и роба 15.482 21.030 23.256 23.892
Благајна 2.431 675 2.068 723
Менице и девизе 1.673 551 376 654
Дужници и банке 30.651 28.423 34.073 31.441

Пасива

Г лавница 13.500 13.500 13.500 45.000

Резерве 8.309 8.363 8.672 10.061

Бистрида 2.120 5.120 5.120 5.120
Фонд инвестиција 2.500 2.500 6.000 9.500
Повериоди 39.004 38.993 84.420 88.151

Добитак 727 4.470 4.842 2.548-

Збир биланса 68.410 74.429 124.075 160.418
У билансу пре 30. јуна 1931. године један део инвести- 

ција био je билансиран на посебном рачуну „недовршене 
радње“. Te позиције у билансу за 30. јун 1932. године ви- 
ше нема. Инвестиције су извршене и прекњил^ене на поједи- 
не позиције биланса.

3,емЛ)Иште показује лрема стању од пре две године 
кад су започете интензивније инвестиције пораст од скоро 
милиона динара. Ту су набавке нових непокретности за са- 
дашње и касније проширење фабрике. Зграде показују ме- 
ђутим пораст од 10.3 милиона на 27.2 јиилиона динара. По- 
раст износи 17 милиона динара. За 17 милиоиа динара даду 
се данас подићи велика постројења, односно битно проши- 
рити већ постојећа. Стројеви бележе пораст од 9 милиона 
на 70.2 милиона или преко 60 милиона динара. To je за са- 
дашње прилике једна огромиа цифра. И тешко да je ма које- 
наше индустријско подузеће за само две године набавило 
толико Л1ашина. A како се ваљаоница завршава тек почетком 
године и у билансу за 30. јуни 1933. годину видећемо изве- 
сан пораст инвестиција. Кроз ове две године, нове инве- 
стиције износе скоро 80 милиона динара. To je огромна ци- 
фра за наше прилике. Поготово код ш дузећа које je из 
интересне сфере иностранства прешло у домаће руке.

Интересантно je посматрати «ако су добивена толика- 
сретства. Дионичка главница повећана je  од 13.5 на 45 ми- 
лиона динара. Ha тај je начин добивено нешто преко 30' 
милиона динара. Повериоци од 1931. године до јуна ове го- 
дине порасли су за 50 милиона динара. Ha тај начин саку- 
пљено je свих потребних 80 милиона динара.
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Године 1930/31 инвестиције су у првом реду извршене 

порастом позиције повериоца. Дакле из зајмова. Ta позидија 
расте од 30. јуна 1930. до 30. јуна 1931. од 39 на 84 милиона. 
У прошлој години расте' само за 4 милиона. Међутим je. ус- 
ледило повишење главнице. Овим повишењем редуциране су
о б а в е зе . " * “ "у ' * ..........

Данас инвестиције представљају вредвост од ире.чо 
100 милиона динара. Властита "сргтства': главница плус све 
могуће резерве и сви фондови износе око 65 милиона ди- I 
нара. Према томе око 35 милиона инвестиција извршено je 
повереним сретствима.

Позиција сировине и роба показује и с т о  стање као и 
годину дана раније. Дужници и банке. ем,ан>енђг су,гз?1 2.5: ми- 
лиона динара. A и благајна за скоро 1.5 милиона. Међутим 
т е  промене нису толико важне кад имамо <пред очима кругше 
иамене код инвестидија и начина производње.'

Чисти добитак од 4.8 милиона пао je на 2.5 милиона. 
У извештају управа говори да пословање >није задовољило. 
Конзум жељеза je знатно опао. Ma да je и Крањска у сред- 
њоевропском картелу, ипак добити није могла задржати ка 
ранијој висини. Прилвке су много пута јаче и од највеће 
воље.

Рачун губитка и добитка овако изгледа :
Губитак 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32

У хиљадама динара
Порези и дажбине 851 3.458 4.421 5.108
Камате 1.506 1.286 2.161 .6.906
Отписи 977 1.304 2.397 7.028
Режија — 4.257 2.906 2.582
Осигурање 2.518 2.523 2.573

Добитак
Бруто добитак 4.053 17.296 19.546 27.722
Чист добитак 726 4.687 4.842 2.548

Бруто добита: порасао je за 8 милиона динара. Али су
поједине прзиције издатака показале још већи пораст. По- 
рези су порасли за нешто преко »шлиона. Камате за скоро 
5 милиона. Нове инвестиције које су знатним делом биле 
извршене позајмицама, нарочито' лрве, пре повишења глав- 
нице, зиатно терете рачу,н камата. Поготову због тога што 
иродукција оних артикгла ради које čy и извршене инвести- 
ције није још у току.

Отписк су порасли за преко 4.5 милиона дииара. По- 
већањем инвестиција, нарочито машина расту и отписи. 
Идућих година будући да су стројеви исказани са .70 .милио- 
на динара од којих 60 милиоиа кове набавке,- отписи би 
мбгли бити још и већи. Код позиције режкја и осиг.урање 
не«а већих про-мена. Већи пораст . кеких позиција издатака 
него што je Tiopacao бруто добитик и.мао je  за последицу да 
je чисти добитак исказан са 2 милиона динара мањим кз- 
носом.

Од поделе дивиденде се одустало. После неких мањих 
дотација 1 и четврт милиона додељеио je 1 Фонду инвести- 
ција a скоро' милион динара 'пренето je на нови рачун.

Из -свега досада изложеног излази. да je код највећег 
индустријског предузећа у Словеначкој na и- највећег у чи- 
тавој нашој држави ситуација у прошлој годиии кренула 
на боље. Коњушјгкра—наие-вие- надолази, захваљујући. не- 
обичио далековидној и стручиој управи, a нарочито технич- 
ком вођству. Треба имати у  виду, да je Крањска индустриј- 
скс дружба у децембру и јан.уару 1931./32. године, дакле 
пре годину дана морала обуставиги лроизводњу у свим. фа-- 
брикама. За/гим су долазиле тешкоће са радницима — које 
cv међутиМ врло’ брзо. ликвидираие ’ и предузеће запослуј.е 
данас већ око 1900 до 2000 радника према 240Q. код иормал- 
но искоришћеног капацитет.а. Каџаци.тет пррдаводње и рада 
je данас, после проширења предузећа, знатно проширен и по-

већан и може се констатовати, да предузеће сада већ ради, 
искоришћујући око 2/ 3 свог капацитета. Када буду прора- 
дила нова постројења, у првом реду ваљаонида за ф ини плех, 
a то ће бити случај: кроз који месец, због чега постоје оправ-
,-,ase наде, • да he рад. cnoia предузећа дати у овој години 
још многр..боље резултате но што je био случај у прошлој 
годили. И;.у погледу међународне ситуадије je ‘стање преду-1, 

• зећа.дошло у џовбљније, стање. Крањока индустријска-друж-.'1 
ба je чланица (као и сва наша велика индустријска преду- 
зећа) картелног уговора који постоји између југословеиеких 
и средње-европских произвођача железа, :Овај■ j e ■ картел пре-; 
стао важити 30. јуна 1932. године услед отказа са наш е) 
стране, али je затим привремено продужен, a у августу опет, 
обнозљен и то -ca' повољнијим' условима за 'нашу индустрију 
гвожђа. ■

У ynpä©H. Крањске индустријске дружбе налазе се 
следећа гјг.: Аугуст Востерн, претседник; Аугуст Прапро- 
тник, потпретседник; Др. Милко Брезир, јанко јован, Карл 
Нот, Илија К. Панић, јозеф Пфајфер, Др. Динко Пуц, Др. 
Фран Виндишер, Милан • Шукљи, Срећко Томић и Карл 
Детела.

ISPRAVKA
U analizi bilansa poduzeća „Lim” d. d. Zagreb u broju 

od 12 novembra pr. god. i firme Arko-Emajl d. d. Zagreb ü 
broju od 17 decembra prošle godine tvrdilo se, da je Kranj
ska inustrijska družba d. d., Jesenice, uzela inicijativu za povi- 
Senje carina na fini bieh.

Sa potpuno verodostojne strane upozoreni srao, da 
Kranjska industrijska družba, koja još ne proizvodi! fini bieh 
(kao što se to u ostalom vidi iz gornje analize bilansa) nije 
tražila povišenje carina, već je šta-više zauzela stanovište. , da 
se sa  povišenjem tog carinskog s ta v a  treb a  da, p r iček a , d o k  s e  
ne bude u zemlji počeo da proizvodi bleh u debljini od ispod 1 
mm, đa bi se time sprečilo nepotrebno poskupljenje tog. artikla.

КОЛИНСКА TOBAPHA XPAHMJI Д. Д. ЉУБЉАНА

У нашој држави немамо већи број фабрика сурогата 
хранилних еретстава, односно бар не много великих. Међ 
највеће треба убројити Франкову. чђабрику кавиног сурогата 
и љубљанска Колинску фабрику хранил д. д.

Колинска фабрика хранил д. д. у Љубљани основана je 
још одавно ире светског рата, али не као самостално лрав- 
но предузеће већ као филијала познате чехословачке фирме. 
Тек у 1926. години извршена je реорганизација овог пре- 
дузећа и љубљанска фабрика претворена je у. самостално 
акцмонарско предузеће. 'С а  1. јануарши 1925. године послови 
с.у вођеии самостално, и лредузеће je национализовано; код 
ових трансакција учествовао je и Кредитни завод за трго- 
Еину и индустрију у  Љубљани, којом je приликом преузео и 
већи лакет акција овога лредузећа.

У наредној таблици упоредкли емо кретање главних 
билансиих позиција за последње четири годиие, који нам 
дозвољавају врло интересантна посматрања. Слику- коју 
добијамо je следећа: , > ■

Рачуи кзравнач.а
Актиза ■ 1928. 192». . ,1930. 1931.

У хиљадама динара
Благајна 24 8 9 U
Дужниии 84 461 . 444 ; 579
Залози 2.786 1.534 1.333 1.273
Непокреткостм 1.406 1.386 1.334 1.311
Машине . ....... 682. ■ 758 .588 55.8
Ефек.ти 6. 6. 6 6
Кауције 3 3 3 3
Раз;:о 144 125 170 99
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Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000]
Фоидови 131 172 176 180
Пензиони фонд 1 133 137 130 j
Повериоци 674 83 111 229 :
Новчани заводи 2.082 1.749 1.361 1.253 :
Разно i:. 36 39 17 14
Добит 45 105 86 34 'Ј
Збир биланса 5.137 4.283 3.889 3.840

Рачун губитка и добнтка
1 Расходи- ■

Трошкови .4,156 4.003 3.858 3.422
Плате 405 401 408 402
Порези 161 139 153 228'
Отписи - 246 281 363 137
Чиета добит 45 105 86 - 34

Приходи

Прокзводња 
Преное ■ ■

5.03/
7

4.893
37

4.867 . 4.223
1 2

Ако бацимо прво поглед на кретање збира биланса, 
дриметиђемо, да кроз све последље године постепено али. 
нелрекцдн.о опада, од 5.14 милиока у 1928. години на 3.84 
милиона у 1931. години, односно за 1.30 'иилиона' или. 25%,.

Соцствена сретства износе 2.18, од чега су 2 милиона 
гла.. .нца, која je подељена у 2000 "акција од no 1000 динара 
чоминалке врздности., Резервни фонд je порастао од 131 хи- 
љада na 180, хиљада у. току последњкх три година. Ок je 
заправо изненађујуђе мален — лошто ивдстоји фабрика Еећ 
преко 25 година — али. .је. то разумљиво, лошто треба узети 
у обзир ,да je предузеће, као, сам-остално акционарско друш- 
тво тек у шестој • години, живота. Исте напомене важе и за 
вензиони, фонд, који изноеи 130 хиљада динара.. 
r Из актаве биланса- видимо, да су инвестиције (иетш- 
кретности.к машине); крајем 1931. године- билансиране са 
1.86 милиоиа. 1 Њ ихова-. će. вредност стално смањује, због 
енажних отписа. Обе ове позиције морају да садрже необич- 
ко велике- тихе резерве.- Ga*ie непокретаости заједно са зем- 
љиштем?су билаисиране са 1.3-1 динара, и ако вреде-ова .зем-. 
љишта и зграде; које припадају Колинској фабрици, данас у 
најмашу руку, 5 до 7 милио-на динара, ако ке и више. Машике 
еу биланоиране с а -558 хиљада а-ова ниска вредн-ост долази 
Ö« ранијих .амортизација. Иначе оиа би -вредела много’ више.

Дужиици имају тенденцију ха порасту, наиме o«: 84 
хиљада у 1928. години ,на'579 хиљада у 1931. години, али се 
«ретање ttee' етозиције мора по-смат.рати сам-о заједио са оном 
залога, који Су томе «асупрот у -опадању, од 2.78 милиона у 
1923.. години на 1.27 .мнлиона у 1931. години.

Ефекти који će налазе у тшртфељу предузећа билан- 
сирани су са 6 хиљада динара непромењено, кроз еве чети- 
ри.године. Исто важи и за кауције, док je позиција'разно у 
1931. години редуцирана на 99 хиљада.

Из рачуна, губи^ка и добитка видимо опадаље при- 
хода, од прбизводње, што до-казује, да je производња -кроз 
све оослед&е године смањивапа, у колик-о смањење ие до- 
лази услед обарања цена прокзво:-,’, Коли-нске фабрике. Тиме 
у вези редуцирани су код расхода предузећа и о-пшти трош- 
кови. Томе на супрот -остали су непромењени расходи на 
име плата. Интересантнр' je повећање пореза, који су у току 
последње го аине повећани од 153 хнљада на 228 хиљада 
динара. Због већих фискалних расхода предузеће je морало 
с-мањити отписе; к-оји су ранијих година износили 281 хи- 
љаду и 363 хкљада, до« су у 1931. годиии редуцирани за

i 137 хиљада односно за скоро 70%, —  a то je релативно врло 
’ много.

Ово смањење отпи-са проузроковано je већим порези- 
ма a то због тога, да би  се ипак могла исказати чиста за- 
рада. У случају да су отписи и ове године Износнли 360 хи-' 
љада, предузеће би код -непромевених осталих пшиција 

' исказапо губитак — a то се je морало кзбећи. Иначе je фи- 
нансијска' ситуација предузећа ксобично повољна. С в е ' ппве- 
стиције су далеко покривене сбпственим сретствима — већ ii

дућиост предузећа не прет-ставља нарочит-е опасности, пошто 
je то мање више :cako продазпа појава —  ДруиЗтво :и м а  je-- 
дан сток сталне клијентеле к-оја неће напустити потр-ошљу 
производа Колинске фабрике. Из ових билансних ц л ф а г .а  не 
излази дали потиче ово сиањење цифара од смашења по- 
словнсг в-олумена или од -смањења цена производње, које су 
знатно- оборене.

■ Чисти добитак Колинске фабрике изиоси у 1931. годи- 
ни 34 хиљада ди-нара према 86 хиљада у ,1930 и 105 хиљада 
у 1929. -гсдини. Док je у ранијим годика-ма- плаћена 4%: и 
5%‘ -дизиденда, у 1931. години то више кије случај, -већ je 
читава добит п-ренета на идућу -послрвну -годину.

- У управи Колкнске фабрике хранил д.-д. у Љубљани- 
налазе се г.г.: Аугуст Тости; генерални директор Кредитаог' 
завода за трговину и индустрију -у Љубљани и.Др. Милутин 
Зарник.

„ЕЛИН” ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ЕПЕКТРИЧНУ 
ИНДУСТРМјУ Д. Д. ЗАГРЕБ

југословенско друштво за електричну индустрију
„Елин” д. д. За-греб основано je у 1922. години, a оснивач je 
„Елин” у Бечу, једно рд највећих и познатих електртзтехнич- 
ких 'предузећа европеког реномеа. Пре-ма томе je југословен- 
ско „Елин“ дакле афилијација бечког предузећа ■■— ка-о што 
je то случај и код с-вих инду-стријских предузећа електро- 
техничке индустријске гране која код нас постоји. Тако... 
имамо и југословенско Brow-Boweri, југосло-венско Сименс, 

ј југословенско A. Е. Г. и т. д. ,-
Наше Југоеловенско „Елин” друштво за електричну 

јиндустрију у Загребу нкје оснозано -само код филијалне ор- 
i ганизадиЗе бечког „Елина” већ има много ширу аутономију 
a то и због. тог-а, пошто ирипада у индустријску интересиу 
сферу Општег југословенског Банкарског друштва Београд- 
Загреб. Оеновано je -ca задаћ-ом да пради, пројектира и nо- 
диже електричне цснтрале —  калоричне или хидроцеитрале, 
да извршује елехтричне инсталације и т. д. Поред :>тога 
друпггв'0 се бави н  про-дајом елект-ричних машина, електрич-. 
nor материјала, инсталацијама, лшцом, телефонима, радио- 
а-паратима, електричким лампама и т. д. Предузеће има у 
Загребу и сопстпеку радионицу. сна-бдевену са свим модер- 
ним. ааа-ратима за поправку електричних -машина и направа. 
Сопствеме' канцеларије и, сто-варишта подржава по.ред цен- 
трале у Загребу још и у Београду, Марибору, Сколљу, Сара- 
јеву и Љубљан;:.

У погледу електричких апарата односно- еле-ктро- 
икдустрије мм емо за сада увек још упућенк на увоз из ино- 
ст-раиства. Наше сопствене домаће индустрије још нема-мо 
— пошто je ова индустраја необично интензивна у-погледу 
капитала — и то у износима којима ми за сада још не ра- 
еполажемо — a поред огромних инвестиција за то су ло- 
требна и искуства, која .нама такође недостају. To je  сличан 
проблем као индустријД аутомобила коју за сада код нас 
такође не можемо основати. Међутим постоје сви зјредуслови,- 
да се из сличних радионица, као што je она коју ш а  југо- 

I словенски јчЕлин”- у 3srpc€y, .временом подижу и читаве фа- 
јбрихе —  ако 'бу&у ла то пос^гојали потребнк лредуслови.

i O .  -  L j u b l j a n a
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„Елин” у Загребу je основано 1922. године еа главницом од 
1.25 милиоиа која je била подељена на 12.500 комада акција 
од no 100 динара. У мају 1924. године ова je главница no- 
вишена на 5 милиона, са овим привременим ограничењем, да 
je уплаћено само 75% од нове емисије. Остатак 25% у-пла- 
ћено je у току 1927. године. Затим, у 1928. години долази 
до губитака, који су отписани на тај начин, да je главница 
смањена на 4 милиона a акције прежигосане од 100 динара 
на 80 динара номинале. Међутим, губитци су настали и у
1929. години и да би ce и они потпуно елиминирали, глав- 
иица je iJOHOBHO редуцирана, сада за 500 хиљада на 3.5 ми- 
лиона, a иоминала акција поновно je смњена за 10 динара, 
прежигосањем, на 70 динара. Тако je сав губитак од 1.5 
милиона ликвидиран и сноеили су га акционари, пристајући 
на отпис вредности уплаћене номинале акција од 100 динара 
на 70 динара, изгубивши 30 динара. То,м радикалном мером 
друштво je стављено на здрав основ.

И ако су привредне прилике код нас последње две до 
три године иостале невероватно слабе због све теже при- 
вредне депресије, ипак предузеће више не исказује губитак. 
Овој финансиској реорганизацији je следила и техничка — 
a прилике су сада такве, да ту  више нема других послова — 
чекаше на боља времена. Сви они -главни мотиви, због којих 
je друштво пре десет година основано, данас су постали 
неостварљиви. У току 1929. и 1930. године изгледало je, да 
je код нас у питању електрификације наступио нов период. 
Израђен je читав пројекат о електрификацији :наше држав?
— a то je електро-индустријски-м предузећима дало опти- 
малне наде — али, као што ce то код нас често дешава —- 
ова очекивања на жалост нису остварена. Нити унифици- 
рани закон о електрификацији нисмо могли добити, a пошто 
je криза у међувремену постала све тежа —  сви су ови 
проблеми опет одложени и њихово остварење je данас ве- 
роватно даље но што je икада било. Под данашњим прили- 
кама велике електричне компаније немају посла, сем у ко- 
лико ce баве за њих ситним лословима, препродајом апарата 
и т. д. у малим димензијама.

У наредној таблици упоредили омо билансне позиције 
Југословенског „Елина” за последње две године. Слика коју 
добијамо, ло друштво није неповољна a изгледа овако:

Рачун изравнања

Расходи
Трошкови
Отписи
Добит

Рачун губитка и добитка

2.116.581
27.961

108.961

I Приходи
Пренос добити 
Бруто-добит 
Разни приходи 
Камате
Збир прихода или расхода

98.242
2.073.642

45.000
36.619

2.253.503

1.833.096?
27.961
56.845

108.961
1.727.422

45.000'
36.519

1.917.902

Актива 1930. 1931.
Земљишта 188.220 188.220

Зграде 546.234 546.235

Машине 54.792 45.094

Инвентар 59.952 45.689

Роба 1.299.178 1.232.554

Благајна 33.172 30.260

Дужници 5.451.430 6.832.510

Хартије од вреДности 14.250 14.250
Поштанска штедионица и банке 425.417 551.141

Пасива
Главница 3.500.000 3.500.000
Повериоци 4.226.063 5.689.786
Резервни фондови 235.322 235.322
Чиста добит 108.960 56.845
Збир биланса 8.072.645 9.481.953

ј Ha тешке и ненормалне лрилике указује чињеница, да 
je збир биланса у  1931. години лорастао лрема 1930. годин» 
за 1.4 милиона на 9.48 милиона, али je бруто-добит истовре- 

јмено опала од 2.07 .милиона на 1.73 милиона —• уместо да,.
i као што би ce то могло очекивати, показује одговарајућ»- 
пораст. Онај пораст збира биланса у пасиви je последица- 
повећања позиције ловериоци, за преузету робу, a у активи- 

j ce одразује у повећању лозиције дужници, «оја je порасла у  
' одговарајућем обиму. Обртни капитал „Елина” износи да- 
кле у 1931. годиди 9.5 милиона, од чега су 3.73 милиона соп~ 
ствена сретства (3.5 милиона je главница a  235 хиљада ди-- 
нара резерве —  добит овде није узета у обзир) док износе 
повериоци 5.69 -милиона, a то- ће бити искључиво патрони- 
зирајући новчани завод илл пак матица, аустријски „Елин” ' 
у Бечу, за лиферовану робу. Финансиски капацитет Југо- 
словенског „Елина” мора бити огроман, пошто може да до~ 
бије од својих оснивача у елучају потребе робне кредите »  
до више стотина милиона динара —• што међутим, због са- 
дашњих прилика — у опште не долази у питање. Иако су 
акционари и повериоци у овоме предузећу готово идентични,; 
ипак треба констатовати да je однос солствених ка туђим 
сретствима пово,1.ан — и то чак и ако не би постојала ме- 
ђусобна веза. Доказ о апсолутно здравом стању предузећа,-

Инвестиције износе у 1930. години 849 хиљада (зем- 
љишта, зграде, машине и инвентар) односно некако четврти 
део од главнице. У 1931. години исказане су ове позиције са 
821 хиљаду, због отписа код машина и инвентара. Позиција! 
робе остала je непромењена са 1.2 милиона (у 1931. години' 
je мања за цигло 60 хиљада) a непромењеке су остале та- 
кође и картије од вредности, док су потраживања код П о- 
штанске штедиониде и новчаних завода мало порасла од 425' 
хиљада у 1930. години на 551 хиљаду у 1931. години. Пози- 
ција дужника износи 6.83 .милиона лрема 5.45 милиона у
1930. години. Због ових повећања дужника морали су бити- 
повећани и повериоци за Г.4 милиона према 1930. години. И 
то je последица кризе.

Рачун губитка и добитка нам показује смаљеље при- 
хода према 1930. годкни за 336 хиљада на 1.92 милиона, што 
долази као последица смањења бруто^прихода од продаје 
електро-индустријских лродуката. Остали су приходи били 
исти као и лрошле године. Код расхода видимо, да je управа 
гредузећа у стриктној мери водила рачуна о необично теш- 
ким лриликама, пошто je «од непромењених отписа у висини1 
од 27.9 хиљада у.мела да омањи трошкове од 2.12 милиона у
1930. на 1.83 .чилиона у 1931. години, и ако je својим пове- 
риоцима одобрити веће камате но лане. Чиста добит je скоро' 
преполовљена и износи 57 хиљада према 109 хиљада у 1930. 
години — a пренета je на нови рачун, као што je то и pa— 
није био случај.

У управи „Елина” налазе ce следећа г.г.: Ханс Алт- 
ман, Беч, претседник; Фрањо Сабо, Др. Фриц Шлезингер„ 
Мавро Кандл, инж. Пфлегхар, Др. Драг. Розенберг.

Ш и р и т е  » Н а р о д н о  Б л а г о с г а њ е «
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Садржај

Union des Usines et des Exploatations Forestieres de Nasic S. A. Gćneve 
Загребачка дионичка иивара и творница -слада д. д. — Загреб 
Električna centrala „Fala” akcionarsko društvo — Beograd 
Peštaraska mađarska komercijalna banka u 1932 godini

UNION DES USINES ET DES EXPLOATATIONS FORESTI
ERES DE NASIC S. A. Ge Ne VE.

Prošla godina sa svim poteškoćama, naročito u indus
triji i trgovini drva, morala je ostaviti svojih tragova i na po
slovanje Union de Nasic, najveće Holding-Company za drvo u 
centralnoj Evropi.

Kao naročite poteškoće izveštaj pominje restrikcije u tr
govini koje su pre dve godine zavele neke, a u toku poslovne 
godine 1931/32 gotovo sve države. Čak i Francuska, koja se 
gotovo guši u zlatu, zavela je kontingentiranje uvoza drva. Time 
je bio pogođen i koncern Našičke koji je naročito tvrdo drvo 
plasirao u zapadnoj Evropi, a specijalno u Francuskoj. Sa druge 
strane i države koje nisu zavele naročita ograničenja uvoza 
drva, uvele su devizna ograničenja. Izvoz iz Jugoslavije, a Union 
de Nasic ovde je naročito interesirana, u poslednje vreme je 
otežan i od strane Španije, koja je još jedina bila ostala neko 
veće . tržište, i imamo tamo nekoliko desetaka milijona dinara 
zaleđeno.

Sve ove poteškoće kao i opšte opadanje konsuma vred
nijih vrsti drveta imali su i morali imati bitnog uticaja na po
slovanje ovog velikog koncerna. Cene drva morale su se znatno 
sniziti. Uprikos nižim cenama i manjoj produkciji i plasmanu 
izrađenog drva, poduzeće je ipak zaključilo godinu sa viškom; 
zašto se ima u prvom redu pripisati činjenici da se je za ranijih 
godina dovoljno vodilo računa o onome što bi moglo 'doći i što 
je došlo. Prema tome pad cena nije mogao izazvati tolike per
turbacije kod utvrđivanja vrednosti zaliha, da bi se iz toga mogla 
izroditi tolika razlika da bi mogla bitno delovati na račun gu
bitka i dobitka.

Iz polučenog dobitka bila bi se dala i za prošlu godinu 
isplatiti čedna dividenda. Međutim je uprava predložila, a zbor 
akcionara je prihvatio, da se dividenda ne isplaćuje nego da se 
dobitak, odbivši 100.000 franaka, koji je iznos dodeljen speci
jalnom rezervnom fondu, ima preneti na novo. Tako je na iduću 
poslovnu godinu 1932-33 prenesen iznos od 338 hiljada franaka 
što je svakako znatan iznos i koji omogućuje da se izdrži i 
eventualno još slabije poslovanje nego što je bilo u prošloj go
dini. U sadašnje vreme treba biti oprezan daleko više nego ra
nije.

Bilansa za 4 poslednje godine ovako izgleda:

Verovnki 3.025 3.034 1.362 71
Zajam u funtama 5.000 o.OGO 5.000. 3.373

■ Dobitak 2.303 2.361 1.523 461
Ukupna bilansa 35.925 36.098 33.699 30.874

Zbir bilanse je sve to manji. Prošle godine opao je za
i circa 3 miliona franaka kao i predprošle.

U aktivi dužnici su smanjeni za 3 miliona. U izveštaju se 
konstatira da je pojedinim afiliranim poduzećima bilo moguće 
uprkos deviznih poteškoća da otplate jedan deo svojih dugova. 
Time su naravno smanjena potraživanja i centralnog poduzeća 
jer jedan deo kredita ide preko centrale.

Smanjenje dužnika za circa 3 miliona franaka omogućilo 
ie reducirati i obaveze. Verovnici su sniženi na par desetaka 
hiljada franaka. A zajam u funtama -koji je godinama bio bilan- 
siran sa 5 miliona, bilansiran je danas sa dve trećine toga iz
nosa. Nije poznato koliko od toga otpada na stvarno smanjenje 
obaveze, a koliko na pad vrednosti funte. Svakako je pad vred
nosti funte znatno olakšao Union de Nasic teret toga duga (koji 
je ovih dana isplaćen u celosti).

Čista dobit iznosi 461 hiljadu prem a 1.5 miliona godinu 
ranije i 2.3 miliona dve godine ranije. Od 461 hiljadu 333 hiljade 
otpadaju na prenos ranije godine.

Račun gubitka i dobitka ovako izgleda:

hilj. šv. franaka
Aktiva: 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32
Efekti 14.200 14.200 14.200 14.200
Dužnici 21.725 21.898 19.465 16.674

Pasiva:
Akcijski kapital 22..280 22.280 22.280 22.280
Rezerva 3.303 3.406 3.510 4.669

28/29 1929/30 1930/31 1931/32
241 276 333 333

2.585 2.747 1.814 627

85 54 89 89
71 81 80 80

365 527 455 327
2.303 2.361 1.523 4-61

Prihodi:
Prenos 
Prihodi 
Rashodi:
Porezi 
Troškovi 
Kamati
Na raspolaganju

Prihodi poslovanja su znatno podbacili. Iznose jednu tre
ćinu prihoda predhodne godine. Prema godini 1929/30 još i ma
nje. To je razumljivo ako imamo u vidu smanjeni obrt i niže 
cene.

Kod poreza i troškova nema nikakove promene. Ka
mati su reducirani za preko 100 hiljada franaka. To je u vezi sa 
eliminiranjem verovnika i smanjenjem zajma u funtama. Da nije 
bilo redukcije izdataka kod kamata, čisti dobitak bio bi tek nešto 
preko 300 hiljada ili ravno koliko je iznosio prenos predhodne 
godine.

U upravi se nalazi: Dr. Albert Hirsch, pretsednik; Confe 
Frederic Pillet-Will, Pariz, potpretsednik; Paul Szecsi, potpret- 
sednik; Karl v. Erneg, Artur Guinness, London, Emir Strichler, 
Zürich; Eduard Vidondez, Geneve, Albert Lombard, Carlo Pe
rusch, Milivoj Crnadak, Zagreb; Ad. Rossi, Fred Dominiće, Gu
stav Dunant, S. Cli. Xorneffer, Aleksander Sohr.
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ЗАГРЕБАЧКА ДИОНИЧКА ПИВОВАРА И ТВОРНИЦА 

СЛАДА Д. Д. ЗАГРЕБ

Продукција пива загребачке пивоваре износила je 
последњих година :

године 1923/24 
1924/25 
1925/26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 
1930/31 
1931/32

75.200 хл. 
67.700 
61.000 
80.255 
83.130 
95.002 
97.880 
85.225 
45.925

Како видимо продукција je у прошлој кампањи бит- 
ко опала. За 40 хиљада хектолитара или скоро «а половину. 
Таковом смањењу продукције тешко да je ма која прив- 

. редна грана била изложена. Смањење продукције, a  то je 
појава и код других пивовара, много je јаче него што би од- 
говарало привредним приликама. Јер иако се налазимо у 
ггериоди тешке привредне делресије, ковсум алкохолних 
пића није пао на половину. Продукција вина из кампање
1931 била je пред почетак бербе 1932 далеко боље пласи- 
раиа него раније и залихе старога вина биле су no свршетку 
бербе далеко ,мање него ранијих година. Према томе no- 
трошња пива пала je сразмерно најјаче. У нашим великим 
градовима увоз вина прошле године био je, услед укидања 
државне и бановинске ггрошарине, већи него ,ранијих го- 
дина. Продукција пива код Загребачке пивоваре кулминира 
1929/30 године са скоро 98 хиљада хектолитара. Међутим 
морамо имати у виду да je Загребачка пивовара преузела 
сисачку и карловачку пивовару, пак један дио- повишене 
продукције треба приписати продукцији тих двеју мањих 
пивовара. Међутим смањење продукције од 98 хиљада хек- 
толитара године 1929/30 на 46 хиљада, више je од половине, 
године 1931/32 фактично je смањење ггродукције. Потраје 
ли ово стање и овакова политика према индустрији пива, 
није искључено да продукција у 1932/33 буде износила тек 
трећину продукције 1929/30. Загребачка пивовара водећи 
рачуна о ситуацији већ je обуставила оогон у сисачкој твор- 
ници, a спрема се да обустави и у карловачкој. Читаво по- 
словање би се онда концентрирало у Загребу.

Ha смањење консума пива деловала je чињеница, да 
су последњих година дажбине на продукцију и консум пива: 
државне, бановинске и општинске —  непрестано повиши- 
ване. Док се je државна трошарина убирала и на еино, a 
исто тако и са стране бановина, и док опћинска гпрошарина 
није била ограничена, консум вина и пива ишао je некако 
иаралелно, јер су и њихове цене биле, бар за консумента, 
нехако изједначеие. П Л етком прошле године, трошарина 
на вино са стране државе и бановина je укинута до« je она 
општинска ограничена. Међутим код пива трошарина je 
остала на истој висини. Чак код неких општина je још по- 
вишена. Диспаритет цена између вина и ракије на једној 
страни, a пива на другој, био je сада тако знатан да се je 
то морало осетити на консуму пиеа. Док je у многим држа- 
вама пиво јефтиније од вина, код нас, после укидања тро- 
шарине на вино, цена вину, осим у луксузним локалима, 
чак je и за половину јевтинија него пива. Услед тога многи 
који су раније трошили пиво сад су чисто из финансијских 
разлога' прешли на вино. Код нас пиво све више постаје 
луксузни артикал, кога данас може да консумира само један 
ужи слој становништва.

Опадањем продукције пива на половину, na и испод 
тога, погођени су у знатној мери и интереси фискуса. Ma 
да je трошарина на пиво последњих година осетно повишена,

приходи од те трошарине бивају све маши, јер je продукција 
редуцирана на половину. Разумљиво je настојање да се по- 
могне виноградарима. .Али при томе опет не треба тако да- 
леко ићи, да се уништи једна индустрија која je постојала 
и пре рата — после ,рата нове пивоваре се «ису оснивале, 
чак су многе напустиле пословање. Ha концу конца инду- 
стрија пива исто спада у пољопривредну индустрију. Она 
треба знатне количине јечма и хмеља. Одржавањем пивар- 
ске индустрије омогућује се пољопривреди да гаји пиварски 
јечам и хмељ. Код нас je највише из непознавања прилика 
и неких демагошких гледишта гледа на индустрију пива као 
на неког народног непријатеља.

Биланс Загребачке пивоваре за 4 лоследње године 
овако изгледа:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
Зграде 7.242 10.768 10.768 10.768
Стројеви 2.853 5.253 5.253 5.253
Инвентар 1.571 1.635 1.254 1.407

i Благајна 284 232 664 509
Дужници 16.305 18.481 20.815 20.754
Ефекти 378 628 826 405
Залихе 5.860 5.865 6.095 6.170

Паеива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резерве 450 500 600 700
Аморт. фонд 1.000 2.909 3.718 4.528
Резерва валоризације 1.364 1.364 1.364 1.364
Повериоци 1.084 8.341 9.046 9.047
Акцепти 5.000 5.000 5.000 6.150
Потр. фин. ерара — 1.886 5.213 1.793

Добитак 3.133 3.154 3.163 1.779

Укупно 32.899 43.215 48.166 45.413
Збир биланса je мањи за пар -стотина ХИЈБНДВ. динара.

Инвестиције су остале исте. Прошле године нису се изво-
дили никакови радови нити су се преузима/ е 'нове некрет-
нине. Залиха робе показује .минимални пораст. Изгледа да 
je опадање консума ишло брн^е него -продукција јер je за- 
лиха једнако као 1931 a дапаче и већа него ранијих година. 
Дулсници су на истој висини. Код смањења продукције на 
половину раније количине једнака потраживања значе да 
гостионичарски обрт — јер ту се ради готово искључиво о. 
потраживању према гостиовичарирда —  преживљује кризу, 
пошто тепжо удовољава својим обавезама. Нахаи хотели на 
Бледу готово су сви под илк пред принудним поравнањем. A 
да je тешка криза и no варошима и градовима не >треба 
говорити. Док се продаја вина у главиоме врши уз готово, 
пиво се мора кредитирати. To већ тражи конкуренција 
других пивовара, јер je борба за појединог гостионичара 
доста оштра. He само да се кредитира продано пиво него и 
главни део уређаја гостионе или каване.

Повериоци изно-се 9 милиона или мање од лоловине 
дужника. Акцепти или кредит Народне банке «оји je годи- 
нама изно-сио 5 милиона, прошле године исказан je ca нешто 
преко 6 милиона. Међутим тај je сада опет редуциран за
2 милиона. Било би интересантио знати колико поједине 
наше ливоваре имају кредита код Народне банке. И које си- 
гурности постоје за те кредите.

Чисти . добитак износи 1 милион 769 х и љ а д а  дииара. 
Тек половиву добитка р а н и ји х  година. Ту се види како су 
погођене п и в о Е а р е  не к р и зо м  него дацијама за алкохолна 
пића. Од добитка од 1 милиона 769 отпада 293 на оренос 
раније године. Према томе чисти добитак у прошлој години 
износи само 1 милион 475 хиљада динара. Међутим у про-
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шлој години приходи од кућа износе 1 милион 250 хиљада 
динара. ГТрема томе ако Загребачка пивовара и за прошлу 
годину може да искаже ма и чеднији добитак, то може за- 
зсвалити не профиту на продуцираном и продатом пиву, него 
исаључиво на приходу својих кућа. У првом реду локала. 
T e зграде омогућују joj ето данас да искаже известан до- 
битак и да своје акционаре не остави празних руку.

У управи Загребачке дионичке пиваре и творнице 
слада налазе ce следећа г. г.: Сам. Д. Александер, претсед- 
ашс; Мирослав Лобе, Иво Александер, арх. Вјекослав Хајн- 
цел, Др, Бранко Александер, Др. Божидар Александер, Антои 
Дајч, Др. Ватрослав Рајнер.

£LEKTKičNA CENTRALA „FALA” AKCIONARSKO DRUŠTVO
— BEOGRAD.

Plasiranje električne energije odnosno prihoda od prodate 
•energije električne centrale „Fala” kod Maribora poslednih 5 go
dina bilo je sledeče:

Godina plasirana struja prihodi od struje
3927 180.000.000 Kv. s. 26.5 mil. Din.
1928 178.300.000 „ „ 27.2 }} f)
1929 172.403.000 „ „ 28.6 }} >>
1930 177.316.000 „ „ 29.8 Л 11
1931 128.500.000 „ „ 25.9 1} ))

Kako vidimo 1931 godine plasirano je mnogo manje ener
gije nego ranijih godina. Gotovo da je plasman opao za 33%. 
Godine 1931 industriji Maribora, a tamo prevladuje tekstilna in
dustrija, išlo je još dobro. Prema tome sa te strane ne bi bilo 
razloga za smanjenje plasmana. Pogotovu ako se uzme da je j 
a  1931 godini mreža elektrifikacije znatno proširena, ne samo 
a Dravskoj nego i u Savskoj banovini.

Znatno smanjenje plasmana električne energije ima se u 
prvom redu pripisati prilikama kod Tvornice za dušik — Ruše. 
T o  je glavni konzument elektrane Fale. Kod fabrikacije karbida 

T  veslačkog gnojiva potrebne su znatne količine električne ener- j 
gije. A u 1931 godini Ruše je radilo sa mnogo slabijim kapaci- ; 
tetom nego ranije. Prema tome ono je trebaio i mnogo manje 
energije nego inače. Kad bi Fala objavila zasebno koliko je ener
gije dala fabrici u Rušama a koliko drugim konzumentima vi
deli bi, da je i 1931 godine kod drugih konsumenata još uvek I 
porast. Jer kako već naglasismo, industrija Maribora, osim Ruše ' 
radila je u 1931 godini punim kapacitetom. Međutim potrebe te 

Industrije  u relaciji prema Rušama igraju minimalnu ulogu.
Plasman je smanjen za jednu trećinu. Prihodi međutim 

nift za 20%. To je radi toga što dobivaju Ruše struju mnogo 
je ftin ije  nego drugi konzumenti. Jer kod fabrike u Rušama struja 
ne samo da služi kao pogon nego Je potrebna i za samu fabri- 
kaciju. Tvornice karbida i dušika mogu opstojati samo onda ako 
.potrebnu električnu energiju mogu imati uz bagatelne cene. 
Kako smanjenje plasmana ide isključivo na smanjenje električne 
energije koja se je dobavljala sa Ruše a koja je bila mnogo jef
tinija to redukcija plasmana za jednu trećinu nije u odgovara

ju ć em  odnosu delovaia na prihode. Konzumenti koji plaćaju veće 
-cene-nisu u 1931 godim opali.

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

Danas „Fala” u Sloveniji daje struju pored Maribora, 
Celja, Ptuja, Ljutomeru, Murskoj Suboti, Ormožu. A već je i 
prešla granice Slovenije, jer struju daje i Varaždinu, Čakovcu i

drugim mestima u severo-zapadnom delu Savske banovine. 
Govori se da će „Fala” da dade struju „Uritadu” dok on ne 
izgradi vlastitu kaloričnu centralu, kako je obavezan koncesi
jom. Pored pojedinih gradova „Fala” daje energiju i nekim 
veiikim tvornicama. Tako pored svih mariborskih tvornica i 
tvornici Westen u Celju, Cementnoj tvornici u Zidanom Mostu, 
Kemičkoj tvornici u Hrasniku i t. d. Pored toga „Fala” će da
vati energiju i varaždinskim i čakovačkim fabrikama. 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 osi
gurava „Faii” znatan konsum producirane energije.

Još i danas postoji mišljenje da bi se elektrifikaciji Savske 
banovine odnosno Zagreba imalo pristupiti u vezi sa centralom 
u Fali. Tehničkih poteškoća ne bi bilo jer daljina Maribor—Za
greb ne igra danas više nikakve uloge. Pogotovo što je daleko
vod već postavljen na polovini toga puta.

U narednoj tablici uporedili smo kretanje glavnih pozi
cija društva „Fala” za poslednje tri godine, koje omogućujii 
neobično interesantna zapažanja. Slika koju dobijamo je sledeča:

Račun izravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

investicije 101.701 106.333 118.545
Pokretnosti 192 204 199
Inventar 313 273 355
Blagajna 8 4 4
Banke 1.047 963 1.816
Dužnici 3.613 3.376 4.738
Efekti — 100 100
Roba —■ — 1.087
Dobitak — — 43

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000
Poverioci 102.799 107.347 121.889
Dobit 48 22 —

Zbir bilansa 107.847 112.370 126.889

Zbir bilansa je u poslednje dve godine prilično povećan, 
za skoro 20 miliona prema 1929. godini. Rezerve preduzeće ne 
iskazuje, a kako iznosi glavnica svega 5 -miliona, to su pove
rioci po knjigama za 24 puta veći od sopstvenih sretstava. 
Međutim ovi poverioci, koji su bilansirani sa skoro 122 miliona 
nisu obični bankarski krediti već sretstva koje je „Fali” odo
brila švajcarska matica odnosno Holding-kompanija. Ovakve 
kredite treba tretirati na naročiti način.

Iz aktive vidimo, da su sva ova ogromna sretstva pla
sirana u investicije koje iznose punih 118.5 miliona dinara. 
Pod ovu poziciju treba ubrojiti i sve žice i dalekovode i ostale 
naprave kojih ima vrlo mnogo.

Dužnici su porasli za oko 1.5 milijona dinara. To je si
gurno u vezi sa poteškoćama plaćanja zbog čega pojedina po
duzeća nisu na vreme mogla platiti preuzetu električnu energiju. 
Podvostručenje potraživanja kod banaka sigurno je u vezi sa 
poteškoćama oko nabavke i transfera švajcarskih franaka. Me
đutim te poteškoće koncem 1931 godine još nisu bile tako 
znatne. Ono su se pojavile u jačoj meri tek u 1932 godini.

U vezi sa porastom investicija i nekih drugih aktivnih po
zicija bilanse, porasli su i poverioci za 14 miliona dinara. Ta po
zicija mora da je u porastu -i prošle godine. Ako ne za drugu 
a ono za dospele kamate koje nisu mogle b:ti doznačene.
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Račun: gubitka ii dobitka pruža sledeću sliku:

Prihodi: 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Prenos 487 48 22
Bruto prihodi 28.595 29.776 25.934
Gubitak ------ - — - 43

Rashodi :

Izdaci 6.336 6.082 5.899
Kamati 20.161 20.586 19.663
Porezi 538 432 468,
Otpisi 2.000 2.700
Dobitak 48 22 ------

Godina 1931 završena je gubitkom od 43 hiljade dinara 
dok je ranijih godina uvek bio iskazivan makar i samo mali 
dobitak. Međutim ako imamo u vidu da su 1931 godine otpali 
otpisi koji su 1930 godine izkazani sa 2.7 miliona dinara onda 
vidimo, da je poslovni uspeh 1931 godine gotovo za 3 miliona 
dinara manji nego 1930 godine.

Međutim sa druge strane pada u oči, da teret kam ata iz
nosi oko 20 miliona dinara kod poverioca iskazanih maksimalno 
sa 120 miliona dinara. To znači da kamatnjak iznosi preko 15%. 
Fala nije sezonsko poduzeće da bi u toku godine krediti b'ii 
veći. izgieda da se najveći deo profita, a Fala bez sumnje radi 
sa profitom, doznačuje centrali preko računa kam ata a ne preko 
onoga dividende. Kad bi kam atna stopa odgovarala sadašnjim 
prilikama, Fala bi bila u stanju da iskaže dobitak od nekoliko 
miliona dinara, sem ako nisu poverioci znatno veći od iska
zanih, što takođe nije isključeno. S obzirom da glavnica iznosi 
samo 5 miliona dinara a oporezivanje akcionarskih društava vrši 
se i prema rentabilitetu vlastitog kapitala koji leži u poduzeću, 
izdaci na porezima bili bi daleko veći nego što su danas. Strani 
kapital koji kod nas radi retko kada otvoreno se iskazuje. Radi 
toga i postignuta zarada ne povlači se u formi dividende nego 
više pod formom dodanih kamata.

Poslovanje ni u 1932 godini nije bilo podvrgnuto jačim 
perturbacijama. Makar da fabrike dušika u Rušama i dalje rade 
u smanjenom obimu, drugi konzumenti rade punom parom tako 
da se još uvek jedan deo profita može pretvoriti u dužnu 
kamatu.

Iz jednog kratkog napisa o Elektrani „Fala” u ljubljanskom 
„Jutru” od 14. o* m. u kome se između ostalog citira i godišnji 
izveštaj matičnog preduzeća Elektrowerte A. G. Bazel, izlazi, 
da duguje „Fala” svojoj matici oko 300 miliona dinara, koji s 
iznos ne pokazuje u bilansu „Fale” — kao što smo to malo pre 
videli. Pretpostavljajući, da je ovo tačno, onda treba konstato- 
vati, da u bilansu izkazani kamati nisu previsoki i da onda nema 
govora o dodatnim kamatama koji pretstavljaju izvestan deo 
dobiti.

Matično preduzeće Eletro-werte u Bazelu zaključuje po
slovnu godinu 1931-32 sa čistim dobitkom od 2.14 miliona šv. 
franaka prema 2.39 miliona i 2.96 miliona u ranijim dvema godi
nama — a kod glavnice od 30 miliona šv. fr. i obligacijama u 
iznosu od 15 miliona šv. franaka. Zajmovi filijalnim preduze- 
ćima u konsernu povećani su od 45.8 miliona na 47.1 milion 
šv. franaka. Ovo povećanje od 1.3 miliona franaka dolazi u 
prvom redu kao posledica finansiranja podizanja električne cen
trale u Beogradu. 1 ako je čista zarada prema ranijoj godini 
samo za 250 hiljada franaka manja, ipak društvo ne isplaćuje 
dividende, zbog nejasne budućnosti. Za 1930-31 godinu pla
ćena je 5% dividenda, a za 1929-30 godinu 7% dividenda.

U upravi Električne centrale „Fala” a. d. u Beogradu na
laze se sledeča g. g.: Dr. M. Radosavljevič, Er. Edvard Tissot,
pretseđn'k; Dr. Branko Pliverić, potpretsednik; ing. jozef Ro-

she.ndler,. Georges Dreyfus — isler, Bazel, ing. Maks Drosch!,, 
Graz, Dr. Janko Hacin, Djordje Jankovič, Franjo Latković, Drä- 
giša Matejić, Dr. S. Alfred Meyer, Zürich; ing. Paul Perrochet,. 
Bazel; U nadzornom odboru su g. g.: Paul Oberer, Bazel, F. j» 
Kellerhais, Bazel, Franjo Szabo, Zagreb, Svetislav Ačimovič,. 
Fritz Braun, Bazel, Artur Meyer, Bazel, Florian Zupanc, Maribor.:

PEŠTANSKA MAĐARSKA KOMERCIJALNA BANKA U
1932 GODINI.

Pod predsedništvom g. Filipa Vajsa održana je 18, t. m- 
sednica uprave Peštanske mađarske trgovačke banke na .ko
joj je definitivno uređen bilans za 1932 godinu. Čista do
bit u 1932 godini iznosi 4.546.817.71 penga. (5,133.753.32 u.
1931 godin i).'S a  prenosom iz 193.1. godine čista dobit iznosi 
5,544.188.52 penga. Prema tome treba imati u vidu da je saob- 
razno staroj praksi jedan deo dobiti iz raznih već likvidiranih 
poslova ostavljen kao rezerva.

Odlučeno je, da se predloži zboru akcdonara (koji će se  
održati 7 februara u pola pet časova po podne) podela dividende 
od 4 penge po akciji (prošle godine 5 penga) zašto je potrebno
2 miliona penga. Za dopunu redovnih fondova da se upotrebi, 
jedan milion a za dotacije činovničkih socijalnih institucija iznos 
od 60.000 penga. Uprava će predložiti dalje da se za omortiza- 
cije nepokretnosti rezerviše 400.000 penga (200.000 penga prošle 
godine) i da se prenese kao dobit za iduću godinu 1,329.584.45 
penge (prema 997.370.81 u pr. godini).

Smanjenje dobiti iznosi prema prošloj godini 11% i dolazi 
uglavnom od smanjenja prihoda od kam ata i kupona (390.000- 
penga), od nepokretnosti 85.000 penga i najzad usleđ sm anjenog 
volumena provizija. Kod ukupnog efektnog i deviznog posla do
bit je manja za 470.000 penga i zbog povećanih otpisa, koji sit 
za 200.000 penga veći no u prethodnoj godini. Ovo ukupno sma
njenje prihoda paralisano je u nekoliko smanjenjem ličnih i ma
terijalnih izdataka a naročito smanjenjem poreza. Bilans poka
zuje prema prethodnoj godini sledeče važne promene:

Ulošci na štednju su opali za 7,375.973 penga dok sti 
ulošci po tekućim računima porasli za 6,502.311.—  penga, tako 
da ukupan rezultat ovih pozicija daje 302,326.658.— prem a 
303.200.301.— penga u prošloj godini. Ukupan odliv iznosi sam o 
873,643.—  penga. Sem ovih pasivnih pozicija banka nema ni
kakvih drugih poverioca. U aktivi je opala pozicija blagajne kao 
i potraživanje kod novčanih instituta i banaka od 70,622.811 na 
51.596.970.—, jer je banka izevstan deo ovih sretstava upotre- 
biia za kupovanje blagajničkih zapisa mađarske državne bla
gajne a jedan deo na kreditiranje narod, privrede što se ogleda и 
povećanju pozicije dužnika od 93,923.878 na 105.061.958.—. I 
menični portfelj je porastao od 143.156.298.— na 144.455.563.—  
penga.

Procena hartija od vrednosti je i ovoga pu ta izvršena 
po tradicionalnoj i konzervativnoj strogosti, vodeći računa o 
padu kurseva i smanjenju vrednosti- efekata uopšte. Državne h ar- 
tije od vrednosti, javnih korporacija i ostali efekti pojavljuju se 
u bilansu sa 10.237.157.— penga (17,277.998.— u prošloj godini). 
Učešća kod novčanih zavoda i drugih poduzeća smanjuju se za- 
3,570.293,— naime od 38,811.759,— na 35.241.466,- penga.

Obrt pokazuje na celoj liniji nazadak: na jednoj strani 
glavne knjige iznosi 8,695.007.000.—• prema ukupnom obrtu od 
13,604.678.000.— u 1931. g., obrt blagajne je pao od 3,830.547.000 
na 3,316.307.000 penga, kod uložaka od 3,131.154.000 na
2,506.040.000 penga i obrt u deviznom poslu od 4,856.395.000 
na 1,381.298.000 penga.

Ш и ' ^ а | т е  

„ М а р о д е о  В л а г о с т а њ е “
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Садржај:
Прва српска парна пивара Ђорђе Вајферт a. д. — Београд 
Banka I. Kreutzer đ. d. u Zagrebu 
Градска штедионица — Сушак 
Комердијална банка д. д. — Загреб

ПРВА СРПСКА ПАРНА ПИВАРА ЂОРЂЕ ВАЈФЕРТ A. Д , прегледна. Али je ноторно, да се из миогобројних крајева на- 
БЕОГРАД.

Анализирајући биланс Прве српске парне пиваре Тзорђе 
Вајферт a. д., Београд за пословну 1930./31. годину — у 
додатку „Народног Благостања“ од 5. »овембра 1932. го- 
дине број 45., страна 330, подвукли смо, да нашој пивар- 
CKOij, индустрији већ неколико година не иде добро. У тој 
истој анализи ми смо предвидели, да he последња, 1932. го- 
дина бити још много тежа, пошто су се прилике у међувре- 
мену ванредно погоршале. Развој догађаја у пуној je мери 
потврдио наше гледиште. У оно доба још ниомо располагали 
статистичким податцима, које <сада имамо, због чега висмо 
били у стању да наша излагања поткрепимо конкретним ци- 
фарским податцима.

Ево неколико података о опадању потрошње. Док 
je у 1928. год. потрошња пива код нас износила још 727 
хиљада хектолитара, оиа се у евим наредним годинама сма- 
њује, тако да износи у 1931. години 540 хиљада хектолитара. 
Затим долази такорећи катастрофа. Од септембра 1931. до 
септембра 1932. године — како траје пиварска година — 
производња je редуцирана на свега 319 хиљада хектолитара 
односно за 60% у току од три године.

Ван сваке je сумње, да ј,е на смањење потрошње у 
знатној мери дејствовало опште погоршање наших привред- 
них прилика. Али то само у мањој мери. У овоме случају 
има потпуно конкретних елеменага, који носе одговорност за 
угрожавање ове гране наше индустријске делатности. To 
je такозвани вински покрет и стално повишење државних и 
самоуправ.них дажбина — из чисто фискалних разлога. Вин- 
ски покрет je ишао за тиме да обори трошарине на вино — 
у циљу 'потпомагања наше пољопривредне делатности и за- 
штите сељака — виноградара a за циљ je имао повишење 
трошарине на пиво. Када су напослетку у прошлсхј години 
трошарине на вино и ракију сасвим оборене, П0!0тал0 je вино 
чак и много јефтиније од пива, a између ракије и пива остала 
je само незнатна маржа. Док je углавноме у претпрошлој го- 
дини детаљна продајна цена вина била једнака оној за гшво, 
дотле je у прошлој години цена пиву оетала иепролчењена
— упркос повишења трошарине, a због знатне хиперпродук- 
ције и међусобне коикуренције виноградара и трговаца, цена 
пиву још je више обарана. Исто важи и за ракију, чији je 
консум, као1 и онај вина, у последње време зиа.тно порастао, 
што je опет имало штетно дејство на потрошњу пива, које 
je, упоређено са ценама осталих алкохолних пића, данас 
сразмерно доета скуоо. Ефекат овакве политике веома je 
проблематичан. Пиварама. (jie нанета штета која ће се тешко

јш е дрл^аве све чешће појављује захтев за поиовним увођешем 
' трошарине на вино и ракију, из прохибитивних разлога. У 
извесним пределима наше државе «арод се одао прекомер- 
iiO'M конзуму алкохола, ко!ји je  постао такорећи бесплатан, 
што he изазЕати још врло тешке последице у погледу народ- 
ног здравља.

Ha једној недавно^ одржаној конференцији претстав- 
ника наше индуетрије претседавајући je врло прегледно из- 
ложио тешко стање наше пиварске индустрије и упозорио 
меродавие факторе, да je безусловио потребно' да се потро- 
шња пива поново повећа односно барем спречи њено опа- 
дање, јер nocTOljiH опасност, да се једна наша велика инду- 
стрија као што je то пиварска, из темеља пољуља, a  када 
би једну no једну индустрију пуштали да пропадне, куда би 
нас то одвело ?

Поред винског покрета најважније je питање држав- 
них и самоуправних трошарина као и питање скупног пореза 
на пословни промет. Према добивеним податцима оп-терећен 
je данас један хектолитар пива са свим дажбинама у висини 
од 254 динара, док јр то оптерећење у свим осталим држа- 
вама много мањи. Тако »апример износи у Мађарској 120 
динара, у Чехословачкој 144 динара, у Немачкој 153 до 191 
динар, у Аустрији са 176 до 184 динара и т. д., и т. д.

Из извештаја управе Прве срп-ске парне пиваре Ђорђе 
Вајферт a. д. за 1931 ./32. годину читамо: „Наша продаја 
пива у прошлој години опала ije за 19.830 хектолитара што 
изражено у процентима претставља 22.20 од сто, док je про- 
изводња пива опала за читавих 38.5 од сто“.

Смањење продаје било j e , мање од редукције произ- 
водње, пошто je предузеће располагало приличним резервама 
из претходне год. Непромењено висо«е дажбине и снажно 
смањење потрошње морало ое одразити и на пословном ре- 
зултату пивара. Ако бацимо поглед на доњу таблицу, виде- 
ћемо у рачуну губитка и добитка, да je бруто ириход од 
прода(ј,е пива, који je у 1930./31. години износио 45.63 ми- 
лиона, опао у 1931 ./32. години на 30.13 милиона, односно 
за пуних 15.5 милиона динара. При томе се несме пустити 
из вида, да су у овим бруто приходима урачунате и јавне 
дажбине, које износе 14.9 милиона (11.9 милиона трошарине 
и 2.97 милиона порези) тако да износи стварни бруто принос 
производње једва 15 милиона динара. У претпрошлој години 
су ове дажбине износиле додуше 19 милиона или за 4 ми- 
лиона више, али je истовремено бруто приход био за 15 ми- 
лиона динара већи — и према томе ови терети .релативнс* 
су били сношљивији.

Док je Прва ерпска парна пивара Вајферт рани-
моћи надокнадити; државни и самоуправни приходи су при- јих неколико година исказивала чисту добит од 5 до 7 ми-
лично смањени, због чега je јавна рука била принуђена тра- лиона динара, дотле износи добит у прошлој, години свега
јк и т и  нове изворе прихода, a штета у погледу социјално.м н е-к40 хил>ада динара, a заједно са преносом добити из раније
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године 222 хиљада динара. A при томе отписи, који 
су претпрошле године иеказани са 5.2 милиона, у овој су би- 
лансирани са свега 1.57 милиона.

Форму акционарског друштва добила je Прва српска 
парна пивара у 1922. години, када je њезин оснивач г. Ђорђе 
Вајферт одлучио-, да joj да правну самосталност, као и свим 
осталим сводим предузећима. Главница пиваре износила jie 
првобитно 20 милиона динара лодељено у 20 хиљада акција 
од no 1500 динара, a 1925. године повишена je на 30 мили- 
она новом уплатом од no 500 динара на старе акције. У тој 
трансакцији je учествовала и Врачарска задруга 'са 50%.

У наредној таблици доносимо главне билансне податке 
овога предузећа за последње четири године; лри томе треба 
налоименути, да пивара закључује рачуне на дан 30 септембра 
a не крајем године.

Рачун изравнања.
A k t  и е  a : 1929. г. 1930. г. 1931. г.

на дан 30 септембра 
у хиљадама динара

1932. г.

Головина 5.104 4.521 1.986 1.581
Вредност рез. фоида 300 300 397 167
Земљишта 3.529 3.549 3.720 3.720
Зграде 9.350 9.510 10.540 11.203
Машинервје 4.428 4.146 ' 3.792 3.809
Резервоари и филтри 553 522 563 563
Бунари \ *-----) )r 171 445
Покретности 10.941 11.639 16.365 17.065
Производи, сировине 9.165 9.144 13.802 9.505
Дужници 4.320 4.260 6.969 7.273
Разна актива 13.791 13.494 33.519 7,873
Дужниц за кауције итд. — — — 23.057

- П a с и в a:
Г лавница 30.000 30.000 30.000 30.000
Резервми фондови 1.000 1.000 1.000 1.000
Пасивне менице 11.950 11.950 9.950 18.900
Повериоци 5.246 2.357 18.012 11.507
Разна пасива 8.222 8.280 26.820 1.578
Добит 5.065 7.500 6.044 222
Збир биланса 61.484 61.087 91.826 86.265
Кауције и гаранције — — — 23.057

Рачун губитка и добитка.
Р а с х о д и :

Општи трошкови 8.522 22.791 13.242 12.266
Трошарине — —■ 17.306 11.929
Порези 2.737 2.874 2.331 3.445
Камата и провизије 1.583 1.357 1.743 3.272
Отписи 1.830 2.415 5.228 1.567
Добит 5.065 7.500 6.044 222

П р и X о д и :

Пренос добити 318 47 130 182
Пиво 19.282 34.521 45.634 30.134
Разни приходи 348 452 867 691
Ванредни приходи — 1.918 - f ' 1’ 1.227
Збир прих. или расх. 19,948 36.968 46.632 32.234

Збир биланса, који je ранијих година био стационаран 
на 61 милион a  који je у претлрошлој години порастао за 
једну трећину ва 91.8 милиона, износи у овој години 86.26 
милиона. Смањење заправо ни1ј|е знатно; ако тражимо ње- 
гове разлоге, онда ћемо приметити, прво у иасиви, да долази 
углавно.м од смањене добити, дакле од салда, који je од 6 
милио.на у 1930./31. пао на 222 хиљаде. У активи пак ви- 
димо, да долази смањење збира биланса од iM.afee вреднссти 
сировина и готове производље (за 4.3 милиоиа мање) и ра- 
зне активе односно гарантија. Упркос неповољног пословног

успеха у овој години треба колстатовати, да je имовно стање 
пиваре врло солидно и повољно. Пасива нам локазује, да су 
сопствена сретства остала непромењена са 31 милион, од 
чега износе резервни фондови 1 мидион, Туђа сретства, која 
су износила 193Ö./31. године 27.55 милиона- (a у 1929./30. го- 
дини 14 милиона) повећала су се у овој на 30.4 милиона. 
Интересантиа je известна лрегрупација, до ко^е je дошло у 
току последње године. Меничне обавезе, које друштво у 
своме билансу пазива пасивне менице, лорзсле су од 9.95 
милиона на 18.9 милиона, али су ловериоци истовремено сма- 
њени од 18 милиона у претпрошлој години на 11.5 милиона 
у овој. Из овога бисмо могли наслућивати, да су повериоци 
пиваре претворили Један део' одобреног кредита no теку- 
ћем рачу.ну у меничне, вероватно због тога, што je повери- 
оцу био потребан реесконтии материјал. A менице са прије- 
MOiM Прве српске парне пи.варе адорају да. претстављају у 
томе логледу материјал, који повољнији уопште не -може 
бити. Повећање позиције повериоца, које смо забележили- 
већ и прошле године, долази као последица извесних технич- 
них модернизац^ја и проширења пиваре, који су радови до- 
вршени у току прошле године. Због тога и видимо на ак^ 
тивној страни биланса да je улркос отписа инвестиција ипаК. 
повећана билансна вредност машинери|^а, у мањој мери и 
зграда, даље вредност бунара и покретног материјала.

Пивара нема нарочити амортизациони фонд, већ от- 
писује све амортизациСе непосредно1 кроз рачун губитка и 
добитка. Отписи из 1930./31. године износили .еу 5.23 лшли- 
она a ове године само 1.57 милиона. Покретни материјал, 
који ie у претпрошлој години повећан за 6 милиона, пора- 
стао je и у овој години, за 700 хиљада на укупно 17 мили- 
она. 'Го су превозна сретства, флаше и бурад. Beh и про- 
шле године ми смо напоменули, да je предузеће развило 
велику активност и у провинцији, нарочито у Јужној Србији, 
у првом реду у Скопљу. Позици^а дужника повећана je, упр- 
кос смањења продаје, за 22%, од 6.9 милиона иа 73 мили- 
она, што потврђује да су лрилике око иаплате потраживања 
прилично погоршане и да су се  морали одобравати кредити 
на дуже рокове. Код пивара су прилике у погледу кредити- 
рања нарочито неповољне, пошто морају оне код нас, због 
конкуренције, продавати робу на кредит a поред тога у мно- 
гим случајевима и финансирати цео кафански nocao. У вези 
са С:мањење.м производње sa 38% морале су се смашити и 
врендости сировина и готових производа: од 13.8 милиона 
у 1930./31, години опала je ова позиција на 9,5 милиона.

Према рачуну губитка и добитка смањени су у овој 
години укупни приходи од 46.6 милиоиа на 32.2 милиона, 
односно за 14.4 милиона. Од тога долази 30 милиона на 
приход од продаје пива, 1.23 милиона на олорезовану добит 
из 1930./31. године, 690 хиљада на разне приходе и 182 хи- 
љаде на пренос добити из лрошле пословне године. Код рас- 
хода видимо, да je плаћенаа трошарина достпгла 11.9 ми- 
лиона према 17.3 милиона у 1930./31. години. И на тој се 
позицији јасно огледа смањење производње. Порези су о-стали 
roTOBo непромењени. Ако упоредимо све јавне дажбине са 
око 15 милиоиа са приходом од продаје пива, онда видимо, 
да износе јавне дажбине 50% од бруто прихода пиваре!!!

Општи .трошкови су смањени према ранијој години за 
1 милион a износе 12.26 милио«а, што указује на ригорозну 
штедњу. Да тога није било, предузеће не би било у стању 
да исказује зараду.

Постигнута чиста зарада износи 40 хиљада динара,. a 
заједио са иреносом из раније тодине у висини од 182 хи- 
л>аде укупно 222 хиљаде динара. Ова je добит преиета на 
нови рачун.

У улрави пиваре налазе t e  следећа г. r.: "Борђе Вај- 
ферт, претседник; Др. Фердинанд Грамберг, Драгутин Про- 
тић, Јован Ст. Вељковић и Љуб. Лешјанин.
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BANKA I. KREUTZER D. D. U ZAGREBU

Mi imamo veoma ograničeni broj privatnih banaka, odno
sno bankarskih kuća ma da je njihovo postojanje od naročite 
važnosti u izgradnji novčanog tržišta jedne privrede. Privatni 
bankari u ostalom svetu igraju vrlo važnu ulogu, specijalno u 
trgovini hartijama od vrednosti. Akcionarske banke su se u toj 
poslovnoj grani i suviše birokratizirale i u glavnome samo ma- 
hinalno izvršuju primljene naloge svojih komitenata.

Banka 1. Kreutzer, i ako je akcionarsko društvo, mora se 
ubrajati međ naše vrlo uspešne privatne bankare. Akcionarska 
forma bila je uzeta 1920 godine, jer su to nekako tražili onda
šnji devizni propisi. Da je Banka I. Kreutzer i uprkos akcio
narskog tipa više privatna bankarska kuća najbolje se vidi iz 
toga što su njene vodeće ličnosti ujedno i jedini njeni akcio- 
nari. Prema tome na upravi poduzeća nisu činovnici nego vla
snici poduzeća. A to je u današnjim prilikama neobično važno. 
Time su oni slobodniji pri donašanju svojih dispozicija i od
luka. Ali i oprezniji, jer se radi i o njima samima, o njihovom 
renomeu i njihovim parama.

Banka Kreutzer koja postoji u Zagrebu već dugi niz go
dina, uzela je akcionarsku fonmu 1920 godine. Glavnica je iz
nosila 3 miliona dinara i bila je poslednjih godina u rukama 
dvojice njenih direktora. Prošle godine glavnica je povišena na 
5 miliona dinara ulaskom u poduzeće dvojice mlađih i agil
nih direktora Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva. Time 
nije ni najmanje izmenjen karakter poduzeća, naime da je to 
privatna banka, nego je čak i još više akcentuiran. U nekoj 
drugoj privredi to bi po svoj prilici bili komanditno društvo 
kao što je najveći broj privatnih bankarskih kuća. Kod nas iz 
specijalnih razloga ono ima formu akcionarskog društva. Ali 
forma ne menja karakter.

Bilansa Banke I. Kreuzer bitno će se razlikovati od bilanca 
ostalih naših novčanih zavoda. Prvo što je usledilo povišenja 
glavnice što je prošle godine gotovo jedini slučaj međ našim 
bankama. Drugo što poduzeće pokazuje porast uložaka. Ma da 
se može pretpostaviti da je jedan đeo potraživanja po tekućim 
računima pretvoren u uloške, porast je ipak tu. Jer smanjenje 
potraživanja po tekućim računima iznosi 2 miliona dinara a po
rast uložaka iznosi 3 miliona. To su toliko važne činjenice, da 
ih se ne može dovoljno podvući.

Bilanca za 4 poslednjih godina ovako izgleda:

Aktiva 1929 1930 1931 1932
u hiljadama dinara

Gotovina 267 1.220 842 4.649
Valute i devize 159 85 106 158
Menice i 4.645 10.375 7.299 4.606
Efekti 4.064 4.276 3.905 3.647
Dužnici 2.760 1.350 1.223 2.829
Nekretnine 1.400 1.400 1.400 2.117
Inventar 45 45 45 52

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 5.000
Rezerve 1.500 1.500 1.650 1.850
Ulošci 7.912 9.809 7.319 10.609
Poverioci 616 4.000 2.637 406
Dobitak 391 433 245 138
Ukupna bilanca 13.400 18.806 14.851 18.061

Zbir bilance pokazuje porast od preko 3 miliona dinara. 
Ulošci su porasli kako rekosmo, za preko 3 miliona dinara. S ob
zirom na poznate i katastrofalne pojave na novčanom tržištu, 
izvestan deo publike ima naročito poverenje u manje, poznato 
oprezno vođenje zavoda. Na tu pojavu porasta uložaka možda 
da iiaiđemo i kod nekih drugih manjih zavoda. Prošle godine,

nosioci trgovačkog kredita bili su srazmerno u mnogo većoj 
meri baš mali zavodi. Pogotovo što su oni bili daleko likvidni] i 
nego velike banke.

Kod aktive imamo bitnih promena. U prvom redu gotovina 
je porasla od 862 hiljada na 4 miliona 649 hiljada ili skoro za
4 miliona. Sve da su svi novi ulošci bili sačuvani u blagajni, 
toliki se porast ne može opravdati jer su poverioci reducirani 
za preko 2 miliona. Znači da su nastale jake promene i u samoj 
strukturi aktive.

Menice su reducirane od 7.3 miliona na 4.6 miliona ili skoro 
za 3 miliona. U prvom redu pada u oči da je bilo moguće sni
ziti eskont u tolikoj meri. Gotovo za polovinu. Kod nas su me
nice u najvećem delu, iako ne po formi a ono po sadržini du
goročni angažmani koji se produžuie od dospeća do dospeća. 
Ovde je dolazilo do faktičnih otplata. Vodeći računa o prilikama 
tržišta, menicama se više ne poklanja tolika pažnja. Kad b: 
funkcionirao reeskont, stvar bi bila druga. Ovako se likvidna 
sretstva moraju držati u blagajnama i po žiro računima. Ovo 
poslednje već sa izvestnom obazrivošću.

Efekti su smanjeni za 150 hiljada dinara. U efektnom pro
metu zagrebačke berze mnogo puta banka Kreutzer ima veće 
značenje nego i mnoge druge veće banke. Ako se prilike na 
našem tržištu efektima iole srede, to će ovo tržište u prvom redu 
biti domena manjih banaka i bankarskih kuća.

Dužnici su porasli. I to znatno. Od 1.2 miliona na 2.8 mil. 
din. odnosno za 150%. To je u vezi. sa prilikama kod velikih 
banaka. Mnogi privrednici, naročito izvoznici koji su do sada 
radili preko velikih banaka, danas rade preko manjih zavoda. 
Manji zavodi su danas čak u većoj meri u stanju da finansiraju 
izvoznu trgovinu, naročito ono stoke nego veliki zavodi. Banka 
Kreutzer bila bi na tom polju, s obzirom na svoj likviditet, raz 
vila još veću delatnost da nije tako dugo morala čekati na do
zvolu za rad devizama. Jer ipak je bilo teško nekoga finansi
rati a da se pri tome mora svoje transakcije sa inozemstvom 
obavljati preko jedne ili druge banke koja je imala dozvolu za 
rad devizama.

Nepokretnosti su porasle radi preuređenja vlastite kuće na. 
Zrinjevcu da se dobije nekoliko lokala sa ulice. Time u vezi će 
da poraste i prihod od nepokretnosti.

Čisti je dobitak pao za 100 hiljada dinara. To je i razum
ljivo kad se ima u vidu da je gotovo polovina uložaka bila u 
blagajni. Likviditet je jedna skupa ali u današnje vreme neobič
no potrebna stvar. Ono ne tangira toliko uspeh poduzeća jedino 
onda, ako je uložni kam atnjak niski. Ali ako iznosi i do 8— 10% 
kao kod nas, onda je preskup. To je bilo i razlogom za slabu 
likvidnost nekih zavoda. Naše nastojanje mora ići u tom pravcu 
da se snizi kamatnjak na uloške. Državne novčane ustanov, 
moraju biti u tome pogledu prvi. Tek onda privatni zavodi moći 
će se akomodirati kamatnoj stopi javno-pravnih novčanih usta
nova.

S obzirom na karakter zavoda kao bankarske kuće, visina 
sskazanog dobitka ne igra važnu ulogu pošto su akoionari 
identični sa upravljačima banke i nisu upućeni samo na inkaso 
kupoma.

U upravi se nalaze sledeća g. g.: J. Kreutzer, Slavko Betl- 
heim, Franjo Huber i K. Fišer.

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА, СУШАК
Међ првмм новчаним заводима, који су објавили завр- 

шне рачуне за прошлу годину, налази ее и Градека штедио- 
ница на Сушаку, која je пожурила са њиховом објавом, да би 
на .taj начин одвратила од себе свако евентуално неповере- 
ње — (пошто су у последње време и :наше комунадне штедио- 
нице — загребачка и љубљанска a раније осијечка и сплит- 
ска биле лринуђене да затраже заштиту закона и уредбе о 
привременим мораториуму. За све евентуалне неловол^не
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вести на)ј|бољи je лек објава завршних рачуна. Овако дета- 
љирани податци, као што je то случај у билавсу Градске 
штедионице на Сушаку, најбољи су деманти —  и ако ne 
дође до неких неочекиваеих и непредвиђених догађаја, ште- 
дионица ће лако моћи испливати без да >се користи уредбом
о »сплати улога.

СматрамО', да je излишно понављати све оне тешкоће 
којима су наши новчани заводи у току прошле године били 
изложени, пошто су нама свима још довољно познати. Ме- 
ђународви поремећај курса динара и вепосредна близина 
државне границе ове <су тешкоће -само још потенцирали. 
У.правни одбор објављује у еволме извешгају једну врло ив- 
тересантну таблицу кретања исплата и уплата улога на 
штедњу и no текупим рачунима у појединим месецима про- 
шле годиие. Из оних података излази, да je у целој години 
исплаћено 19.69 милиона улога на штедшу и 10.04 милиома 
улога no текућим рачувима, укупно дакле за 29.73 .милиова 
док je у исто време уллаћено иа и;ме улота на шгедњу 13.2 
милиона и 8.96 милиона у корист текућих рачуна, укупно
22.08 милиоиа. Више je исплаћено дакле 7.65 милиона ди- 
нара. Док je у првом полугођу месечии прилив улога на 
штедњу скоро стационираи са  1.2 до 1.3 милиоиа и у јануару 
и марту чак и већи од уплата, дотле у другој половини по- 
степено попушта, на 700 до 900 хиљада месечио.

Одлив улога био je на1ј|већи у априлу — после објаве 
закона о заштити сељака и одобрења заштите Првој хрват- 
ској штедионици и у августу еа преко 2 милиона месечно, 
док je у осталим месецима варирао између 1.5 до 1.6 мили- 
она динара. Код текућих рачуна je  прилив улота био у 
фебруару, марту, јуну и јулу већи од одлива, a у остатим 
месецима преовлађује одлив,

Са разумљивам резипнацијом напомиње управа, да ни 
потпуно и неодуговлачење иоплата улога. лроз целу годину 
миј-е донело оних резултата, које -се с правом очекивало. 
Повлачење улога постало lje једна општа појава и бонитет 
појединог новчамог завода се више није узима-о у  обзир. 
Упр»ос свим напорима управе, да би убедила улагаче у сол- 
вентност и активност свог завода, улагачи су неирекидно 
подизали своје улоге, када им je доспевао рок. Kao врло по- 
вољну чињеницу треба поздравити већ и околност, да je 
штедионица имала за пуна 22.08 милиона »ових уплата, које 
у виду нових улога на штедњу које преко улога no текућим 
рачунима.

Напоре, које je штедиоиица имала да издржи због 
одказивања улога илустрирају следећа упоређења, које дај,е 
уорава штедионице: у току 1932. године смашени су улози 
на штедњу за 33.13% a оии no текућим рачунима за 41.39% 
a према 'стању од 22. септембра 1932. године, када je навала 
улагача отпочела, исплаћено je према стању од тог дана 
10.34 милиона одноено 44.84% улога на штедњу и 1.09 ми- 
лиона или 46.73% улога no текућим рачуеима. Туђа сретства 
су дакле за последњих 15 месеци исплаћена за скоро 50%.

A иајвећу пажњу и похвалу заслужује чињеница, да 
су сва ова релативно огромиа сретства исплаћена без туђе 
помоћи — Градска штедионица на Сушаку имала je додуше 
одобрен кредит од 800 хиљада код Народне банке, али се 
њиме није користила — све из искључиво сопотвених снага. 
To доказује на веома предострожну пословну политику и 
необично ликвидан пласман. Код комуналних штедионица 
игра врло важну улогу питање њезиних одиоса ка општини, 
односно обим датих кредита градским управама. У томе 
погледу je стање код Сушачке штедионице савршеио здраво. 
Градска општина дуговала je сво|ој штедиоиици крајем 1931. 
године 3.42 милиона a крајем 1932. године еамо још 1.25 
милиона. Томе на супрот она je имала и улоге и то крајем
1931. године 3.45 милиона a у 1932. годиии 1.23 «илиона, да- 
кле уславноме толико колико и кредита. Управа напомигће,

да су те позиције више кп.иговодствене природе, условљене 
законским прописима.

И ако Сушачка штедаоница, к.ао' комунални новчани 
завод не ужива ннкаквих олакшица — пореских или приви- 
легија друге врсте, као што je то случај код државних 
новчаних завода ипак није повиеила каматну етдау на зај- 
мове —• као што су то у извесш ј мери радили дру-ги заводи.

У поређењу главних билансних нозиција за ооследн>е: 
четири године даје следећу слику:

Рачун изравиаља

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Благајна и банке 11.985 : 11.320 5.335 2.093
Хартије од вредпости 221 1.091 1448 1.319

Девизе и валуте 113 152 59 0.5

Менице 3.966 2.425 6.414 4.762
Дужници 4.947 5.647 10.078 6.462
Оенивачки трошкови 97 60: 30 —
НеиокрепмЈСти — 451 3.246 3.221

ИЈЈвентар — — — 90

Пасива
Фо-нд општине 250 250 250 250
Улошци 20.780 22.241 25.896 , 16.992

Резервни фонд. ■ — — ---- 275
Добит 103 183 22 l_.
Резерва за смањ. вред. иепокрет. — 250
Збир билаиса 21.397 23.365 26.740 17.949

Збир биланса je редуциран за 8.79 милиона на 17.95
милиона, и тиме je мањи но крајем 1929. године. To je
било неизбежно. Улози на штедњу и no текућим рачунима 
укупно узети, који су порасли од 20.78 милисша у 1929. гсн 
дини на 25.89 милиона у 1931. години исказани су са 16.99 
милиона. Од тога износили су у 1929. години само улозн 
9.55 милиона a крајем 1931. године 19.83 милиона. Пер 
салдо они су у 1931. години порасли за 5.8 милиона према
1930. години, али je уирава у ево.ме прошлогодишњем дзве- 
штају јављала, да су улози у 1931. годиви, за време првих 
девет месеци порасли за преко 9 мИл!иона, али су онда у 
последњем тромесечју били делимично иеплаћени за 3.2 ми- 
лиона, због прве навале улагача. Крајем 1932. године улози 
на штедњу maofce 14.13 милиона, 'одвосно за 5.7 милиоНа 
мање, a улози ik> текућим рачунима 1. 63 милиона. Похвално 
je, да je у биланеу пасивни као и активни текући рачун 
градске општине засебно исказан, у предколони; пасивни 
инноси крајем 1932. године 1.32 милиона динара. Комуналне 
штедионице не морају имати главнице. Међутим Сушачка 
општинска штедионица има један оснивачки фовд Градске 
општине — као некакву супергарантију и оотчеини обртаи 
капитал у износу од 250 хиљада динара, a поред тога има 
и сопствене фо^^ове, Koijfi су ове године повећани, тако да 
износе укупна еопствена средства 775 хиљада диаара, не 
изузимајући овде и зараду из прошле године, која je остав- 
љена заводу на диспозицију и пренела на иоеи рачун.

Ha активној сорани примећују . ре садашње тешке при- 
лике одмах на првој позицији. Док су потраживања крд »ов- 
чаних завода и готовина у благајви ранијих година изно- 
сила преко 11 мил., спала су у 1931. год. na 5.3 .мил., a у
1932. години на 2.09 мнлиопа. Paurtje су ове две позиције 
иеказане у једној'збиЈјној ш зи ц и ^ , ;а  у'"dBoj гОДини ЗаеебнР. 
To je постала неопходна 'поггреба, иошто потраживања код 
новчаних завода више «е претстављају ^псолутао Мквидна 
сретства. Зато видимо у овогодишн.ем билапеу следећу no-
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:*елу тих срестава: готовина и жиро код Народне банке и 
“Иоштанске штедионице износе 1.12 милиона, a потраживања 
,КОД новчаиих завода 977 хиљада. Али je сушачка Општинска 
«.штедионица ишла још даље — у циљу шпо јаснијег и ствар- 
чијсг биланса, и ову позицију поделила на два дела: 22 хи- 

-Лгаде ,.-су слобрдна потраживања код новчаних завода, a 955 
:хиљаде -су пот.раживања, ко-ја су данас бло-кирана, пошто ce 
ваалазе код банака које су морале затражити мораторијдлну 
.заштиту.

Менични кредити, сви снабдевени са супергарантијом 
■у ' виду хипотекарног осигурања редуцирани су за скоро 2 
милиопа, од 6.4 милиона на 4.76 милиона, a дужници no те- 

•жућл.м рачунима од 10.07 милиона -на 6.46 -милио-на. Од тога 
fe дпто 3.43 милиона на хипотекарно осигурање, 180 хиљада 

: «а лом-бард државних хартија од вредности, 796 хиљада ко- 
муналним установама ван Сушака, 1.25 милиона градској 

.'впштини и 802 хиљаде у разна јемства и гарантије. Непо- 
ispeTHOCTH су билансира-не поеле отписа -од 66 хиљада ди- 
'нара са 3.28 милиона — дакле нешт-о мало мање но 1931. 
]-године. Управа констатује, да je због одлива уло-га ова n o  
: зиција и несразмерно велика због чега lj,e предузела потребне 
■вораке, да ce овај пласман енизи.

Интересантно je и кретање позиције хартија од вред- 
шости. Она je од 1929. године до 1931. године у непрекид- 
aiOM порасту, од 221 хиљада на 1.45 милиона динара. При- 
диесом прошлогодишње анализе ми смо напоменули, да ce 
гихеДионица није користила олакшицама закона о биланси- 
крању и петогодишњем отпису курсне разлике државних 
хартаја од вредности. To je тако и у реду. Ове године, 
-ефекти су билансирани са 1.32 милиона динара и управа 
мантедионице подвлачи, да су тиме вредности ових ефеката 
гаображени курсевима од 30 децембра 1932. године. Напо- 
«ињ е ce, да су ови отписи само књиговодственог карактера, 
вош то штедионица нема намере нити потребу да их ликви- 
дира. Из прегледа, об('двљеног у извештају видимо, да ce у 
rsojTi (јн-л.у хартија од вредности налази 100 хиљада фр. фр. 

'7%  Стабилизационог зајма из 1931. године, 3000 долара 8% 
гБлеровог зајма, 3000 долара 7%  Селигмановог зајма, 8000 
хиљада 7% Блеровог зајма, 151 хиљаду 7% Инвестиционог 
зајма, 471 хиљаду ренте Ратне штете, 110 комада акција Аг- 
-рарне банке, 4720 комада акција „Електре“ д. д. која спро- 
«оди електрификацију Сушака и т. д. и т. д.

Објављивање детаљног састава портфеља једна je ве-
• ома похвална пракса, коју бисмо најтоплије препоручили и. 
•осталим новчаним заводима. Ове године банчини су ефекти 
^Једуцирани за 131 хиљаду, што je последица отписа курсне 
разлике на државнидл хартијама од вредности.

Рачун губитка и добитка показује следећу интере- 
чсантну слику (на жалост не располажемо са шодатци.ча за 
J2931. годину).

Рачун губитка и добитка.

1929. г. 1930. т. 1932. г. 
у хиљадама динара

P  a c X о д и :
Камате 903 1.155 1.156

Плате 164 190 221
'Управни трошкови 133 140 150
:У добротворне сврхе — — 11
Отписи 49 52 238
Лорези и прирезн — 34 50
.Добит 103 183 128

П р и х о д и :
Жама.ти 1.184 1.671 1.478
Мриход ефеката — — 221

ЈПриход непокретности — — 195
Провизије и разни приходи 168 84 39
Преное добити из ранији хгодина — — . 2 2
Збир прихода или расхода 1.352 1.755 1.954

Несумњиво најинтересантнија ij,e позиција отписа, која 
износи 238 хиљада динара. Од тога долази 11 хиљада на от- 
пис инвентара, 30 хиљада на оснивачке трошкове који су 
тиме у целости отшисани, 66 хиљада на отпис непокр^тно- 
сти и 131 хиљада на отпис курсие диференције иа држаз- 
ним хартијама од вредновсти. Необично ниски су у.правни 
трошкови, a мале су такође и плате, које износе 221 хиљаду, 
док су 1929. године износиле 164 хиљада и 1930. године 190 
хиљада. Али lje било неизбежно да ce код повећаног посла 
повећају и расходи. Приходи, бруто, изиосе 1.95 милиона. 
Највећи део прихода творе камати, који су Matbn но у ра- 
нијoij, години, због смањеиог пословног волумена и редуци- 
раног обртног капитала.

Чиста добит износи 128 хиљада, од чега je 22 хиљаде 
пренос добити из 1931. године a 105.5 хиљада je чиста за- 
рада у овој години. Kao ни прошле ни претпрошле године, 
није ни ове исплаћена дивиденда, већ je управни одбор до- 
нео одлуку, a општинска управа одобрила да -ce изн-ос до- 
бити дотира резервном фонду.

У Јтграви Градске штедионице на Сушаку налази ce 
следећа г. г.: Ђуро Ружић, претседник; Владимир Ан-тић, 
flp. Фрањо Бакарчић, Тома Цуцулић, Миро Колацио, Драгу- 
тин Павловић, Иван Коло-мбо, Иван Лончар, Мате Марач, 
Винко Микуличић и Др .Виктор Ружић. У надз-орном одбору 
су г. г.: Оскар Гудац, претседник; Марио С. Ранић, Др. Ан- 
дрија Рацки и Божо Петрић.

КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА Д. Д. ЗАГРЕБ

Комерцијална банка д. д. у Загребу држала ce je и 
ове године принципа да што пре објави своје завршне ра- 
чуне за прошлу годину. Ha дан 4. фебруара одржаће ce и 
редовна годишња скупштина за 1932. годину.

Прошле године било je код Ко-мерцијалне банке врло 
интересантних догађа^а: она je -кажњена са 100 хиљада ди- 
нара ради тога што je, како изгледа, поклоиила и сувише 
мало пажње наредбама Мини-старства финанси.ја као и по- 
реклу доларских обвезница ко-је je она продавала на берзи 
a за рачун неких -својих комитената. Ту пресуду Државни 
je савет поништио, и то -на основу мишљења -да она уредба 
no кој-ој -су новчани заво-ди имали в-одити рачуна о продава- 
оцима доларских папира, није била прописно објављена. Ми- 
нистарство финансија Jjie по-сле тога банку поно-вно- глобило 
опет са 100 хиљада динара, што најбоље доказује, да нема 
смисла да ce банке са таквим стварима шале, лошто су то 
и сувише -озбиљне наредбе, које треба испуњавати. Иста пра- 
ва за све! Државни савет je после т-ога ову одлужу опет 
понишјтио. Међутим -ствар још није -сасв-им свршена, јер бан- 
ци није враћен пеиал -од 100 хиљада динара коју je до доно- 
шења прве одлуке- Државн-ог са-вета м-орала платити л -не 
чекајући пресуду више ин-станције.

Прошле године je право- трго-вања девизама било оду- 
зето готово -свим мањим и средњим заводима. Касније je 
постепено ово право банкама о-пет враћено-, готово свим за- 
водима ко-ји су га имали фаније. Комерц-ијална банка ову 
дозволу уколико je нама поанато није добила. У томе по- 
гледу има ЈМинис-тар фкнансија дискреционарно право И 
можда he то за банку бити оп-омена да не изиграва адми- 
нистративне уредбе, пошто -ce то изигравање брзо- м-оже 
осветити. Комерцијална банка има јачи промет са ино-стран-
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ством. Тиме што нема права трговања девизама, што ни£е 
овлашћена. банка битно су тангирани њени интереси. Не са- 
мо да нема права трговања девизама него чак не може да 
врши уплате за своје комитенте ни у клирингу иако се у 
тим случајевима не ради о девизама и ако се све трансак- 
ције одвијају крајем крајева преко Народне баике. Међутим 
није искључено, да he сада и Комерцијална банка добити 
дозволу за трговање девизама када je прописано плаћање 
таксе од 1% од акционарске главнице. Комерцијална банка 
имала би платити 10.000 динара.

Комерцијјална банка се не може сматрати домаћом 
банком, иако би то она можда желела. Она се иалази у 
рукама страног капитала иако се то из фирме не види. Она 
je афилијација Чешке Легионарске банке у Прагу. Мирно 
можемо тврдити да се готово цела главница налази у рукама 
Лелионарске банке. He -само главница него и већи део туђих 
сретстава. С обзиром на уске везе које. нас вежу са Чехо- 
словачко.м, чудно je да Комерцијална банка, баш с обзиро;м 
на однос према Легионарској банци није још добила доз- 
волу за трговање девизама — тако да су no среди можда 
други моменти — и можда има чак и кривице до саме банке?

Биланси Комерцијалне банке за 4 последње године 
овако изгледају:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
БлагаЈна 662 745 1.265 323
Одмах платива потраживања 269 799 237 1.458
Валуте и девизе 722 217 90 16
Ефекти 607 817 487 292
Менице 2.181 1.726 1.209 609
Ломард 2.576 1.563 1.384 748
Дужници 24.209 25.333 25.206 22.125
Инвентар 269 168 147 84
Курс диференција — — 163 120

Пасива
Г лавница 5.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 950 3.500 3.500 3.500
Улошци на .кшижице 5.815 5.149 5.014 3.948
Улошци у тек. рачунима 19.653 12.827 11.613 8.254
Добитак 54 40 50 68
Реесконт — — — —

Збир биланса 31.787 31.533 30.192 25.768

Збир билаеса мањи je за око 5 милиона, што he бити
случај код претежног дела наших новчаних завода. У слу-
чају Комерцијалне банке нас то заправо зачуђује, јер није 
било неопходно потребно1. Она има уске везе са иностран- 
ством и њезина банка матица могла би лако да joj стави на 
расположење већа сретства, чиме би се могла користити и 
читава наша земља, због увоза девиза.

Улошци 'Су опали за 1 милион динара. Морамо напо- 
менути да je КомерцШјзлна банка прилично неограничено 
вршила исплату уложака пак према томе сматрамо, да je 
изсплаћен већи део отказаних изиоса. Код многих завода 
улошци нису пали у толикој висини само ради иога јер je 
исплата била ограничена ако не и обустављена.

Улош^и у текућим рачунима опали су за 3.5 милиона 
динара. И овде се лоновно потврђује правило да су улошцв-. 
у текућим рачунима много несигурнији и опаснији него што- 
je то случај код уложних књижида. Није искључено да ће 
овде јрш доћи до новог јачег опадања уложака на ш тедњ у 
и no текућим рачунима, пошто нису све кредити Легиобанке.. 
A упркос уских веза Легиобанка са Комерцијалном банком,. 
тешко да he овај завод бити >ол>ан да потпомогне ову своју 
загребачку афилијацију.

У активи благај.на je опала за 1 милион динара, али су 
за више од милион порасла „одмах платива потраживања.”' 
A ko с у  то благајнички записи Народне банке односно ж иро- 
рачуни, онда je ствар у реду. Нама начин пласмана није п о - 
знат. Али ако ова потраживања не одговарају овим пласма— 
нима, онда сматрамо, да назначење „одмах платива потражи— 
вања” није баш на^срећније употребљено. Шгга je данас- 
сигурно и одмах ликвидно? A то мора знати и управа Ко— 
мерцијалне банке!

Ефекти су знатно опали. Поједини новчани заводи1 
показују све то мањи интерес за ефекте. Па и за држ авне 
папире. Губитци на ефектима били су знатни, можда чак к  
већи него што се данас признаје.

Есконт и ломбард су преполовљени. Повлаћењем уло— 
жака долази и до отказа хредита, код чега се не иоступа 
баш увек обазриво. Према томе повлаћење.м уложака нису 
погођени само новчани заводи него и целокупна привреда па^ 
и појединци јер се постојећи кредити без миого пардона. 
отказују a нови никако више не поделују.

Највећа позици[0 у билансу Комерцијалне банке су 
дужници. Преко 22 милиона динара код биланса од укупно-
25.8 милиона динара. И дужници су опали за 3 милиона.. 
Кредитирање појединих привредника наствљено je и прошле 
године иако у мањој мери него раније. Међутим морам& 
имати у виду да има међу дужницима и таквих потражи-- 
вање која се неће дати тако лако ликвидирати. Редукција 
кредита није тако лако и тако брзо. проведива; код стањ а 
од око 23 милиона дужника, треба временом рачунати са: 
губитком од којих 3—4 милиона у најбољем случа)ју. За Ко-- 
мерцијалиу банку то неће бити од сувише великог значења,. 
пошто има 13.5 милиона сопствених сретсчава.

Ha курс-диференцији отписана je једна четвртина- 
вредности ефеката, како то закон прописује. Чисти добитак 
'је нешто већи него ранијих година. Међутим код Комерци— 
јалне банке * чисти добитак није никад стајао у никажвоМ': 
односу према главници, сопственим сретствима или ггосло- 
вању. Под претпоставком, да je добит стварно само тако- 
мала и то већ г-одинама, нас много изненађује, које има ин- 
тереса Легиобанка, да ову банку просто не затвори, пошто- 
je то нерентабилан посао. Ако пак то није случај, онда не 
разумемо из к-ојих се разлога прикрива стварна добит, већ 
кроз низ последњих година, пошто смо убеђени да je то  за  
банку слаба реклад1а — a и ни верујемо, да би то билО’ 
учињено због пореске власти.

У управи се налазе г. г.: Фрашо Шип, Праг, претседник;: 
Др. Карло Гога, потпретседник; Арношт Рулек; Загреб; Др.- 
Јосип Бек, Праг; Петар Броз, Загреб, Стано^е Михалџић,. 
Загреб, Др. Карел Кухељ, Љубљана, Рихард Сврдлик, Праг,. 
Јан Јановски, Загреб и Алоис Судек, Загреб.

ТРГОВАЧКО ОБАВЕШТАЈНИ ЗАВОД A. Д.
П P Е Ђ Е

R. G. DUN & CO.
НАЈВЕЂА ИЗВЕШТАЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА
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НАРОДНА БАНКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ

Народна банка je обавезна да недељно објављу-је ста- 
ње с в о ј и х  (главних) рачуна. И шему je закон прописао. Она 
je у глаодом срачуњена на пружања пот-ребних елемената за 
оцену национално-економске функције новчаничне банке. A 
ова ce састоји из валутне и кредитне политике — последња 
у службк прве. Из недељњих стања Народне банке треба да 
ce виде све врсте подлоге: метална и девизна, као и она у тр- 
говачким ефектима, величина олтицаја, волумен плаггежних 
средстава уопште 4 #  у колико он не стоји под утицајем др- 
жаве, и, најзад, однос између краткорочне активе и лаеиве. 
Додуше недељна стања су песма без речи: то су цифре без 
коментара, то често ни највећем ма!;стору у читању књиго- 
водствених извода није могућно да дешифрира без остатка 
стање новчаничне банке. Има на пр. нов.чанкчиих банака које 
кроз еоконт књиже и краткорочне благајничке записе држав- 
не; a за оцену иациоиално-екокомске акције новч. банке важ- 
но je знати, колико чега има у портфелу. Из мртвих цифара 
то ce апсолутно не може да сазна. И наша Народна банка и.ма 
таквих збирних позиција. Годишњи извештај о раду Народне 
банке служи као — истина пост фестум — коментар поједи- 
них збирних 'позиција у недељном стању и због тога lje он и 
са националко-екоиомеке тачке гледишта врло инструктиван
— упркос недељном публицитету. Зато je за анализу завр- 
шних рачуна Народне банке пот.ребно сачекати и сам из- 
вештај.

Али акционар Народне банке не .може готово ништа да 
искористи — за своје личне интересе — недељна стања На- 
родне банке. Кретање лукративних п.озиција у активи може 
да послужи само као далеки индикатив релативне могућ- 
иости бруто дебити; али, како je за; акционара битна чиста 
добит, то му je, као што рекоамо, недељно стање опште не- 
довољна информадија. Тек годишњи завршни рачуни еки- 
дају Мајин вео и отварају дубљи иоглед у тајну комору, коју 
претставља пословање Народне банке у протеклојј години. 
Свакако да ни сами завршни рачуни .нису довољни без одго- 
варајућег коментара, јер цифре, као што рекосмо, немају je- 
зика. Отуда имамо појаву да ce у годишњем извештају На- 
родне банке налази и коментар важнијих позиција- завршних 
рачуиа.

Из тога излази да je без одговарајућег извештаја те- 
шко извршити анализу завршних рачуна Народне банке са 
гледишта акционара. Али кад ce у дужем времену прати .рад 
једне новчаничне бачже, кад ce зна структура њезиних важ- 
нијих позиција у прошлости, онда je ипа« .могућно. добити 
јасну, ак-о не и исцрпну претставу о томе како je прошла На- 
родна банка у односној години. Може ce добити отговор на 
питање, од куда долази то да je (на велико изненађење аут- 
сајдера, a не и посвећених) дошло до смањења дивиденде за 
25% : од 400 на 300 дина.ра no акцији.

д. — Загреб

• Акционари Народне банке су рђаво прошли приликом
јзако«скЈ стабилизаци1је. Измеђ пројектованог плана о стаби- 
ј лизацији 1928. г. и начина на који je она извршена 1931. г., са 
i гледишта интереса акционара, лежи бездан. По првом На- 
родна банка добијала je више, a no другом мање ео што je 

ј било право. Кад ce при томе има у виду да je први пројекат 
(ееконтова« у курсевима акцији Народне банке, онда излази 
|Да je без икакве своје кривице претрпео велике губитке онај 
који je куоио њезине акције између 1928. и 1931. г. Ниеу 
добри велики препади који изазивају велике пертурбације 
у курсевима акција новчаничне банке. Има људи који.још не 
могу да преброде губитке који су дошли искључиво од тога 
што je државна политика .према Народној банци од 1931. г. 
претрпела огромне промене.

! * * *

Нема ничег простијег од завршних рачуна новчаничне
банке! To je последица зако.нских ограничења круга посло- 
ва. Кад ce при томе има у виду да су завршни рачуни нов- 
чаничне банке обично прегледни и детаљизиран-и, то je no- 
јамно да je слабијем познаваоцу билавоне теорије и технике 
могућно да ce снађе у ]веним завршним рачунима. Главна- 
одлука пасива новчаничне банке je да она нема оне.розних 
(теретних) позиција; тј. пасива банку ве кошта ништа, јер 

ј она ником не плаћа камате. Све оне ко.мпликације п.ри ана- 
лизи биланса једне приватне банке, као што. je кретање ра- 

јзних пасивних позиција: улога на штедњу, текући рачуни, по- 
‘ вериоци и каматна стопа овде су по.тпуно. беспредметни.

Од тога принципа, да пасива новчаничне банке није 
онерозна, који je озакоњен код највећег броја новчаничних 
банака, учињени су последњих година изузвтци код врло 
много банака. По чл. 12 тач, 3) Народна банка je овлашћена 

ј да узима кредите од иностранства; ;по тач. 5) има права да 
ј прима улоге емисионих банака 'и Банке за међународне обра- 
јчуне; a no тач. 6) има права да даје у реесконт свој порт- 
, фељ. По себи ce разуме да ce на све те операцкје мора пла- 
,ћати камата. Ти су послови у пракси наше Народне банке 
нови и појављују ce први пут у 1931 г. Како су све те опе- 
рације рочне то су у књигама Народне банке отворени ра- 
чуни који ce појављују у недељним стањима и у годишњем 
извештају под именом: обавезе са роком. Ту ce налазе та- 
козвани револвинг-кредити код Међународне банке у Базелу 
као и кредити код других новчаничних банака, повучени на 
бази реесконта или залоге којих других вредности. Ta je по- 
зиција у завршним рачунима за 1932 г. мсказана са импо- 
зантном цифром од 1.459 мил. дин. Али цела сума ни|је оне- 
розна. Има ту рачуна no којима ce не плаћа никаква ка- 
мата, као што су на пр. ануитети за зајмове на страни чији 
je трансфер обустављен. Може ce претпоставити — премда 
са .могућношћу знатиих отступања — једна милијарда као 

[онерозна, теретна и да слетствено она захтева 30 до 50 мил.
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дин. годишње према томе како je висока уговорена каматна 
стопа.

Ништа мање није простија актива новчаничне банке. 
Прва група je: злато, потраживање на страни и домаћи и 
Страни новац; друга обухвата есконт и ломбард; трећа по- 
траживаша од државе; a четврта разне имовинске облике 
kao што су: непожретност, хартије од вредности итд. Главна 
одлика активе Народне банке je да je њен велики део мр- 
тав, не доноси ништа, као непокретност коју употребљава

приватиик за сзоје личне и пословне циљеве. To важи за 
злато и новац, за све нетгокретности и за сва потраживања 
од државе. Код наше Народне банке уноси су само есш нт, 
ломбард, потраживања на страни и хартије од вредности 
(ностро и оне ф-ондова). Од 10 милијарди динара, колико 
износи актива Народне банке, лукративно je само округло 
2,740 милиона (2,456 мил. ескоит и ломбард, 206 потражи- 
вање на страни, 82 хартије од вредносп-и). Из тог малог 
броја позиција извире бруто приход Народне банке.

Рачун губитк a и добитка. 

Расходи 1928. i

Укупни трошкови 34.500
Амортизација 5.805
Сумњива потраживања 3.681
Разлика на курсу код девиза —■
Танти)је;ие 4.749
Државно учешће у заради 44.640
Дотације резервном фонду —
Чист добитак за поделу акдионарима 29.760

Приходи
Приходи од интереса на менице 80.849
Приход од интереса no зајмовима на залоге 20.159
Приход од интереса no држ. зајму од 1 милкјарде 5.664
Зарада no разним пословима 16.464
Збир расхода и прихода 123.137

1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932.
у хи љ адам а  д и н ар а

39.366 41.317 43.952 49.718
6.813 7.147 5.542 7.815
9.681 6.919 11.342 50.813
.— — 3.675 —
4.503 4.113 3.252 ------

42.336 38.671 76.367 4 Д 8 0
— — 2.260 1.199

28.224 25.781 37.524 18.594

77.932 68.368 97.461 100.525
18.816 16.019 19.325 23.064
6.723 7.068 4.214 ------

27.451 32.494 42.914 8.741
130.924 123.951 163.915 132.331

Рачун изравнања.
Актива

Метална подлога
у злату 91.014 95.469 98.575 1.758.403 1.760.826
у сребру 17.535 17.578 17.581 ------- ------

У разној страној лкшети:
a) у благајницама 269 1.311 1.100 6.355 806
б) у депоу код страних корешондената 230.255 266.619 118.855 332.055 206.502

Девизе које не улазе у подлогу — — — 86.458 1.994
Виша« издат за куповину девиза 702.952 1.491.208 537.382 ------
Готовина у металном и никлено!М новцу 13.264 23.201 27.057 38.831 139.915
Демонетизирано сребро — — — 33.908 ------

Зајмови:
Ha мениде
Ha залогу хартија од вредаости 
Примања од државе 

Непокретности банчине 
Завод за израду новчаница 
Хартије од вредности 
Вредности фондова

Пасива
Главница
Новчанице у оптицајју 
Потраживања држ аве:

no nap. приврем. раз. у разно(ј монети 
no nap. сталне размене у разној монети 
no nap. привремене размене у разној Амжети 
no разним рачунима 

Обавезе: no жиро-рачунима 
no разним рачунима 

Обавезе са роком 
Фондови банчини: резервни

за куповину злата за главницу 
за попуну дивиденде 
за амортизацију непокретнинз 
за зидање антрпота 
за потпомагање пољопривреде 
за  потпомагање пол>опривредне књижевности 

Збир активе и пасиве

1.470.503 1.287.528 1.433.683 1.965.654 2.111.974
253.830 230.120 203.472 287.214 344.863

4.201.609 4.153.084 4.020.905 1.799.243 2.408.620
83.105 83.918 86.548 95.718 106.338
29.665 41.574 44.698 46.589 44.341

— _ ------ 27.420 15.451
52.818 65.431 88.302 80.839 66,048

30.000 30.000 30.000 180.000 180.000
5.528.170 5.817.965 5.396.532 5.172.271 4.772.718

159.414 _____ _
159.414 ----- 1 ------
68.410 205.899 126.263 ------

367.779 99.641 59.385 29.293 13.514
493.199 1.250.061 667.234 326.284 384.716
318.349 160.829 195.619 60.926 299.629

------ ------ 681.128 1.459.434
11.237 12.010 12.964 82.782 73.839
83.055 83.055 83.055 64
29.869 37.684 44.620 ------
21.354 25.642 30.743 1.185 5.757

2.851 3.023 3.384 2.539 2.289
475 467 443 318 339
308 309 328 230 210

15.398.348 15.206.800 13.832.629 9.378.474 10.099.377
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0  самојј структури активе има се истаћи: опадање
девизног стока за 126 милиона према 1931 г., повећање 
есконта и ломбарда за 200 милиона дии., смањене код хар- 
тије од вредности за 30 мил. ди-н. Смањење код хартија од 
вредности не долази као последица смањење стока, (то Н. 
банка не ради) већ услед опадања вредности. Ностро хартије, 
које су 1931. исказане са 27,42 мил. дин., у ствари су ак- 
ције Банке за Међународне обрачуне у Базелу. Смањење 
на 15.4 (за 12 мил. дин.) одговара свакако паду курса тих 
акција. Код хартија које припадају фондовима емањење из- 
носи око 14 мил. дин., од чега на!јвећи део (око 10 мил. дин.) 
мора да пада на 40.000 акција Аграрне банке. Kao- што видимо 
и код Н. банке je пад курсева прогутао' велики део добити 
(30 мил. дин.)

Ha први поглед на приложену таблицу пада у очи да 
се бруто-приход у 1931 г. одваја no својој величини од свију 
ранијих, na и оиога из 1932 г. Он изноеи округло 164 мил. 
дин. према 131 у 1929 г. и 132,3 у 1932 г. Ко анализира би- 
ланс Народне банке мора лре свега да објасни ту појаву. Ако 
загледамо на по1једине позиције у рачуну добитка наћићемо 
да зарада „по разним пословима” у 1931 г. достиже 43 мил. 
дин. према највећој цифри 32,5 у 1930 г. Taj пораст долази 
отуда што je у 1931 г. обрачуната између државе и Народне 
банке зарада на девизном поелу из ранијих година (још пре 
фактичке стабилизације динара). Ta je зарада много' већа 
но што je разлика између 1930 и 1931 г. у рачуну зараде no 
разним пословима. Ми имамо дакле посла са једним ванред- 
ним приходом, коме се на првом месту има да захвали не- 
нормално велики износ зараде Народне банке у 1931 г. To je 
нарочито потребно истаћи да не би акционари створили по- 
грешно .мишљење да je зарада Народне банке у опадању. 
Истина та позиција у 1932 г. показује мањак од 34 мил. 
дин.; али треба рачунати и с тим да je у 1931 г. и раније 
било прихода у корист Народке банке, ко\ји су уговором са 
државом од маја 1931 коначно отпали (приход од потра- 
живања на страни). Из свега овога дао би се извести за- 
кључак да je бруто приход у 1932 г. приближан приходу из 
из 1931 г. Taj би закључак био погрешаи. Пре свега, као 
што Cimo отоич видели, Народна банка има губитак на хар- 
тијама од вредности од округло 30 мил. дин. Ако ту суму 
додамо бруто приходу, a од онога из 1931 г. одузмемо’ за- 
раду на девизном послу, онда ће изаћи да je зарада у 1932 
год. већа од one у 1931 г. (све и кад се овој дода губитак 
на хартијама од вредности који износи неких 8 мил. дин.).

Вероватно да има акционара који налазе да према 
ономе што се очекивало као за,рада код Народне банке по- 
сле закона о стабилизацији вишак зараде од Ш до 20 мил. 
дин. нИје задовољавајући. И ми биш о радо приступили том 
гледишту, али бисмо пре тога имали за дужност да загле- 
дамо у детаље рачуна добитка у 1932 г. Горња таблица нам 
показује да je приход есконта и ломбарда за непувдх 7 мил. 
дин. већи но у 1931 г. Кад се има у виду да je лукративан 
пласман у 1932. г. био много већи но у 1931. г. и да je про- 
сечно и каматна стопа била већа, онда je очигледно приход 
од 123,5 мил. дин. no оба посла и сувише мали. Како je ис- 
кључееа и помисао да Народна банка исказује иетачно ста- 
ње no својим књигама то je једиво могућно објашњење да 
су пасивни камати no рачуну обавезе са роком које je На- 
родна банка и 1931 г. обрачунала преко рачуна прихода од 
есконта и’ ломбарда знатно порасли. Ako се узме да тај из- 
датак из^Оси 40 мил. дин., оида излази, да je Народна баика 
у 1932 г. зарадила округло 200 мил. дин. Ta хипотетична 
цифра слаже се потпуно еа оним што се no свему могло 
очекивати код Народне банке и у њезином воеом руву од 
28 јуна 1931 г.

„Народно Благостање” je увек заступало гледиште да 
je потенцијал зараде' новчаничне банке неограничен,' :да за- 
рбда према искуетву за последњих 1Ö0 г. pa’ĆTe''једним cffäik-

ним коефицијентол! и да je слетствено акција новчаничне 
банке у целом свету најбољи пласман — кад се узму у обзир 
сигурност и рентабилитет. Д а наша Народна банка није ове 
године имала губитака на курсу хартија од вредности и  ве- 
лике пасивне камате, њезина би чиста зарада била необично 
велика. Сасвим je друго питање (о коме ћемо нарочито пи- 
сати прво.м приликом), коме иде чиета добит: држави или 
акционарима и дали би ту требало изнети какве измене.

Акционари добијају само 18,594.000. A и држава која 
je лањске године добила 76 мил. добија у 1932 г. само 4 
мил. Терет од оасивних камата и губитка хартије од вред- 
ности, према кључу поделе, nao je у главном на државу, као 
што je и она корисница највећег дела добити, кад се ова 
укаже. За акционаре би било више од 300 дин. no акцији, да 
није употребљено 50,8 мил. дин. на отпис сумњивих потра- 
живања.

Са гледишта чисте зараде, Народна банка пролази 
кроз најтежу периоду. С једне стране се пошрављају грешке 
из ранијих година, с друге стране се одржавају рачуни, који 
ће се у ближој или даљој будућности ликвидирати у -корист 
Народне банке (кредити на страни), тако да ће чиста за- 
рада и при евентуалном смањењу каматне стопе, о чему ћемо 
такођер специјално писати, бити још увек велика.

У управи Народее банке налазе се следећа г. r .: гу- 
вернер Игњат ј. Бајлони, виденгувернер Др. Мелко Чин- 
грија. Управни одбор: Мироелав Кулмер, Андрија Радовић, 
Михаило Л. 'Бурић, Милош Савчић, Др. Гедеон Дунђерски, 
Др. Владимир Турковић, Пера Милановић, Др. Богдан Мар- 
ковић, Тома Поповић, Јурај Дубоковић, Иван Јелачин — 
Млађи, Михаило Шоеда, Др. Светислав Шумановић, Никола 
Берковић, Јован Т. Марковић, Драгиша Матејић, Др. Фер- 
динанд Грамберг, Илија Михаиловић, Стеван Јовановић-Ре- 
савац, Драгутин Хрибар, Михаило Лукаревић, Драж а Петро- 
вић. Надзорни одбор: Димитрије Ј. Живадиновић, Живојин 
јанковић, Соломон Коен, Љубомир Михаиловић, Светозар Го- 
ђевац, Тихомир Панић, Ставра Трпковић. Први директор: Др. 
Милан Ст. Протић.

ЈУГОСЛОВЕНСКА СТАНДАРД ОИЛ КОМПАНИЈА A. Д. —
ЗАГРЕБ.

Југословенска Стандард Оил Компанија навршила je 
пословну 1932. г. са губитком 8,83 мил. дии. и то уз обрт 
којји je за 40% маши но 1931. год. a за  50% но 1930. г. Ко~ 
лика би била ш тета да je волумен послова у 1932. г. остао 
непромењен ? Тиме je компанија лиферовала и последњи
— за њу крвави —  доказ о противбајки да je индустрија 
рафинерије сирове нафте златан мајдан. A та  je фабула јако 
распрострањена у изввзним анекономеким круговима. Од 
комарца се направио не магарац, i већ читав слон. јер се у 
економским круговима овде онде фантазирало о добити од 
200 мил. дин. За човека који уме да чита књиговодство и за- 
вршне рачуне врло je лако да створи оеби тачну претставу
о реитабл.пп ету односног подузећа наравно под претпостав- 
ком да je књиговдство тачно и уредно1 вођено. Југословенска 
Стандард Оил Компанија je једино велико подузеће у Југо- 
славији које има службено уверење о исправности и no- 
штењу свог књиговодства. Из специјалних разлога она je 
анализирана од разних елужбених експерата, чепркано je no 
најспореднијим шконтра.ма, испитиване су поједиле позиције 
дневника no документима и конетатовано' je да je она без 
мане и замерке као чедна Сузана. Главни акционар Стандард 
Оил Компаније и шегови органи далеко су од тога и од по- 
мисли да крију свој »раљ Резултат двогодишњег испитивања 
no кнЈитмн' Стандард >Оил Компаније je сведочанство пуно 
части за његову управу. ■ -



После ове мале диверзије о агасолутној аутентичности 
и ислравности књиговодства можемо да покушамо и сами да 
испитамо рентабилитет рафинериЈје сирове нафте код нас, на 
основу података Југословенске Стандард Оил компаније.

Најбоље he бити да узмемо прво једну од нормаллих 
година на пр. ону од 1930 г., у којој бруто добит износи 70 
мил. дин. Ta je сума потрошена на следећи начин:

Плате и наднице 22,6 мил. дин.
по,реза и камате 16,5 „
.послоени трошкови e
отгтиси 4,5 „ „
провизија агентима 5,3 „
разни расходи 3,6 „
чиста добит 20,1 „ 1
разни 'сити-ш издаци 1,4 „ „

70.— мил. дин.

Сем плата и надница нема ни једне позиције која би
могла да се смањи. To ћемо још боље видети на пр. у 1932
г. Овде су општи трошкови смањени на 4,7 мил. дин., наднице 
и плате на 20,18 мил. дин., отпис на 3,4 мил. дин., лровизија 
3,3 мил. дин., Кирија се иаравно мора платити; продајне орга- 
низација у целој земљи мора се одржавати, проттала потра- 
живања морају се отписати, агентима се мора платити про- 
визија, умањена вредност цистерне и буради смањује такође 
губитак; све су то  издаци без којих се не може замислити 
овај лосао. A' у 1932 г. сви ти издаци износе само 40.6 мил. 
дин. Замислимо да je неком волшебном силом могућно било 
да се сви издаци смање за читавих 10 мил. дин. Резултат 
рада би био: зарада од 1,1 мил. дии. (пошто je губитак 8,8 
мил. дин.).

Ha главници од 175 мил. ди-н. то представља зараду од
0,8%. E to  како стоји са фабулом о великој заради рафине- 
рије сирове нафте.

У 1932 г. je Стандард Оил Компанија радила под не- 
повол.ни.м условима успостављенм законом од 29 јуна 1931 г. 
Она je приморана да лрерађује најскупљу нафту на свету, 
јер je увођењем царине на сирову нафту од 3,5 зл. фр. учи- 
нила да je њезина сировина постала најскупља. A продајне 
цене су максимиране висином царинских стаеова на финалне 
производе, који не стоје у паритету са царином на сировине. 
Под тим условима je посао везан са губитком.

Под тим условима Стндард Оил компанија никад не би 
куповала рафинерије, «ити je обнављала. Она би и даље уво- 
зила готове производе, као што je то радила 1926 г. Али да- 
нас оне не може да бира између нерентабилне индустриске 
делатиости и рентабилније трговачко-увозничке. Она ie ин- 
вестирала капитале у рафинерију, a капитал тражи свој удео 
без обзира на то да ли џма добити. Њен рачуи добитка и гу- 
битка je оптерећен једном хипотеком и у случају да не ради 
рафинерије. Ta je хиоотека инвестиција капитала. Њен ра- 
чун губитка има увек иа почетку три позиције које се »е 
иогу више да отклоне, a то> су амортизација и одржавање ра- 
фицерије и камата на уложени капитал. Ta lje позиција у ра- 
чуну губитка неизбежна и онда кад би се Стандард Оил ком- 
панија бавила искључиво трговачким пословима. A тиме je 
ана бачена у иеповољан положај према свима онима који се 
баве тим послом чисто трговачки. Она има да алиментира жа- 
питал уложен у попше који при увозу финалних производа 
није продуктив^н, већ ш тпуио пасиван. Ми смо у прошло 
годишшој авализи биланса опширно проучили питање инду- 
стрије нафге код нас у светлости интереса наше иародае 
привреде и народне одбране. To je питање за нас свршено. 
Овог пута излажемо caivso утицај онемс>гућавак>а рада рафи- 
нериама нре.ча завршним рачунима југ. Стандард Оил ко-м- 
панија. ■. 'Ј W

Актива 19’29 1930 1931 1932
у хиљадама динара

Благајна и банке 10.855 17.865 11.685 771
Акције Аграрне банке — 500 500 500'
Дужници 90.255 127.985 86.605 95.001
Гаранције 36.231 34.520 38.561 36.375
Роба 84.953 74.058 47.062 55.077
Покретности и непокретвости 59.505 71.077 68.820 65.105,
Губитак — — — 8.830

Насива
Главница 145.000 175.000 175.000 175.00®
Резервни фонд 725 1.450 2.069 2.821
Фонд за осигурање 240 480 687 601

Рачун губитка и добитка 

Расходи 1929 1930 1931 1932
Пословни трошкови 6.187 6.011 6.027 4.714
Плате и наднице 18.913 22.656 20.982 20.189
Отпис дубиоза и некрет. 3.967 4.553 302 130
Отпис некретнина — — 3.265 3.113
Провизија 6,117 5.325 5.111 3.368
Порези, камате 8.763 16.518 — —
Порези — — 2.992 329
Разни расходи — 3.684 4.407 9.807
Добит са преносом 22.973 20.129 14.796 —

Приходи

Пренос добити 263 7.748 5.510 43
Бруто приход на роби 66.120 70.783 52.023 32.472
Камати и разни прих. 538 347 351 305
Г убдтак — — — 8.830
Збир прихода и расхода 66.921 78.878 57.884 41.653
Фонд разних осигурања 1.030 1.148 1.272 1.175
Повериоци 75.209 93.096 20.565 45.455
Полагачи гаранција 36.621 34.702 38.818 36.606
Чиста добит 22.973 20.129 14.796 ---
Збир билансе 281.799 326.005 253.207 261.66 i

Дејство се В1рло лепо може да види баш на завршним 
рачуиима за 1932 г. Тамо се на пр. види да je «ајвећа пози- 
ција у издацима (плате и наднице) према години највећег 
посла, oho!] у 1930, смањена само за 2,5 мил. дин. Она изиоси 
20 >мил. дин. Ta нееластичност ове позиције долази отуда што 
се велики део трошкова код рафинерија не може у опште да 
компримира. У тој позицији лежи мало час поменута хипо- 
тека на подузећу која се може да исплаћује само тако, ако 
je индустријско подузеће у погону.

Збир биланса je за 8 мил. већи но претходне године. 
Да није било губрЈтака у 1932 г. збир би био још већи. ¥  
активи има смањење покрет.ности и непокретности од 68,8 
на 65,2 услед амортизаци!је. Међутим дужници су ш расли 
од 86,6 на 95 мил. дин. Отежан инкаео je нормална појава у 
привредној депресији. У оригиналном билансу дужници су 
исказани у две разне позиције: no текућем рачуну и no при- 
временим рачунима. У прву групу спадају вероватно му- 
штерије које врше обрт преко године, a у другу муштерије 
које нису о року платиле, које су у задоцњ-ењу. Из овога се 
најбоље види колико je користан стран капитал кад се њиме 
управља саобразно интересима дотичне земље. јер има np.;:'i 
много подузећа код нас и домаћег капитала, која су, ол 
како je пооштрена иривредна депресија, смањили знатно 
евоју зересију прелазећи од продаје на кредит на продају зз.
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готово. Има подузетника каји су бежали од депресијације 
динара трпајући свој капитал у робу или у девизе a који je 
повучен био од дужника. Југословенска Стандард Оил ком- 
т к и ја  има у роби 55 мил. дин. док у лотраживањима ди- 
аарским 95 мил. И то no цену повећања својих дуговања у 
страној валути за 25 мил. дин. Наравно да ни роба не пружа 
оне гарантије против евентуалне депресијације нациовалне 
вадуте коју пружа злато и здрава валута, јер ce нигде ие | 
ftiory цене стриктно саображавати променама девизиих 
чурсева. И док има код нас подузећа чији ce продукциони 1 
трошкови највећим делом састоје из динара, које смањују 
зересију, дотле Југословенска Стандард Оил Компанија ула- 
ж е своје са стране повучене капитале у динарока потра- 
живања и робу. Она иије обавезна да држи овако великн | 
сток робе, али она то чини због тога што je пракса те ком- 1 
пани!је у свима земљама да одржава што веће резерве з а 1 
гвеитуалне потребе земље. |

У пасиви видимо повећање поверилаца за 25 мил. дин. 
Требало je да ce лретрпи губитак од скоро 9 мил. дин.; за- 
тим да. ce повећа вересија у земљи и сток робе, a то je ком- | 
панија учинила као што рекосмо повлачећи кредит са стра- 
ае. У 1931 г. она je уопела била да своја дуговања на стра- 
•аи сведе на цигло 20 мил. 'дин. увећавши и своју главницу 
зд  145 на 175 мил. дин. У 1932 г. она je морала понова да 
ce задужи.

Пословни положај Југословенске Стандард Оил Ком- 
паније није ни најмање завидап, да не употребимо који тежи 
израз. После неколико година средње зараде она je ушла у 
лериоду великих губитака и још већих ризика. Она je свим 
својим капиталом од 220 мил. дин. везана за нашу народну 
привреду и нашу националну валуту. Има још неких који ј 
то зову страним капиталом. Вероватно да би акционари Ју- 
гословенске Стандард Оил Компаније били захвални онима | 
којп би били вол»ни да им откупе њихове ангажмаие и да , 
приме на себе целокупну ситуацију у каквој ce налази она 
сама.

У управи ce налазе следећа г. г.: лретседник: A. Уокер, 
потпретседник Владимир Матијевић, Ф. Смит, Тзурђе Јеле- 
зић, Др. В. Бајкић, Др. М. Радосављевић, Александар Ма- 
летић, Аца Павловић, Лазар Рађевић, Алфред Бахрах, Др. 
јован  Рајић, Иван Чаврјоња, Кендил X. Филд, Едо Вински, 

i Ндуар Ф. Гловер.

INDUSTRIJSKA KREDITNA BANKA A.D. BEOGRAD

Inđustrijsku-kreditnu banku a. d. Beograd treba ubrojiti 
međ птапје novčane zavode naše prestomice i to na osnovu nje- 

::xinpg poslovnog volumena i relativno malih sopstvenih sretstava. 
... Međutim, mi smo već i ranijih godina imali priliku da napome- 
дашо, da bi bilo poželjno, da bismo imali što veći broj ovakvih 
.„malih” novčanih zavoda, koji bi bili u toj meri zdravi i. dobre? 

■ fundirani kao što je to  slučaj kod Industrijske kreditne "banke. 
Ova banka bila je već predm et opširnih analiza u ranijim go
dinama, naročito u 1930. godini, koju smo objavili u dodatki- 
„Narodnog Blagostanja” od 21. februara 1931. godine broi 8. I 
za 1931. godinu u dodatku od 13. februara 1932. godine, broj 

' 7, strana 37.
Industrijska kreditna banka objavljuje svake godine po

sred završnih računa i veoma interesantna i duboko zasnovana 
zapažanja o opštmm privrednim prilikama u našoj zemlji, sve 
8 obzirom na prilike rada našeg bankarstva. U svom prošlogo- 

- :dišnjem izveštaju uprava napominje, da će nasleđe iz 1931. go
dine и osetljivoj meri uticati na poslovanje banke u narednim 
godinama, i u tome se nije prevarila. Ove godine čitamo 

•-•..a izveštaju, „da posledice toga nasleđa traju i danas i počinju 
: azimati karakter stalnosti, jer im se kraj ne može predvideti, bar 
i *  zasada”.

i Interesantan je takođe i rezime prilika i svih onih mera,
koje su preduzete za saniranje kreditnih odnosa u našoj zem lji 

j Ta su izlaganja toliko tačna ,da ih rado reproduciramo:
„Poznat je pokušaj sa zakoinom o zaštiti zemljoradnika. 

Željenih rezultata još nema i teško će doći. Država nije u stanju 
da efikasno pomogne zaduženog poljoprivrednika, ier stvorene 
ustanove za zemljoradnički kredit izgleda nam nisu dorasle da 
zamene privatne novčane zavode, ma koliko se zameralo radu 
ovih. S druge strane, njena intervencija u korist banaka preko 
poznatog čl. 5. pomenufog zakona, pokazala je da najmanju 
otpornost imaju —  ne uzimajući u obzir zavode koji su pogla
vito radili sa  seljacima — baš velike banke, koje su naročito bile 
favorizovane od Narodne banke i ostalih državnih novčanih 
ustanova. Pojava nelikvidnosti dužnika ne dolazi zbog zakona
0 zaštiti zemljoradnika, niti pak što je kod poslovnog sveta pala 
granica između produktivnih i potrošnih kredita, već ona dolazi
1 zbog toga što država i javna tela nisu likvidna sa svojim oba
vezama, dok njihovi tereti predstavljaju svakim danom sve 
teže breme...”

Uprava bančina podvlači, da je njezina pažnja bila u 
toku cele protekle godine u glavnom skoncentrisana na to da po
trebam a svojih komitenata-ulagača udovolji na vreme, i da u gra
nicama mogućnosti i drugim svojim poslovnim prijateljima izila- 
zi u susret. Zahvaljujući karakteru plasmana i angažovanju poje
dinih članova uprave, koji su svoju imovinu banci stavili na ra
spoloženje, blagajna Industrijsko kreditne banke zadovoljila je 
svaku potražnju svojih ulagača i bez prethodnog otkaza, tako da 
je rad u protekloj godini ipak tekao nonmalno.

Smatramo da ima vrlo malo banaka, koje se mogu pono
siti sa činjenicom, da su njihovi upravni odbori, u prošloj godini 
stavili bančinoj blagajni na raspoloženje svoju imovinu da bi na 
taj način očuvali banku od teškoća. Naprotiv, bilo je čak ii mnogo 
slučajeva, gde su baš članovi uprave bili prvi sa podizanjesn| 
uloga.

Zbog toga možemo konstatovati, da je banka stvarno pro- 
I šla kroz prošlu godinu bez velikih perturbacija i bez veće navale 

ili nervoze ulagača. Kada bi sve naše banke za prošlu godinu 
mogle pokazivati tako malo proimena u strukturi svojih bilansa 
i relativno tako mali odliv tuđih sretstava kao što je to slučaj kod 
Industrijske kreditne banke — a pri tome bila u stanju da zado,- 

I volji svim zahtevima ulagača —  ne koristeći zakonskih zaštita,
( onda kod nas ne bi uopšte postojala ni kriza bankarstva niti de- 
j  ruta našega kredita. U tom pogledu pretstavlja Industrijska kre- 
I ditna banka skoro izuzetak međ našiim novčanim zavodima.

Uzimajući u obzir sve teške prilike iz prošle godine uprava 
bančina napominje, da se nije u naročitoj meri angažovala za 
dalje proširenje bankarske delatnosti, i da nije forsirala stvaranje 
novih prihoda, već je ceo svoj rad ograničila na održavanje po
trebne likvidnosti bančinih sretstava, u čemu je i sjajno uspela.

Svakako treba napomenuti, da je Industrijska kreditna 
banka sjajno prošla kroz sve neobično teške prilike ,iz 1932 go
dine. A time donela je dokaza o životnoj sposobnosti: baš malih 
novčanih zavoda i o njihovom velikom značaju za dobro funkci- 
onisanje kredita i našeg novčanog tržišta. Kako su već i ranije 
postojali izvesni predloži, koji su tražili, da se svi manji zavodij 
fuzionišu, moramo još jedanput citirati izlaganja bančine uprave 
po ovome pitanju, objavljeno u prošlogodišnjem izveštaju, gde 
se kazalo: Bilo bi za žaljenje, a štetno još i više, ako b i težnja po- 
vlašćivanja velikih zavoda po svaku cenu ometala dalje postoja
nje manjih zavoda. Utešna je pojava, što je velika većina čla-. 
nova Udruženja banaka odlučno stala na gledište, da nov zakon
o bankama ne treba da nameće obaveze i žrtve manjim novča- 

1 nim zavodima, koje ni oni ni naša privreda ne mogu podneti, na
ročito dok traje depresija, kojoj se ne vidi kraj. Smatramo za po
trebno ovde istaći, da bi Narodna banka trebala da povede ra
čuna o  novostvorenim prilikama i izmeni svoj dosadanji način 
kreditiranja beogradskih novčanih zavoda, jer se pokazalo prošle 
godine najbolje, da i zavodi koji nemaju uplaćenu glavnicu od
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pet miliona dinara, pretstavljaju i pružaju u svemu i po svemui 
bar istu ako ne i veću sigurnost i otpornost kao i veliki”.

Industrijska kreditna banka a. d. Beograd ima glavnicu o d '
3 miliona dinara, podeljemi na 15 hiljada akcija od po 200 dina
ra nominale. Glavna godišnja skupština akcionara za 1930 go
dinu, održana u februaru 1931 godine donela je doduše odluku
o povišnju glavnice na 5 miliona dinara, ali je potpuno razum
ljivo, da ova odluka u sadašnjim prilikama nije ostvarijiva.

Ima još nešto što treba napomenuti. Industrijska kreditna ' 
banka je preuzela u februaru 1931 godine — pored svih uzuelnih j 
bankarskih poslova, kojima se bavi — na dvadesetogodišnju i 
eksploataciju i  banju „Milan Toplica” u Vici kod Prokuplja, kao ii] 
iskorišćavanje mineralnih vrela i prodaju vanredno ukusne mi
neralne kisele vode „Milan Toplica”. U cilju što veće distribucije; 
ove vode banka je osnovala u Bogradu sopstveno veliko skla-.; 
đište. ii

Naredna tablica, u kojoj smo upoređili glavne bilansne ро-тј 
z,ičije za poslednje četiri godine potrvđuje naše ranije izneseno

■ gledište da je banka u 1932 god. relativno sjajno prošla.., Dobija-j 
mo sledeću sliku:

Račan Izravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 161 245 547
Menice 5.977 8.627 8.414
Zajmovi na zaloge 627 935 529
Tekući računi 3.298 4.413 3.565
Vrednost rezervnog fonda 453 799 292
Eksploatacija — ■ — 688
Nepokretnosti 499 701 721
Razlika na kursu drž. pap. — — 60
Nameštaj — 10 9

Pasiva

Glavnica 2.000 3.000 3.000
Rez. fondovi 1.088 1.297 1.327
Ulozi i tek. rač. 7.146 10.460 9.625
Poverioci — 510 449
Čista dobit 511 458 325
Zbir bilansa 37.511 35.359

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata .— 853 977
T roškovi 1 ■* --- 584 561
Otpisi — 192 f 217
Gubitak na hart, od vred. — — 155
Dobit 511. 458 352

Prihodi
Kamata — 1.445 1.599
Provizije: •' ■ ■ — 520 505
Od nepokretnosti — 113 119
Napraćena i otpisana potraž. — 9 12
Zbir prihoda Ali rashoda 1.698 2.088 2.236

1932.1

;
■404!

7.165Ј
389;

3.537
337I 
800Ј 
72 l j
43
8

3.000
1.403
8.068

574
244

34.366

707
465
284

97
244

1.188
448
115
46

1.796

Ako ne uzmemo u obzir prenosne pozicije, garantije, su --  
pergarantijje i ostave, onda vidimo,: da je obrtni k ap ita l’ 
iznosio u 1930 godini 15.7 miliona; u 1031 godini manji je za* 
svega 900 hiljada kod ukupne cifre od 14.8 miliona, a krajem ’
1932 godine iznosi 13.4 miliona, odnosno za 1.4 miliona manje. 
Ovi1 podaci najbolji su dokaz da nervoze ulagača uopšte nije 
bilo, niti prekomerno'g podizanja uloga —• i ako> se banka nije?' 
koristila zakonskom zaštitom i redovno ispunjavala svoje oba
veze prem a poveriocima — što se nikako ne može podvući Uj. 
dovoljnoj meri. Ulozi na štednju, kojii su zajedno sa ulozima po 
tekućim računima bili rekordni 1930 godine sa  10,46 miliona, 
opali su u 1931 godini neznatno na 9.63 miliona a krajem 1932 
godine na 8.07 miliona (od toga iznose uložne knjižice 5.3 mili
ona a tek. računi 2.76 miliona). Poverioci po tekućim raču
nima ostali su nepromenjeni sa 448 hiljada a nov je reeskont u* 
malome iznosu od 126 hiljada.

Sopstvena sretstva su porasla za 76 hiljada, za koliko su 
povećani fondovi bančini, a zajedno sa glavnicom iznose 4.4 mi
liona prema 8.6 miliona tuđih —  iz čega rezultira neobično povo
ljan odnos u korist bančinih komitenata.

Iz aktive vidimo da su eskontni krediti, zajmovi na zaloge 
kao i tekući računi prema 1931 godini smanjeni. U najmanjoj meri; 
aktivni tekući računi, pošto: za to nije postojala potreba, jer je 
eskontni materijal bio dovoljno likvidan, da je banka itvek mo
gla udovoljiti potrebama svojih komitenata. Bilansna wedraost: 
eksploatacije mineralne vode povećana je čak i za 112 hiljada 
na 800 hiljada. To je posao koji može po banku biti veoma luk
rativan. Nepokretnosti su bilansirane sa istim iznosom kao >i ra
nije i jedine veće pramene nalazimo kod portfelja hartija od vred
nosti. Bilansirane su sa 337 hiljada. Od toga se moralo otpisati 
82 hiljade a pored toga i 25%  od otpisane i rezervisane faunsne 
razlike iz 1931 godine —• u vezi sa zakonskim propisom —• tako 
da je ove godine otpisano na hartijama od vrednosti ukupno 97 
hiljada. Pri tome uprava izjavljuje bojazan, da ti otpisi još neće 
biti dovoljni za pokriće gubitaka.

Iz računa gubitka i  dobitka dalje vidimo1 da je od sumnji
vih potraživanja otpisano ove godine 284 hiljade dinara prem a 
,217 hiljada u prošloj godini. To je jedan veoma pohvalan potez;, 
sama uprava podvlači, da je platežna moć i bonitet dužnika- 
uopšte znatno opao. Dalje se u izveštaju vrlo pravilno napomi
nje, da je nemoguće ni približno predvideti, koliki će otpisi na. 
sumnjiva potraživanja biti potrebni krajem 1933 godine, kao po
sledica novođonete uredbe 0 posredovanju. Ipak, moramo pod
vući, da su ovi otpisi neobično rigorozno sprovedeni, pošto vi
dimo, da je od  otpisanih 217 hiljada u toku 1932 godine napla
ćeno 46 hiljada odnosno preko 20% . Ukupni otpisi iznose 381 
'hiljadu, što je u znatnoj meri moralo dejstvovati na čistu zaradu.. 
Zahvaljujući rigoroznoj štednji — troškovi su znatno smanjeni
— čista dobit iznosi 244 hiljade odnosno samo za 80 hiljada' 
manje no u 1931 godini. Podeljena je na sledeči način: rezerv
nom fondu dotirano je 24 hiljade, članovima oba odbora i. či
novnicima kao tantijema 36 hiljada, na ime dividende dato je ak- 
cionarima 6%  odnosno 12, dinara na, akciju,, naime 180 hiljada», 
(u 1931 godini 8 % ) a 3350 dinara dotirano je fondu za sum- 
njva' potraživanja.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Čeda M. Pavlovič,., 
pretsednik; Miloš Rafajlović, Miloje Novakovič, Rista Bunuševac, 
Nikola Đorđević i Zdravko Todorovič. U Nadzornom odbora su 
sledeća gospoda,:, Drag. Rafajlović, pretsednik; Košta Tatorović 
i Boža Vučkovič. Direktor banke, je g. Milivoje ž . Pavlovič.

Ш И P И Т E
„НАРОДНО БЛАГОСТАЊЕ“



НАРОДНА БАНКА
Краљевине Југославије

Рачун добитка и губитка на дан 31 децембра 1932 године 
ГУ БИ ТА К  Д О Б И Т А К

Трошкови 49,718.796.93 Ивтерес на менице 100,525.122.48

Амортизације 7,815.570.48 Интерее no зајјмовима на за-

Сумњива потраживања 50,813.302.57 логе 23,064.086.88

Од овога:

5% Резервном фонду no 

чл. 7 Закона 

Држави no чл. 37 Закона 

Акционарима no чл. 37

1,199.161,31

4,189.642.19

Прижод од депо-а у ино- 

странсгву 

Наплаћена отписана потра- 

живања 

Разни приходи

1,333.167.47

321.776,59

7,086.742.78

Закона ■ 18,594.422.72

Свега Динара 132,330.896.20 Свега Динара 132,330.896,20

Шеф књиговодства,
Драг» Драгојетжк

Према решењу Управног одбора од 22 децем- Ha основи чл. 34 и 53 Закона о Народној бандм
'■'■бра 1932 год. потписанн испитали смо овај „Рачун н чл. 59. Статута банчинииж, Надзорни одбор пр®- 
добитка и губитка“, упоредили ra с главним и eno- гледао je овај „Рачун Добитка ж губнтвса“ и на- 

s-редним књигама н нашли да je у свему тачан и шавшн да je иеправан, одобрава га.
<исправан.

5 јануара 1933 шдине 
у Београду

Чланови Уиравног одбор®: 
Мшж. IC, Ш онда 
Jcsa. X. Маржовић 
Др. Ф ард. Грамберг 
Ст. Ст®ф&®@вн1к

5 јануара 1933 шдине 
у Београду

Претседник,
Д. Ј . Ж п а д ш ш н !

Чланови Надзорног одбора: 
Ж ика Јанковик 
Љ уб. М. Мвжашдадаћ 
Соломок А о К т ш  
С.
Т, Пимвћ
Дрда» В. Гавревић



Народна бамка Краљевиие Југославије
Рачун изравнања на дан 31 децембра 1932 године 

И М О В М Н А  Ц У Г

Подлога:
злато у касама и на сграни 1.760,826.408 06 
новчакице у страној монети 805.746.80 
девизе 206,502.331.69

Девизе које не уласе у подлогу 1,993.808 90

Кован новац
V сребру и никлу

Зајмови:
на менице 2.111,974.154.13
на хартије од вредности 344,863.126 30

139.915.283.—

Хартије од вредности 

Ранији аванси Држави

15,451.200.-

износ пре закључка 1.812,810 152 23
no одбитку учешћа држав-
ног у заради Народнебанке 4.189 642.19

Главница

Новчанице у оптицају

Обавезе, no виђењу:
потраживање Државе 
жиро-рачуни 
разни рачуни

Обавезе са роком 
Резервни фонд 
Фонд за амортизацију непо 

кретности

Фондови банчини:
за зидање антрпота 
за потпомагање пољопр. 
за потпомагање пољопр. 
књижевности 
за попуну дивиденде

180,000.000,-

4,772,717.850.-

13,514.646.18
384.715.966.71
299,629.312,20

1.459 433.736.64 
73,839.592.65

5,757.483.62

2,288.881.61
339:313.52

210.304 80 
64.070.79

Привремени аванси Главној 
државној благајни

Вредности резервног фонда 
Вредности фонда за аморти- 

зацију непокретности

1.808 620.510 04

600,000.000.— 

58,099 080.85 

5,300,000.—

Вредности банчиних фондова:
за зидање антрпота 2,112 450.—
за потпомагање пољопривреде 335.854.42 
за потпомагање пољопривредне
књижевности

Вредности пенсионог фонда 
Непокретности 
Завод за израду новчаница 
Намештај и прибор 
Оставе на чувању 
Оставе no разним рачунима 

и кауције

201.560:30

21,665.102.04
106,337.747.89
44,341.164.51

3,473.819.79
29,098.296,—

2.837,459.837.62

Свега Динара 10.099,377.482.34

21,713.767.28 
29,098.296,-

Пенсиони фонд банч. особља 
Остављ. остава на чувању 
Остављ. остава no разним

рачунима и кауцијама 2.837,459.837.62 
Добитак за поделу акцио-

нарима 18,594.42272

Свега Динара 10.099,377.482,34



А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
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Садржај
Шумско индустријско подузеће Добрљин Дрвар a. д. Београд-Сарајево 
Ваика „Slavija” a. d . — Beograd 
Посавска штедионица д. д. — Сисак

ШУМСКО ИНДУСТРИЈСКО ПОДУЗЕЋЕ ДОБРЉИИ 

ДРВАР A. Д. — БЕОГРАД—САРАјЕВО.

Завршни рачуни Шипада исказују губитак од 2,3 мил. 
дин. По мишљешу дирекције (a према годишњем извештају) 
било je седам узрока том. »еловољном резутату. Прва два су 
велике залихе слабе грађе и сушика из прошлих година. По 
количини залихе тај се закључак не би могао извести, јер, 
ćy оне износиле 31. децембра 1931 године 20 милиона дииа- 
ра, према 20.3 милиона у 1930. години и према 23 милиона 
у 1929 г. и 26,5 мил. у 1928 г. A што се тиче квалитета те 
грађе, из завршних рачуна не може ништа о томе да се 
види.

Друга два узрсжа су: катастрофалан п а д  цена tokom

1931 г. и дерута на свима тржиштима. У ствари ово je је- 
дак узрок (a 'не два), јер дерута долази увек као последица 
катастрофалног пада цена.

Kao шести узрок наводи се новчана криза, која je 
„отежавала лотребна финансирања”. Нама je потпу.но непо- 
знато, да je у 1931 г. постојала ноечана криза; на против то 
je било доб» велике обилности »овца. Било je caiMO кризе по- 
верења од октобра месеца која !је у неколико пред крај го- 
дине могла да отежа добијање кредита. Истина према изве- 
штају изгледа да управа сматра као новчану кризу „смањење 
кредита код Народне банке и мере других иоечаних завода“. 
To није новчама криза; то je можда криза кредита. Али ни 
криза у облику како га истиче управа у свом извештају, не 
може да се назове неповољним фактором њезинот рада. Ве- 
лика je срећа за Шипад, ако не и за његову управу, (је.р би 
свакако повећан волумен послова дао и већу тантијему) 
што су му скраћени кредити јер би у противном друштво 
имало у 1932 г. залихе које би ишле у небо и ко!Је би с об- 
зиром на даљи пад дена проузроковале још много веће гу- 
битке. Накратко контракција кредита на коју ое жали упра- 
Еа Шипада, није никако могла бити узрок дефицита, већ спре- s 
чавање да овај не буде већи.

Kao седми узрок наводи управа: „Опште тешке при- 
лиже које су изазвале немогућност програматичког рада” . 
Овај нам je узрок потпуио нејасан. По науци о  вођењу по- 
дузећа (Betriebswirtsohaiftslehre) подузеће не оме да ради 
без плана и програма. To’ je у толико потребније у колико су 
теже прилике. Тешке прилике «е могу ометати програмат- 
ски рад. Може првобитни програм да се покаже у току вре- 
мена нелодесним, али се за то он мења и подешава према 
новоствореним приликама. A 'признање управе да није било 
програматског рада свакако мора да се уброји у ефективне 
узроке исказаног дефицита, али томе нису криве тешке при- 
лике, већ само воћство.

Пети узрок резервисали смо за последње место. Он 
гласи: „Околност да je to k o m  1930 г. и почетком 1931 г.

мсплаћено око 10 мил. у готовом (за државне и самоуоравне 
дажбине 2.5 милиона, Министарству шума и рудника за су- 
збијање шумских штеточина 3 мил., 3.5 мил. н а  име дивиденде 
и 800 хиљада као помоћ Врбаској банској у-прави). Ни овде 
се не можемо сагласити са извештајем управе. Што се тиче 
дажбина етвар ће вероватно бити у реду, али дивиденда и
3 милионски изиос за сузбијање штеточина у  корист ?Дини- 
старства шума била су ваљда већ предвиђена и резервисана у 
завршним рачунима за 1930. годину, када je добит, из које 
има да се дели дивиденда исказана са 6 милиона и где je 
и 3 .милиона за штеточине прокњижено као> расход, док ове 
лозиције у рачуну расхода за 1931. годину више нема. A 
дотација Врбаској бановини, такође je ишла, колико се ми 
сећамо, из чисте добити за 1930. годину.

Седам узрока дрвољно je да направе много већу пу- 
I стош у резултату рада једвог подузећа, но шго то исказује
i Шипад. Међутим, ми се чудимо да je управа навела само 
седам узрока, кад се у њезином иначе штуром извештају на- 
лазе још неки узроци, које би у продуженЈу требало навести. 
Тако на пр. вели се да подузеће Шипад није „као друта при- 
ватна подузећа једноставно оиклонило лреузимање сушике, 
видећи у то.ме нерентабилан посао, већ je  сматрало својом 
дужношћу да државном ерару, валазећи се у неприлици, 
прискочи у inoMoh.”

Реченица, да Шипад није „као друга приватна поду- 
зећа” одбио сушику није на свом месту. Шипад еије при- 
ватно подузеће, те се због тога није могло рећи „као друга 
вриватка подузећа”, већ само као приватна лодузеНа. Ши- 
пад je исто што и држава. Он je 100%-тно идентичан са др- 
MtaeoM, a његов комерцијални облик дошао je из чисто прак- 
тичних, административно-техничких и пословних разлога. 
Тражити признање за то  што се вршила дужност према др- 
жави недопуштено je, јер je Шмпад држава. Његов губитак 
и добитак je државни губитак и добитак. Преузимање не- 
рентабилних по-слова у корист државе од стране Шипада 
може -се одбити само из два разлога: или из сујете управе 
(да би показала што бољи резултат) или из узрока дискри- 
минације интереса подузећа и управе од интереса државе, 
a то je противно интересима Шипада и државе. У осталом 
та погрешна идеја о екоиомској еамосталнооти Шипад ире- 
ма држави провлачи се кроз цео извештај, jep се мало даље 
каже да je резултат и због тога неповољан (нов узрок да- 
кле) што није успео да пребаци на ерар један део својих гу- 
битака. Док код питања еушике управа истиче своје добро- 
вољно пожртвовање за  државу, дотле овде жали што није 
могла да свали своје редовне издатке иа државу. Најзад 
нека je узгред речено, да, ирема нашим извештајима није 
Шипад једини који je у току 1931. г. примао сушике; напро- 
тив било je дадузећа која су примила ие само' сушике, већ 
и од ветра поломљено дрвеће и трулеж.

Најзад се у тексту налази тарђење да je подузеће има-



ло да сноси годивама пасивност жељезничке пруа-е Млини- 
ште—Јајце, иак-о je вебројево пута молило да ову ттругу пре- 
дузме држава, јер je вепотребна подузећу.

Kao што видимо, бескрајна je листа узрока која je д-о- 
вела. Шипад до тога, да искаже губитак. Листа je тодико 
дугачка да ce мора признати да je резултат ејајав, јер je раз- 
лика у резултату између 1930 и 1931 г. само веких 8.3 ®шли- 
она (јер je у 1931 губитак 2,370.000 a у 1930 добитак 6 мили- 
она) врло мала.

Истина, кад ce мунициозно проуче сви узроци који су 
наведени, изрично или узгредно, у извештају Шипада и упо- 
реде резултати код осталих шумских друштава у истој го- 
дини и кад -ce даље има у виду, да je највећи део неповољ- 
них фактора заједнички свима подузећима оада ce резултат 
појављује у другој светлости: јер  су Нашичка, Народаа шум_ 
ска, Гутман ит.д. исказали у 1931 г. добитак!

Нама ce чини да су околноети иод којима je радио 
Шипад и сувише црво преггстављене, зато да би у што леп- 
шем колориту изишао његов рад. У ствари постоји један једи- 
ни узрок због чега je Шипад морао у 1931. г. да искаже гу- 
битак. О том смо ми већ писали у „Народаом Благостању’' 
лањске године. Позната je ствар да je Шипад у лањској го- 
дини вршио невидљиве пословне бравуре. Он je на пр. у тој 
години „■катастрофалаог пада цена” на свима тржиштима 
произвео готов'» толико исто робе колико и у предходиој. 
Ево шта он о томе каже:

„Чим je почела сезона форсирана je израда и продаја 
материјала. Кад су сушике биле израђене, настало je пита- 
ње, дозвољава ли катастрофала« пад цена продужење рада 
на пиланама и даљу израду здраве обловине, иако су «ал- 
кулације показале, да 'je услед пада цена иа свим тржиштима 
економски ефекат тог рада неповољан. Из нациоиално-еко- 
номских и социјалних разлога продужен je ипак рад. Одр- 
жан je кроз целу 1931 ,год. na све до данас на замереој ви- 
сиеи. Ову жртву Управа предузећа свесн-о je примила за 
предузеће, иако joj није успело овако настали губитак ба- 
рем делимично пребацити на шумоки ерар смањењем високе 
шумске таксе, која je иста као у годинама најбоље коњук- 
туре и која иикако не одговара приликама 1931 год.”

A мало доље износи ce следећи волумен производње 
1931 год. Израђено je у шуми свега око 300.000 м8 техничког 
и целокупног дрвета и око 188.000 просторних метара бу- 
кових цепаиица за  огрев. Обе су стругаре прерадиле око 
308.000 м3 техничког дрвета, a  Фабрици Целулозе Дрвар a. д. 
предано je око 40.000 у облом стању и 21.000 м3 целулозвог 
дрвета у цепаницама. Бутових цепаница испоручеио je у 
истом раздобљу око 137.000 простореих метара. Концем го- 
дине преостале су следеће залихе: око 82.000 м3 техничког 
дрвета, нешто преко 8.000 м3 целулозног дреета и око 62.000 
просторних вдетара букових цепаница. Продукција je у свему 
дала око 159.000 м3 резаие грађе.

У 1931. години пласирано je у ииостранству 88 хиљада 
кубика a у земљи 52 хиљаде, евега дакле 140 хиљада према 
149 хиљада у прошлој годвни. Да то нису само сушике, по- 
тврђује и сама управа.

Ми смо у „Народном Благостању” на два дана лре но 
што je објављен извештај Шипада за 1931 г., анализирајући 
његову пословну политику, тврдили, да она мора доеести до 
велшшх Г5'битака. Ми ce на то нећемо више враћати, али je 
за нас то главни и једини узрок неповољвом резултату. Уз- 
гред буди речено, херојство: против економских закона немо- 
гућно je и Шипад je морао у 1932 години да иапусти фор- 
довску фикс-идеју да једно подузеће, које ради на добит, 
не ради за подузетника, већ за радеика. И Форд je морао да 
подлегне са  овојом лозинком о што■ већим надницама још 
много пре. Радећи без обзира на цене (да би били запослени 
радници) Шипад ije претрпео много веће губитке јер су рад- 
ници тако коштали још миого више. To je само државна 
штета. A национално-економска je много- веђа јер : je за то

време нанесена штета осталим дрварским подузећима која 
износи небројено пута помножен изиос губитака исказаних у 
завршним рачунима Шипада за 1931 годину.

Ж албе управе Шипада на тешкоће финансирања по- 
слова потпуно су неосноване јер су туђа сретства у 1931. 
години смањена свега за 10 милиоиа динара (повериоци су 
опали од 56.8 -милиона :на 42.2 милиона али ce истовремено 
показују нови повериоди, „акцепти” са  4 милиона динара) a 
то je онда ипак још већи обртни капитал него 1929. године 
када je дрво имало буди камо боље дене и када ce шумска 
индустрија налазила сред «оњувктуре. Колике би биле са- 
дашње залихе дрвет,а;>да није ипак било извесних кредитних 
рестрикција.

У активи највећа je позидија „дужници” са 45 милиона. 
Необично je интересантна »овстатација, да je ова позиција 
остала 1непро.мењена и да je  за свега 5.4 милиона већа од
1929. и 1928. године. Познато je, да ce у иидустрији у доба 
депресије треба пристати ва  дуже рокове кредитирања; ко- 
лико je вама познато, Шипад je на широкопотезан начин 
проширивао равије кредитне узансе, све у циљу повећања 
продаје робе. Разумљиво je да су ce код овакве пословве по- 
литике структура и квалитет Шипадове вересије морале у 
знатиој мери измевити — a обим губитака из тих операција 
показаће ce тек овда када буду ликвидиране. Пошто ова по- 
зиција није још већа, изгледа, да ce ни код оборених дена, 
аи дужих рокова плаћања није могло пласирати веће коли- 
чине робе. Ha то указује и релативно везнатво емањење по- 
зицк'је залиха, које су за свега 9 милиоиа .мање од прошлого- 
дишњих и извосе 20.8 милиова. Све зависи од процеае зали- 
ха. A ko су вредности дрвета ниско узете, може ова позиција 
да садржи резерве, које jYiory бити и веће од исказавог гу- 
битка, али могу ове процене бити и веће од стварне вредно- 
сти —  штб ће вероватно и бити случај, пошто су ce цене у
1932 годиаи још и даље срозавале и то у димензијама које 
ce тешко могло предвидети.

Начив билавсирања хартија од вредности изазива кри- 
тику. Док je ова позиција у 1929 и 1930. години билан-сирана 
са 7.3 милиона исказана je у 1931. години са 2.06 Милиона 
одвосно за 5.27 милиова мање. Кроз рачув губиггка и добит- 
ка отписаво je 1.48 милиона «ао курсна разлика на ефектмма, 
тако да ce намеће питање: a шта ,је било са разлвком. Упра- 
ва еама о таме не каже ни речи. Нама иије познато, ш та ce 
све налази у ефектном портфељу „Шипада“, али вама je по- 
здато, из прошлогодишњег извештаја, да има тамо 7500 ко- 
мада акција Привилеговане аграрне банке, у воминалној 
вредности од 3.75 милиона, затим 12 милиона воминале ак- 
ција Фабрике делулозе у Дрвару, 3.75 милиона воминале aic- 
ција шумског предузећа „Варда“ и 5 милиона номинале од- 
ноено читава главница Дурмитора a. д., дакле свега 24.5 ми- 
лиона, аво иема још и других ефеката, као што су на пр. 
Ратва штета, Блерови зајмови или 7% Стабилизациони за- 
јам. Отпис од 1.48 милиона односиће ce вероватно на курсну 
разлику акција Аграрне банке — која толико износи —  што 
he бити тготпуно у реду. Остало смашење вредиости може 
бити само продаја одвосво интерво> отписивање вредности, a 
то би ce свакажо морало показати и у рачуну губиггка и до- 
битка. Овакав начин књижења није коректав.

Инвестиције и железнице, прве две позиције, билаиси- 
ране су са 1.6 милиона одиосно 4 милиона, укупно дакле са
5.6 милиона. Ипак ce овај иачин билансирања -може сматра- 
ти у реду, пошто су то имаовина државе, којом ce Шипад 
користи. Ипак морамо напоменути да има Шипад око 700 
км. сопствене железвице, од тога 350 км. у служби јавног 
саобраћаја a 320 км. шумских железница. Ако узмемо вред- 
ност једвог км. железвице са просечно 500 хиљада динара и 
узмемо у обзир вредвост парка, станица, радиовица, онда 
вредност од 500 милиона ееће бити претерана. 0  вредности 
шума, терена и иввестиција и т. д. данас je тешко говорити
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. али сматрамо да цифра од 3 милијарде динара неће бити су- 
више висока.

Начин саставе рачуна губитка и добитка такође не 
може издржати критику. О расходима и приходима желез- 
иида нема ни трага — нити се о њима говори у извештају. 
У 1930. години нас je извештај информирао, да je железница 
дала приход од 22.16 милиона и да су ови приходи за 2.19 
милиона били већи од расхода. Ове године се заборавило на 
овај извешта; изузев жалбе на неку нерентабилну пругу коју 
јиинистарстзо неће откуиити.

Из рачуна дубитка и добитка a код расхода видимо, да 
с у  порези према ранијим годинама редуцирани за пуна 3 ,ми- 
лиона динара на 2.15 милиона, што дакле значи, да je управа 
„Шипада” ипак успела да смањи јавне дажбине у знатној 
мери. Управа о> томе успеху у своме извештају ништа не го- 
вори — ми не зиамо да ли су то шумске ггаксе или порези — 
и ако би једно објашњење у томе правцу било пожељно, сем 
онога, што смо цитмрали и где каже да није успела, да на- 
стали губитак барем делимично пребаци на шумски ерар. 
Шумски ерар, пореска управа и Шипад све je то држава 
и да није било овога смањења пореза, губитак ,,Шипадов‘! 
•лзноеио би 5.37 милиоиа уместо 2.37 милиона. Само у томе 
лежн разлика.

У управи налази се следећа г. г.: Панта Грујић, прет- 
седмик; Спасоје Пилетић, потпретседник; Егон Ловинчић, 
лотпретседнин; Др Светислав Милисављевић, Милан Иетро- 
вић, Петар Вуковић, Богослав Козовић, Смајил T5eMaflOBHh 
м Коста Спасојевић. Геиерални директор je Др Милан Ул- 
мански.

BANKA „SLAVIJA” A. D. BEOGRAD

Akcionari banke „Slavija” a. d. u Beogradu mogu sa ra
dom svoje banke u 1932. godini biti neobično zadovoljni. A to 
иг više razloga. Pre svega zbog neobično povoljnog statusa 
bančinog krajem 1932. godine. Fizionomija bančinog bilansa nosi 
potpuno obeležje 1932. godine ali je banka vrlo brzo i bez ve
likih teškoća podešavala svoje poslove prema novoj situaciji. 
Baš četverogodišnji pregled njezinog bilansa služi ,kao svedočan- 

'stvo  njezinog velikog elasticiteta. Kod nje ništa nije zamrzio. 
Ako se malo detaljnije prouči struktura aktive odnosno pasive 

.za  vreme od nekoliko poslednjih godina, vidi se, da je poslednjih 
dvanaest meseci manelo banci manje štete nego posleđnih četiri 
meseca 1931. godine kada je izbila -bankarska kriza svom silom.

' To je u toliko interesantnije što su se u međuvremenu prilike 
progresivno pogoršale. Uprkos sadašnjem stanju našeg novčanog 
tržišta, krize poverenja i. opšte neizvesnosti, bančin bilans je kra
jem 1932, godine apsolutno povoljniji od onoga za 1931. godinu, 
t ako smo za stanje ibančino u 1931. godini kazali — u dodatku 

.„Narodnog Blagostanja” od 28. februara 1932. godine, broj 8. 
strana 48 da su svi mnogobrojni potresi iz 1931. godine prošli 
mimo bankti.

Drugo pitanje, koje je važno i interesantno za akcionare 
je visina dividende. Smatramo, da se je veći deo akcionara svih 
naših preduzeća — sa vrlo malo izuzetaka u 1932. godini, već 
sprijateljio sa  činjenicom da dividende neće biti. To je postalo 
takoreći već i kategoričan imperativ današnjice. Međutim, odlu
čila je foanka „Slavija”, na svojoj glavnoj skupštini od 11. o. m. 
a  ва predlog uprave da podeli akcionarima 6% dividendu. Ova 
■dividenda samo je za 1% od glavnice m anja od one u pretprošloj 
godini, dok je u 1930. godini bila još 10% a u ranijim godinama 
12%. Mato docnije videćemo, da bi banka mogla svojim akcio- 
narkna podeliti i veću dividendu, ali je ona tome veoma pravilno 
pretpostavila snaženje sopstvenih sretstava i stvaranje rezerva 
bogatim otpisivanjem lukrativne aktive.

U ranijim analizama detaljno smo izložili postanak i raz
voj ove male prestonične banke, koja je osnovana pre 25 godina 

■ш glavnicom od 250 hiljada predratnih dinara. U đofoa inflacije 
■:1920/22. godine glavnica je nekoliko puta povišena, na 2 miliona

podeljeno u 20 hiljada akcija od po 100 dinara, a poslednjih deset 
godina ostala je nepromenjeno na toj visini.

' Za vreme poslednjih 18 meseci karakteristika poslovanja
naših banaka je postepeno sužavanje poslovnog volumena, 
delimično kao posledica privredne krize a u većoj meri zbog od
liva bančinih pasiva, koje su se topile kao sneg na proietnom 
suncu. Taj odliv uloga zauzeo je tolike dimenzije da se sa oprav
danjem govori o tihoj likvidaciji. Beogradske banke prošle su u 
tome pogledu mnogo bolje od banaka u ostalim krajevima -— 
zbog potpuno različitog poslovanja: uložni, depozitni posao: kod 
beogradskih banaka nikada nije igrao važnu, ulogu, zbog čega 
ni opšte nepoverenje ulagača nije moglo izazvat? većih potresa. 
Ali su gubitci na efektima, u prvom redu državnim papirima za
dale bankaima veliku glavobolju.

Likvidnost potraživanja i njihov bonitet bili su u 1932. 
godini od presudne važnosti, a ostaće i dalje centralni problem. 
Interesantno je videti, kako u tome pogledu stoje prilike kod 
banke „Slavlje” — a to nam a u  najboljoj meri ilustrira donja 
tablica u kojoj donosimo glavne bilansne pozicije za poslednje 
četiri godine:

Račun izravnanja
Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blagajna 113 316 485 467
Menice 4.540 5.737 5.285 3.959
Tekući računi 2.594 2.142 1.687 1.435
Zajmovi na zaloge 266 155 138 113
Dužnici za prodate placeve 146 59 55 52
Nameštaj 14 13 12 10
Nepokretnosti 1.094 1.094 1.145 1.145
Vrednost rez. fonda 800 823 812 654
Kaucije, ostave, garantije 5.023 6.492 7.019 6.519
Hartije od vrednosti 18 20 2 2

Pasiva
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fond 978 1.062 1.069 1.000
Penzioni fond 34 36 38 38
Fond za otpis kuće 56 87 121 123
Ulozi na štednju 3.476 4.303 3.598 3.142
Tekući računi 1.706 1.774 1.924 1.115
Državna hipotekama banka 277 243 206 167
Reeskont 482 479 394 94
Dobit 331 284 189 142
Zbir bilansa 14.591 16.852 16.641 14.357

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

T roškovi 451 459 436 411
Kamata 334 318 333 271
Otpisi 22. 23 117 140
Dobit 331 284 189 142

Prihodi
Kamata po menicama 493 509 564 519
Kamata po tek. računima 242 176 163 124
Od nepokretnosti 104 105 84 90
Provizije 299 294 255 232
Zbir prihoda ili rashoda 1.139 1.084 1.075 965

U pasivi vidimo kod ulagača izvesno smirenje. Dok su u
1931. prema 1930. godini reducirani ulozi n,a štednju za 700 
hiljada (isključivo u toku poslednja četiri meseca godine) dotle 
iznosi odliv u čitavoj 1932. godini svega 450 hiljada tako da: je 
stanje uloga krajem godine 3.14 -miliona. Pasivni tekući računi, 
koji su u 1932. godini povećani za 200 hiljada na 1.92 miliona 
reducirani su za 800 hiljada na 1.12 miliona, reeskont je smanjen 
za 300 hiljada na 94 hiljada a dug kod Državne hipotekarne ban
ke za 40 hiljada. Iz ovoga izlazi, da je banka „Slavija” smanjila 
u prošloj godini svoju pasivu, svoje obaveze za 1.6 miliona —  
što foi joj bilo potpuno nemoguće, da njezina aktiva nije bila 
neobično likvidna.



Menični krediti u aktivi koji su u 1931. godini smanjeni 
za 452 hiljade, reducirani su dalje u ovoj godini za 1.33 miliona 
odnosno ukupno 1.78 miliona odnosno za 30% od stanja krajem
1930. godine, a za procentualno skoro isto toliko su smanjeni! 
i aktivni tekući računi. Zajmovi, koje je odobrila banka „Slavija” 
bili su dakle u tolikoj meri likvidni da ona nije samo na vreme
1 bez odlaganja mogla isplatiti sve ulagače, već je u znatnoj 
meri smanjila i reeskontne kredite. Nepokretnosti su 'bilansirane 
nepromenjeno, sa 1.14 miliona, dok su sve ostale forme kredi
tiranja u izvesnoj meri reducirane. Kod efekata — vrednosti; 
rezervnog fonda nalazimo smanjenje za 158 hiljada. Uprava kaže 
u svome izveštaju, da je od ove kursne razlike otpisala 132- 
hiljade od rezervnog fonda —=• koji je za taj iznos reduciran — 
a 26.4 hiljade je otpisano od postignute dobiti; na taj način je 
vrednost efekata svedena na stvarnu sadanju kursnu vrednost. 
Banka se prošle godine nije poslužila zakonskom mogućnošću 
otpisivanjem kroz pet godina.

Račun gubitka i 'dobitka pokazuje, da je bruto dobit za 
110 hiljada manja no prošle godine, pre svega zbog smanjenih 
prihoda od kamate. Ali su istovremeno reducirane i pasivne ka
mate i upravni troškovi, tako da je čista dobit u stvari samo malo 
manja no prošle godine i ako su otpisi veći, (140 hiljada od čega 
113 hiljada sumnjiva potraživanja), pošto su smanjeni prihodi 
kompenzirani smanjenim rashodima. Čista dobit iznosi 142 hi- 
ijade od čega je podeljeno akcionarima 120 hiljada kao 6% 
dividenda, 21 hiljada data je kao tantijema nadzornom i uprav
nom odbora i činovništvu a 1.089.80 dinara je preneto na novi 
račun.

U upravi banke „Slavije” nalaze se sledeća g.g.: Milan
Đobrović, pretsednik; B. Vučkovič, direktor; Vule Premović, 
Borivoje Vučkovič i Miloš Kovačevič. U nadzornom odboru su 
g.g.: Milan Parivodić, pretsednik; Milorad Miloševič i Milivoje 
Pavlovič.

ПОСАВСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. — СИСАК

За време најј.теже кризе поверења које je наш е нов- 
чарство' икада видело, повисила je Посавека штедионица д.
д. Сисак своју главницу, и то не једним незнатним износом 
него подвостручењем досадашње главнице. Половином про- 
шле године Посавска штедионица повисила je главницу од
2 на 4 милиона динара. Тиме je с обзиром иа висину главнице, 
Посавска штедиоиица дошла међу највеће провиицијске за- 
воде Савске бзновине.

Како je емисиони курс био далеко изнад номинале, 
повећан je ca главницом од 2 на 4 милиона динара и резервни 
фоад од 908 хиљада динара на 2 милиоиа 160 хиљада. Пре- 
ма томе, властита сретства била су прошле године повишена 
за преко 3 милиона динара.

Мало који еовчаии завод био би кадар да под данаш- 
њим приликама приступи и уепешно заврши тако знатно 
повишење главнице. Значи да они кругови који су  концен- 
трисани око Посавске штедионице прво имају оптимум по- 
верења у евој завод a друго, они располажу и потребним 
сретствима. Јер сигурно да се прошле године нк:е присту- 
пило повишењу главнице иа тај начин, да би се старим ак- 
ционерима за упис одговарајућег дела акцмја дао повољан 
ломбардни кредит. Тако се je радило раније у много случа- 
јева, али су разна повишења главнице била чисто књиговод- 
ствене трансакције. To опет не значи да се износ потребан 
за упис 'нових акција полагао у готовини. У већини случа- 
јева, употребљавали су се изноеи које су појединци имали 
на текућем рачуну или као улог иа штедњу.

Међутим било би погрешно правити закључке, да су 
улошци и ловериоци, који су износили концем 1931 године 
дин. 33.2 милиона a жонцем 1932. са-мо дин. 28.5 милиона, да 
су они опали за 4.8 милиона динара. Ми смо видели да je 
главница повишена за  2 милиона и да je  резервни фонд по- 
већан за преко 1 милиова. To све долази од повишења гла- 
внице половином прошле године. A уплата »ових акција вр- 
шила се у главноме на терет пасивних текућих рачуна и

уложака банчиних акционара. Према томе и под претпостав-- 
ком да je један део уложака претворен у главницу и ре- 
зерву, смањење уложака износи једва око 2 милиона дин. A.. 
то није ни 10%. Међутим су код нас улошди уопшгге o n am  
и за 30%. Према томе смањење je код Посавске штедионице- 
много повољније него што ije просек. Поготово кад имамо> 
у виду да Посавска штедионица није прибегла никаквим aa— 
рочитим ограничењима у погледу располагање са улошцима^ 
Код неких завода подигнуто je уложака за 20—30% и na
ипак нису били исплаћени сви они, који су тражили. О вде
код Посавске штедионице није исплаћено ни 10%, иако с у
сви добили све затражене изноее.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1929 1930 1931 1932
у киљадама динара

Благајна 638 534 724 709
! Новчани заводи 186 492 155 720 '
Менице 15.546 20.441 20.128 18.597
Дужници 7.991 13.188 18.023 18.396
Непокретности 180 180 180 180
Ефекти 25 50 69 50

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 4.000
Резерве 760 790 900- 2.160'
Улошци 15.049 28.446 33.213 28.545-

i Разио 332 109 178 102
1Текући рачуни 2.314 372 576 42
Реесконт 3.475 2.363 1.549 2.575
Добитак 297 410 402 408''
Укупна биланса 24.567 34.886 39.282 38.288

Збир билансе само je за .милиои динара мањи од би- 
лансе за 1931 годину. Значи да обим послова готово није нк  
смањен.

Улошци су мањи за скоро 5 милиона динара. Улошци - 
на књижице изно-се 20.9 милиона према 24.9 милиона ди- 
нара концем 1931 године. Улошци no текућим рачунима из- 
носе 7.6 милиона према 8.3 милиона концем 1931 године. 
Како видимо код уложака на књижице смањење износи 
равно 4 милиона динара. У иекућим рачунима саш> 600 х и - 
љада динара.

Реесконт je иовећан за један милион динара. Због од- 
лива једног дела уложака и потраживања no текућим рачу-
нима морало се je у већој мери послужити реесконтом. С
обзиром на властита «ао и иа ооверена еретства штедионице- 
не може се казати да би реесконт био знатан. Године 1930г 
када су прилике били сасвим нормалне, ipeecKOHT >је износи® 
готово исто толико. У сваком случају реесконт Посавоке 
штедиоиице износи много мање иего што je то био случаЈ' 
код других новчаних завода сличних димензија.

Менице су редуциране за 1.5 милиона a  дужници су
чак и већи за 300 хиљада динара. Код других позиција акти-
ве нема већих промена. Потраживања код банака су за не- 
што преко 500 хиљада дкнара већа.

Како одлив уложака није узео веће димензије није с е  
ни у јачој мери морало отказати кредите. Нешто јаче je  ис-- 
коришћен реесконт чеме je добивено довољно за пожривање' 
потребних сретстава и да се удовољи захтевима улагача.

Чисти добитак прелази 400 хиљада динара, што: je б ш  
случај и 1931 године. Међутим ове године je главница удво- 
стручена. Али како je повишење главнице дошло тек у твдсу 
године, то' се ефекат није могао потпуно осетити.

Главној скупштини која fce се држати 4. марта пред-- 
ложена je исплата дивиденде што међутим код знатног бро ја  
наших новчаних завода за прошлу годину неће бити случај..

У управи Посавске штедионице д. д. у Сиску налаз«' 
се следећа г. г.: Петар Теслић, претседнинк; В. Михелчић,. 
д-р Љ. Ауер, Д. Пертинач, М. Сигне, Б. Момчиловић и  A. 
Петрић. У надзорном одбору су г. r .:  Мирослав Самболеке.. 
Јосил Чупак, Векослав Стазић и Марко Внучец.
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BEOGRADSKA ZALOŽNA BANKA, BEOGRAD
'Beogradska založna banka navršila je prošle godine tri

desetogodišnjicu, koja je, kao posledica fatahrh  okolnosti, bila 
najteža za naše novčane zavode. Njezina uprava je pokazala 
neobično mnogo energije i razumevanja u borbi sa bankarskim 
teškoćama. U našoj analizi bilansa Beogradske založne banke 
za pretprošlu godinu, u dodatku „Narodnog Blagostanja” od 
27 februara 1932. godine broj 9. strana 57 konstatovali smo da 
je ona bila prva beogradska banka koja je za 1931. gođi.nU 
odlučila, da ne plaća dividendu, kao što ona to nije uradila ni 
ove godine. Razlozi su ovde svakako od odlučujuće važnosti, 
pošto nisu rezultat pretrpljenih gubitaka, već dolaze jedino iz 
težnje za pojačanjem sopstvenih sredstava. Iz istih pobuda se 
je r ove godine upotrebila čista dobit, koja je iskazana sa 840 
hiljada dinara prema 1.2 miliona u pretprošloj godini, za pove
ćanje bančinih rezervi.

Glavnica Beogradske založne banke iznosi 12 miliona 
dinara a nominala akcije 300 dinara. Ranijih godina stvorena je 
odluka da se ova glavnica povisi na 16 miliona, i to upotrebom 
za to određenog fonda za povišenje glavnice. U mesto toga 
docnije je odlučeno, da se glavnica povisi na 20 miliona opet 
iz fondova, a akcije prežigošu od 300 na 500 nominale. Zato je 
potrebno 8 miliona dinara. U 1931. godini iznosio je bančin fond 
za popunu glavnice 4.62 miliona. Pošto je u toj godini 10% 
dividenda dotirana tome fondu, povećan je na 5.82 mEliona, a 
iz dobiti za 1932. godinu u istu se svrhu dotira 840 hiljada, tako 
da ovaj fond sada iznosi svega 6.66 miliona. Za uplatu ostaje 
svega još 1.34 miliona ii banka će moći ostvariti svoju odluku. 
Za samu banku pretstavlja dotiranje čiste dobiti u korist fon
dova vrlo povoljnu soluciju, koja potvrđuje, da su akcionari 
kao i upravljači svešni teških prilika u kojima se nalazimo, po
što se neisplaćenom dividendom u znatnoj meri pojačavaju sop
stvena sretstva, — poslednje dve godine za 2.04 miliona samo 
preko ovoga fonda i za 537 Hiljada novom dotacijom rezervnog 
fonda, tako da dostiže ukupno povećanje 2.58 miliona. Mera je 
i u interesu akcionara pošto se jačanjem sopstvenih sretstava 
povećava istovremeno i interna vrednost akcija. Kako jifcnosi 
redovni rezervni fond bančin krajem 1932. godine 5.36 miliona,. 
dostižu bančina sopstvena sretstva ukupno već preko 24 mflig 
ona od čega su preko polovine same rezerve.

Beogradsku založnu banku treba ubrojiti među beograd
ske banke sa najjače razvijenim depozitnim poslom. Među 
svojim ulagačima ona ie uživala optimalno poverenje i kod nje 
su fconcentrisani ulozi štediša svih profesija. Pre bankarske kri
ze, u augustu 1931. godine, ovi su ulozi dostigli zamašnu difru 
od oko 60 miliona dinara. Posledice ove bankarske krize bile su 
strašne po naše bankarstvo, pošto je dosada podignuto kod 
banaka z a -4 do 5 milijardi dinara, a ta  bi cifra bila još nepri
merno veća da se banke naročito u Zagrebu i Ljubljani nisu 
koristile zakonskim preventivnim merama.

U svome izveštaju za 1932. godinu uprava Beogradske 
založne banke konstatuje da je od 15 augusta 1931, godine,

koji se dan smatra kao početak opšte krize poverenja i podi
zanja uloga, što još ni danas nije prestalo, i do kraja 1932. go
dine, dakle za vreme od 16 meseci, isplatila po uložnim knji
žicama i tek. računima 59.8 miliona dinara, dok je u isto to1 
vreme primila novih uloga za 30.3 mliliiona. Prema tome banka 
je u to vreme više isplatila .29.48 miliona. Iz naredne tablice 
vidi se, da je ukupno stanje uloga po knjižicama na štednju i 
po tekućim računima iznosilo 31.88 miliona, što znači da je ban
ka vratila 50% od ukupnih uloga. To pretstavlja ogroman 
napor bančin. Uprava Beogradske založne banke ceneäi- važ
nost održanja poverenja svojih 'komitenata i bez odugovlačenja 
i na vreme isplaćivala je zahtevane iznose. Uprava bančin gle
da i na budućnost veoma realistički, bez iluzija o čemu svedoče 
sledeće rečk „Naš plasman odnosno bančina aktiva pretstavlja 
danas oko 700 miliona dinara, najvećim delom lako- likvidnih i 
sigurnih zajmova danih na menice, tekuće račune, zaloge na 
dragocenosti, nepokretnosti, harfija od vrednosti- i banči-ne -ne- 
poikretnost'i. Na suprot tome naša pasiva iznosi svega po ulo
zima na štednju i reeskontu oko 46 miliona. Osim toga naši fon
dovi iznose 12 miliona a upravo onoliko i uplaćena glavnica. 
Ovaj sopstven kapital bančin od 24 miliona u slučaju da se i:. 
svi ulozi podignu poslužice korisno u obrtu, makar i sa najma
njim dohotkom, sve ^dok se današnje ekonomske priili'ke ine 
srede i donesu povoljnije uslove za bančino poslovanje.” Vidi
mo, da računa banka i sa najgorim eventualnostima; budućnost 
je danas savršeno nepoznata i pozvani još ni do sada ništa nisu 
moglij uraditi, što bi dalo mesta i samo malo optimističkim oče
kivanjima. Međutim vidimo, da i u slučaju najgoreg razvoja, 
Beogradskoj založnoj banci ništa se ne može desiti. Zahvalju
jući visokim sopstvenim sretstvima — tuđa nisu ni dva puta 
veća ona ima jednu neobično važnu rezervnu snagu, koja ce se 
u celorn svome značaju ispoljiti tek kada budemo pristupili li
kvidaciji i sanaciji sadašnjeg stanja. Zahvaljujući ovome stanju 
i neobičnom fflcviditetu svojih plasmana uprava napominje, da 
će i dalje težiti, da svojim ulagačima bez prepreka stavlja ina 
raspoloženje potrebne sume.

Račun izravnaaja
1929. 1939. 1931. 1932.

Aktiva u hiljadama dinara
Blagajna 4.055 3.946 1.053 1.117
Menice 34.625 32.997 28.607 23.067
Tekući računi 23.592 33.259 25.880 25.609
Privremeni dužnici — ■ а;-ч г - 2.810 1.459
Zajmovi na zaloge 8.079 7.458 6.020 4.798
Nepokretnosti 10.082 10.115 10.358 10.319
Vrednost rez. fonda 3.395 3.560 3.178 2.214
Hartije od vrednosti — — 1.109 1.220
Vredost Penz. fonda 486 466 598 684
Fond za kursnu razliku — —. 835 995
Nameštaj i pribor jedan dinar jedan dinar
Kaucije, naplate, ostave itd. 89.834 122.024 112,821 92.125
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Pasiva

Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Rezervni fond 4.418 4.825 5.248 5.362
Fond za pov. glavnice 4.434 4.621 5.821 5.821
Fond za pokriće kursne raž. 551 568 189 •—
Penzioni fond činovnika 781 816 850 878
Ulozi na štednju 45.720 48.929 40.203 28.931
Tekući računi 12.480 17.407 3.348 2.949
Reeskont — — 11.021 13.381
Državna hipot. banka 1.591 — 1.199 970
Viškovi prodatih zaloga — 127 91 68
Dobit 2.959 2.300 2.210 1.167
Obrtni kapital 84.315 91.404 80.456 71.484
Zbir bilansa 174.149 213.428 193.277 163.609

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Porezi 1.165 885 384 351
Plate 869 848 939 827
Kirije i administr. troškovi 1.037 1.004 719 590
Kamata 4.259 4.039 4,015 3.351
Otpisi 46 51 28 253
Otpisana potraživanja 1,558 1.019 910 643
Dobit 2.959 2.300 2.210 1.167

Prihodi
Kamate 7.654 7.958 6.931 5.348
Kirije 1.659 1.739 1.216 1.084
Prihod od efekata 68 187 203 399
Razni prihodi 2.562 439 849 351
Pronos dobiti — 130 _ _
Zbir prihoda ili rashoda 11.943 10.454 9.206 7.183

Gornja tablica pretstavlja veran refleks razvoja bankar
ske krize. Obrtni kapital bancin imao je do 1930. godine ten
denciju porasta, od 84.3 miliona u 1929. godini na 91.4 miliona 
u 1930. godini, kada je dostignuta kulminacija. Ona se nalazi 
zapravo sredinom 1931. godine, ali se to iz bilansa ne može 
videti. Kriza je nastupila naglo i svom žestinom, zbog čega vi
dimo, da je bančin obrtni kapital u 193-1. godini reduciran na
80.4 miliona a u 1932. godini na 71.48 miliona. Odliv je bio 
mnogo veći, ali se u zbiru bilansa ine pokazuje u celosti1, pošto 
su u to vreme fondovi povećani i pošto je poslednje dve godine 
odliv uloga paralisan povećanjem reeskomtnog kredita. U pasivi 
vidimo, pored porasta rezervnih fondova, da je iščezao fond iza 
kuršnu -razliku —  što je bilo neizbežno. Ulozi na štednju iznose 
krajem 1932. godine 28.9 miliona a prem a stanju krajem 1930. 
godine manji su za ravno 20 miliona, a  upotrebljeni su najviše 
za kupovinu odnosno podizanje nepokretnosti. U 1931. godini 
reduciram su za 8.7 miliona a u 1932. godini za novih 11.3 mi
liona. Relativno jači odliv je zabeležen kod uloga po tekućim 
računima, kod kojih je odliv usledio još u 1931. godini, od 17.4 
miliona na 3.34 miliona, dok su u 1932. godini smanjeni svega 
za 400 hiljada na 2.9 miliona. Zbog neobično naglog tempa 
odliva uloga, banka se je morala poslužiti izvorom novih sret- 
stava, prolazno dok bude odgovarajuća redukcija aktive izvr
šena, upotrebljavajući reeskontni kredit do visine od 13.38 mi-

miliona na 25.9 miliona i interesantno je fconstatovati, da ovi 
plasmani po tekućim računima u 1932. godini nisu ni smanjeni. 
Privremeni dužnici su reducirani na polovinu a zajm ovi'na zar- 
loge za 50% od iznosa u 1928. godini i za 3 miliona prema 1930. 
godini, od čega je smanjena polovina u 1931. a polovina u 1932. 
godini. Sada su blanširani sa 4.79 miliona. Ovo potvrđuje, da 
su aktivni plasmani veoma likvidno plasirani, za šta treba upra
vi- odati puno priznanje. Vrednost bančinih hartija od vrednosti 
je balansirana u 1931. godini sa  4.3 miliona a u 1932. sa 3.4 mi
liona od čega je jedna trećina slobodna bančina imovina a dve 
trećine pripadaju rezervnom fondu. Vrednost efekata penzionog 
fonda koja iznosi 684 hiljada, takođe u efektima, ovde nismo 
uzeli: u obzir. Bordero efekata, koji sa  2.21 milion pretstavljaju 
vrednost rezervnog fonda pokazuje sledeći sastav: 229 komada 
akcija Narodne banke, bilansirane po 4.3 hiljade, za 985 hilja
da i 10967 komada obveznica 7% Investicionog zajma po 53.— 
za 581 hiljadu, 205 kom ađa'7%  Stabili-zacionog zajma iz 193-1. 
godine po 740 fr. fr. odnosno 1-628.—  din. za 337 hiljada, dalje 
640 akcija Agrarne banke za 170 hiljada, 431 6% Begluekih 
obveznica po 36.— din. za 77.6 hiljada dinara i t. d. Pored na
pomenutih državnih i državom garantovanih hartija od vred
nosti ima tu još akcija Beogradske zadruge, Srpske banke, Za
greb, Klaničnog društva, Srpskog brodarskog društva, Duvan- 
skih lozova i lozova Crvenog krsta.

Pored prošlogodišnjeg otpisa na efektima morala Se ban
ka koristiti i  zakonskim odobrenjem petogodišnjeg otpisa. U taj 
fond u aktivi 'bilo je 1931. godine knjiženo 835 hiljada a u 1932. 
godini 995 hiljada. Ove godine trebalo je otpisati najmanje 
jednu petinu ovoga fonda. Ali kako je veći no lane, sigurni smo 
da njegovo povećanje dolazi «sled primene nove uredbe, koja 
omogućuje da se na isti način proknjiže i gubitci na kursu ak
cija Agrarne banke, pošto ovaj zakon za ostale papire u ovoj 
godini1 više -ne važi, odnosno- nije bio produžen i ne odnqsi.se na 
novo nastale kursne diferencije. Ne možemo završiti analizu 
a da ne napomenemo, da se u bilansnoj vrednosti nepofcretno- 
sti nalaze velike tihe rezerve. U -našim ranijim prikazima stanja 
Beogradske založne banke imali smo prilike da to već u više ma
hova napomenemo. Cena koštanja baneime palate u Kolarčevoj 
ulici je oko 15 miliona a u knjigama za 1931 godinu vodila se 
sa oko 8 miliona. Pored toga tu je još i imanje u Sarajevskoj 
ulici i t. đ.

Interesantno je takođe upoređenje kretanja zbira prihoda 
odnosno rashoda prema računu gubitka i dobitka. Vidimo, da 
su bruto -prihodi u neprekidnom opadanju, od 12 miliona u . 1929. 
godini -na 7.2 miliona u 1932. godini. I ako je poslovni volumen 
u 1930. godini bio znatno veći no u 1929. a u 1931. godini isti 
kao i u 1929. ipak imamo -progresivno opadanje čiste dobiti. 
To je posledica pogoršanih prilika do polovine 1931. godine, a 
zatim rezultat krize poverenja u našu nacionalnu valutu koja je 
išla paralelno sa krizom bankarstva. Ranije je dobit bila sm a
njena zbog opadaja kamatne stope odnosno smanjenja marže 
medj aktivnom i pasivnom kamatom koja je i ako mala, ipak 
bila dovoljna da osetljivo smanjuje zaradu. U poslednjoj godini 
više ne može biti govora o -normalnom bankarskom redu, pošto 
su svi poslovi bili skoncentri-sani oko naplate i obezbedenja* 
ranije đatih kredita što se moralo izvršiti u onim dimenzijama 
koje su odgovarale odlivu pasive. 0  ulaženju u kakve nove kre-

liona, i kredit kod Državne hipotekarne banke od 1.2 miliona 
smanjujuđi ga na 970 hiljada u 1932 godini.

Interesantnije su struktureine promene aktive, za koju I ditne transakcije u 1932 godini uopšte više nije moglo biti go- 
snio već i ranije napomenuli da u 1932. godini iznosi 70 m i- ! vora — a to je bilo od presudnog značenja po zaradu ba-n,- 
liona, prema 91 milion u 1930. godini. Kao što znamo odliv j činu- Z;bog toga su u 1932 god. svi prihodi podbacili, izuzev
uloga za vreme prvih 16 meseci bankarske krize iznosio je 60 | prihoda od efekata zbog većeg broja efekata. Kod rashoda ima-
miliona. Pošto je u to vreme bilo novih uloga za 30 miliona i j пто vrlo veliko smanjenje plata i administrativnih troškova dok 
pošto je pasiva povećana sa oko 14 miliona, to je odliv uloga | su porezi samo malo manji. Administrativni troškovi, koji su 
mogao biti udovoljen smanjenjem aktive. Vidimo, da su pored i još 1930 godine iznosili 1 milion dinara smanjeni su u 1932 
gotovine u blagajni i  na žiru koja je malo nešto veća no u 1931. j godini na 590 hiljada a plate o-d 940 hiljada u 1931 na 827 hi-
godini ii vrednost nepokretnosti,, koje su bilansirane neprome- j ljada u 1932 godim. Dokaz više o velikim naporima bančine
njeno, sve ostale pozicije u znatnoj meri reducirane. Najviše uprave da svede rashode u granice koje odgovaraju sadašnjim 
menični krediti, koji su poslednje dve godine smanjeni za 10 prilikama. Zbog manjih tuđih -sretstava i delimičnog sniženja 
miliona odnosno j ‘dnu trećinu a aktivni tekući računi za 7.6 kamate na uloge, manji su i rashodi na kamatama, za 650 hi-
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Ijada na 3.35 miliona. Ali se sniženje pasivne kamate u toku
1932 godini nije moglo u punoj meri ispoljiti. Otpisi, u 1931 
godini sa 28 hiljada, pošto je izbrisan istovremeno i fond kursne 
razlike u pasivi, povećani su 1932 godine na 253 hiljade dinara
— to je isljučivi otpis ma efektima. Otpis sumnjivih potraživanja 
je smanjen u ovoj 1932 godini skoro za 1/3 na 643 hiljade, dok 
je još u 1929 godini iznosio 1.56 miliona. Ukupno, otpisano je 
poslednje četiri godine 4.13 miliona na sumnjivim potraživa
njima, a zajedno sa otpisom na kursnoj razlici (936 hiljada) ot
pisano je preko 5 miliona — što je bilo veoma pravilno urađeno, 
pošto je time i današnja procena aktive postavljena na pot
puno drugu, realniju i zdraviju bazu.

Čista poslovna dobit iznosi u 1932 godini — zahvalju
jući radikalnoj štednji — 2.06 miliona, od čega je otpisano 897 
hiljada a fondovima i na ime tantijeme podeljeno je 327 hi
ljada (rezervnom fondu 117 hiljada, pensionom fondu 12 hiljada) 
a 'kao tantijema odborima i akcionarima 198 hiljada. Posle ovih 
dotacija ostaje kao čista zarada 840 hiljada, što je dodeljeno fon
du za povećanje glavnice, kao što je to sa čistom zaradom ura
đeno i prošle godine.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Parita Tad'ć, pret
sednik; Ljubomir P. Tadić, potpretsednik; Milivoj P. Jovanovič, 
Božidar N. Milosavljevič, Nikola B .Nestorović, Mihajlo L. Đu- 
rić, Dr. Milan Radosavljevič, inž. Đorđe Mijović i Dragoljub T. 
Sterić. U nadzornom odboru su gospoda: Stevan V. Gajić, 
pretesednik; Milisav Radosavljevič, potpretsednik; Dragutin 
Đorđević i Blagoje Antonijević.

ТЕХНИЧКА БАНКА A. Д., БЕОГРАД

Ca појачаним интересом приступили смо анализи за- 
вршних рачуна Техничке банке за 1932 г. Она je, као што 
знају читаоци, једна специјална банка. У првој периоди ра- 
звмћа није постогала «икаква подела међу банкама. Све су 
лривредне гране без разлике у истој мери уживале кредит 
код свију банака наразно кредит краткорочни, jep подела 
између краткорочних и дугорочних кредитних уетанова из- 
вршена -je још пре два столећа. Систем специјалних банака 
јако je развијен у Америци, али je лоследњих година узео 
пагао полет и у Немачкој. Специјална баика не значи банка, 
која се бави неким специјалним банкарским оослом, напро- 
тив увек су банкарске операције исте, разлика лежи само 
у професији клијентеле no активним пословима. Опецијална 
банка je поникла из разлога што je много лакше контролиса- 
ти и коњунктуру и солвентност појединих људи у једном о- 
граниченом сектору екоиомске делатности. Техничка банка 
такође се бави у главном есконтом, кредитима no текућим 
рачунима, ломбардом ит.д. као и све остале банке, али се 
професионална структура њезине клмјентеле битно разли- 
кује од оне осталих банака, јер она шрвенствено даје кре- 
дите подузетницима у области грађанске делатности (у нај- 
ширем смислу речи). .Kao што ће читаоци на крај,у видети, 
на челу Техничке банке налазе се водећи инжињери у нашој 
зе?лљи. Неки се од њих и сами баве, и то врло интензивно 
грађевикарством. И сами су у главном подузетници као и 
индустријалци, трго;вди итд. али само у области где техника 
као грађевинарска вештина, долази у упогребу. Према томе 
с правом се може очекивати да he нам завригни рачуни Тех- 
ничке банке послужити као верно огледало грађевииарске 
делатности у једном делу наше отаџбине. A међутим сваког 
се часа чује тврђење и то чак и од стране грађевинара, да 
на пр. у Београду једииа економска активност која je про- 
сперирала 1932 г. било грађевииарство. Према томе Технич- 
ка банка нам може дати тачну слику како се развијала та 
у 1932. г. напредна грана економске делатиости.

Мање нам je позната структура поверилаца Технич- 
ке банке no улозима и текућим рачунима, али мислимо да 
нисмо далеко од истине кад прет-поставимо да je и међ по- 
вериоцима банчиним знатно заступљено грађевинарст®о. 
Према томе Техничка банка нам даје у исто време и слику

формирања капитала у. грађевинарству и психолошко стање- 
тога елемента за време опште банкарске кризе у Југосла- 
вији.

још npe но што загледамо у завршне рачуне, при 
лектири извештаја управног одбора добија се прилично јасна 
слика о ствари.ма које нас интересују. Банка не пориче ин- 
тензифицирану грађевинарску активност у прошлој години. 
Али у и:то време додаје један коментар који je поражава- 
јући: „Рани^их година, вели извештај, гледали смо развитак 
радова и напредак клијената који су те радове изводили; у 
прошлој години смо у великом броју случајева били сведоци 
прекидања радова од стране предузимача, њиховог посртања 
и падања a често усто и губитка целе њихове имовине... У 
протеклој годиии ниједан посао na ма који и ма какав био 
није оеигуравао поуздан приход и зараду... И грађевинарски 
радови су били слабо приносни предузимачима na и финанси- 
јерима... Банка je до крајњих граница излазила у сусрет кли- 
јентима који су имали примања ход државних и других јав- 
них благајни на која су морали дуго чекати услед разних ад- 

јминистративних тешкоћа и сметњи.”
E to  како стоји са фамозним тврђењем да je грађези- 

нарство било велики корисник кризе поверења, jep су капи- 
талисти повлачили капитале из банака и употребљавали их 
на грађевии-ске циљеве. To je било патолошко, нервозно, ира- 
ционално зидање, a код таквог зидања не може бити вајде ни 
за грађевинара. Ако сауговорач ко|ј;и жели да гради није на 
пр. обезбедио потребан капитал, ои га иије могао наћи лањ- 

ј ске године и отуда долази a што се истиче у извештају, пре- 
кидање послова и наравно после тога парнице које ипак ке 
могу да помогну да се дође до napa. Познато je да и јавна 
рука своју потребу у грађевинарству није подешавала према 
вероватном кретању благајне и да еу иза тога постојали 
огромни износи невољних и на неодређени po« продуи<ујућих 
се потраживања грађевинара која су могли бити фатални no 
»ихову економску егзистенцију. И у мнотх> случајева су 
били. Што се тиче улога на штедњу ни Техничка банка није 
била поштеђена од убрзане иоплате истих. Али она изрично 
истиче да то није била последица кризе поверења према њој 
већ поменуте прилике у грађевинарству; „Тешке прилике, 
слаба зарада и потребе живота приморале су велики број да 
узимају своје уштеђевине. Један број je морао своје уште- 
ђевине изузети ради уношења у послове, jep je добијање кре- 
дита данас отежано; a један број je подизао своје улоге ради 
подизања зграда или куповаша ммања. Услед тога je банка 

(исплатила у току протекле годеше улога no књижицама и те- 
кућим рачунима дин. 2,256.824.70.”

Рачун изравњања

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
i У хиљадама динара
Готовина 4.163 2.793 2.041 1.077
Хартије од вредности 1.788 1.816 1.279 993
Менице 13.559 13.000 12.495 10.913
Технички рачуни 11.965 13.264 12.195 12.214
За|ј;мови на залоге 138 557 114 6
Непокретности 2.350 5.030 5.033 5.147
Инвентар 133 213 193 174
Оставе, гарантије, депо 68.653 66.684 64.658 62.718

Пасива
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фондови 2.495 2.743 2.417 2.316
Резев. фонд чинов. 340 370 400 430
Улози no књижицама 7.023 6.172 4.240 3.811
Улози no тек. рач. 6.058 8.181 5.846 4.698
Повериоци 6.427 6.924 3.797 3.771
Реесконт — — 5.183 4.470
Добит 1.717 1.665 1.394 1002
Збир биланса 102.652 103.361 97 9499 93.242
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Рачун губитака и добитка
Расходи
Кал4ата 1.427
Режијски трошкови 1.420
Отписи ' 118
4 iić f a добКт ' 1.717

Лри-ходи ,
Камата ' 3.Ö48
ТТровизије 1.301
Приход Од непокрет; 231
Прихбд од ефеката — ■
Разни дриходи 
Пренос добити 
Збир расхода или лрихода 
Дввидевда :

' 1.379 
1.369

1 .534
1.365
: Ш '44 

'1.665 : 1.394

3.478 
425 

■ 569'

3.221
197
691
21
53
2

4.186 
10%  -

1.259
1.239

104
1.002

■ т -■ . • § ,

2.716
198
ti,:

17
39
2

3.604
7%

83 140
19 1

4.684 4,615
12% 12%

Горња таблица нам показује отално опадање улога no 
књижицама бд 1929 г. али се та позиција не може да лосма- 
тра одвојеко већ заједно еа улозима no текућим рачунима. 
Кад обе -noanuHje саберемо видимо да еу износиле у 1930 г. 
14,3 мил. дин., 9,5 мил. 1931 г., a у 1932 г. 8,5 мил. дин. Према 
томе много je већи био пад у 1931 г. него у 1932 г. To ce 
да објаснити на два алтернативна начина: или je велики од- 
’лив био последња три месеца у 1931 г., услед опште кризе 
поверења, или Ј/г што je врло вероватно, услед потенциране 
грађевинске делатности у Београду већ у 1931 г. тгочео да 
одлази капитал из баике за оне исте циљеве за које je нај- 
.већим делом у 1932 г. отишао.

Што ce тиче осталог извора обртиог капитала, пози- 
зија повериоци која ce лојављује ирви пут у 1931 г. a која 
обухвата свакако Поштанску штедионицу и Државну Хипо- 
текарну банку, остале су готово непромењене. A реесконт 
који ce такође први пут појављује у 1931 г. у износу од 5,18 
мил. дин. смањутј,е ce 1932 г. на 4,47 мил. дин. Техничха банка 
je имала снаге да повуче један део свог реесконтованог ма- 
теријала. Укупан обртни капитал Техничке банке «иањио ce  
je нешто мало више него што су иоплаћени улошци. Она je 
•сачувала дакле целокупан свој фонд са којим оперише и из 
кога треба да извуче и зараду.

У активи пада у очи чак и павећање текућих рачуна 
. од 12, 2 на 12,21 мкл., дин. To свакако стоји у зези са већ 
Јшменутим напором банке да. својим комитентима изиђе у су- 
ерет кадгод су наишли на тешкоће. Портфељ менични пак 
емањен je од 12,5 на 10,9 »чил. дин; a благајна од 2 мил. на 
1 мил. дин. Тако ce може рећи да (je смањење обртног ка- 
питала свршено у главно:м преко есконта и благајне. Трећа 
позиција no важности у активи банчиној су непокретности. 
Оке обухватају три објекта: зграду .-банчину у Немањиној 
улици у вредности 2,7 мил. дин., затим непожретности Ста- 
рине Новака 2,29 мил. дин. и непокретности у Аранђеловцу 
on  1.83 мил. дин. Ово |е  преузето у току 1932 г. Непожретно 
сти у рукама Текничке банке «емају оно им-обилизирајуће деј- 
-ство које имаг.у у рукама друге банке, јер Техничка банка 
о-перише са непокретностима професионално и стручно. Тре- 
ћи регуларан банкарски посао: ломбард, банка ;је такорећи 
ишчистила из својкх књига: од 557.000 дин. у 1930 г, свела 
га je на 6.000 дин. To je био енергичан замах и доказ да су 
ломбардна потраживања била ликвидна.

Интересантне су промене у позицији хартија од вред- 
ности. Она je изаосила у 1930 г. 1,816.000 v 1931 г. 1.299.000 
a у 1932 г. 993.000. Банка даје савршен преглед свога ефект- 
ног портфеља одвајауући вредности резервног фонда од оних 
ностро хартија. У резервном фовду има она првоклаоне па- 
пире, HaniVie државне облигације и акције Народне банке. Taj 
ce лласман теоријски сматра за пупиларио најсигурнији. Сви 
су папири књижени ло курсу од 31 децембра. У ностро порт- 
фељу налазе ce такође обвезнице Ратне штете и нешто мало 
разних хартија од вредности. Л^оже ce дакле речи да je ре- 
зервни фонд Техничке банке у износу од 2,300.000 дин. нај-

■ идеалније пласиран. Али нажалост банка је .баш на. го.ме -лла- 
смапу имала највећих губитака. За желети je за банку ' ii' за 
цело наше тржиште капитала да су то само пролазни књи- 
гбводствени губ.итци. ■■■■■■■ .■

Бруто приходи 'банчини, који су ранијих година из- 
носили непромењено 4.6 милиона, a 1931. године 4Л8 мнлиона 

1 опали -су у 1932. години на 3.6 милиона — као последица сма- 
љепог пословког волумеаа. Док су сви такозвани опоредки, 
мање вакки приходн остали такорећи непромењени, опалћ 
су приходи од камата од 3.22 милиона у 1931. години на 2.72 
милиона. Због омањих послова мањи су и расходи rio ра- 
чуну пословних камата, али je ипак no банчину управу врл‘р 
похвално, што je умела да смањи режиј.ске трошкове за пре- 

, ко 130 хиљада на 1.24 милиона,. због чега je- постигнута и 
чиста зарада од.1.00 милио.на према 1.39'иилиона у 1931’ го- 
дини.

Ова добит прдеље.ча je на следећи начкн: 100 хиљада 
'дотирано je резервном фонду, 160 хиљада д ато . je управр, 
надзорном одбору и чиновницима као тантијема,- 30 хиљада 
дотирано je резервном фонду, 11.6 хиљада препето je на нови 
рачун 1933 годике a 700 хиљада дато je. акционарима на име 
7% дивиденде.

I У управи Техничке банке, Београд, налазе ce следећа 
г. г.: Клементије Букавац, претседкик; Миливоје Смиљ-анић, 
Антоније Самбуњак, Миодраг Обрадовић, 'Милан Нешић, Јо- 
ван В. Живановић, директор банчин и Јован К. Букавад. У 
аадзорном одбору су следећа г ’ r.: Станојло В. Бадер, npef- 
седник; Василије Бихар, Коста Шијачки, "Борђе М. Скиља- 
нић и Драг.утин Тоболар.

ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА БАНКА Д, Д. — ЗАГРЕБ.

Криза поверења soja je у току прошле годи.не све то 
јаче долазила до изражаја, морала ce je наравно у првом 
реду осетити на пословању загребачких новчаких завода. 
Где «ајвише има ту ce може и највише узети. Готово поло- 
вина улох^ака свих наших новчаних завода бцла !је, пре него 
што je избила ова криза, концентрирано код загребачких за- 
вода дотично код завода којн су из Загреба били дириго- 
вакл, Наши највећи новчани заводи, и no висини властитих 
средстава a нарочито no висини поверених им износа, налазе 
ce у Загребу. Поред тога жод затребачких новчаних завода 
лревладавао je систем филијала. A у доба кризе поверења, 
велики број филијала миого ce теже oceha негр ако je поело- 
вање концентрирако само на неколико места.

Готово сви водећи новчани заводн били су приморани 
да ce лослуже § 5 Закона о заштити земљорадника.

Ситуација ce je већ од почепка тако развијала да je 
било сигурно да he доћи до потпуие имобилизације. Народна 

. банка, лрвих дана панике, није изашла у сусрет новчаним 
заводима у onoj мери у којој je било лотребно да ce позе- 
рење поврати. Касније je давала кап no кап. Стално много 
мање него што je било потребно да ce задовоље иајхитније 

i по^гребе. Тако до умирења кије никако могло доћи.
Наравно да прилике код великих завода нису могле 

остати без последица и на мање заводе. један део улагача 
видевши да велике бавке посежу за Уредбом, почео je да 

,диже улошке и код оних завода у -које je до тада имао нај- 
! sehe поверење. Поверејље које ce je деж ж  ослањало на особе 
јкоје управљају доткчним заводима, a делом s a  -пословшбс 
' дотичног завода. Наравно да су најбоље прошли они заводи 
; који нису имали никакове веће ангажмане. Нарочито ае У 
I индустрији.

Број ковчаних завода, који у билансу за 1932. неће 
исказатн назадовање уложака био je минималан. Поготову 
ако дотични завод није посегнуо’ за «ккаквим нарочитим ог- 

ј оаничењима. Поједини заводи ттоказаће концем 1932. годиие 
:готово исте улошке као и концем 1931. год. једино из тога 
1 разлога, јер они у току године иису плаћали готово ништа. 
или минимално. Неки су већ давно обуставили готово сзаку
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ксплату уложака, a да нису сматрали за потребним да се 
послуже једном или другом уредбом. Многи заводи, не само 
да нису враћали улошке него нису плаћали ни камате на те 
улошке. Дотично су их приписивали главници. Тако je чак 
могуће да неки заводи искажу и пораст уложака само ради 
тога, fjep нису уопште ништа илаћали.

Хрватска католичка банка спада у број оних наших 
новчаних завода који су прошле године у пуној мери удо- 
вољавали евим захтевима који су се на њих стављали. To 
je наравно деловало умирујуће на један део улагача и ови 
нису тражили своје новце. Међутим половином прошле го- 
дине дошло je до дизања улржака из сасвим других раз- 
лога. Неко je хтео да купи некретнике или да подиже нове. 
Други je опет држао да je најбоље ако своје н-овце друга- 
чије пласира него што je радио до тада. Код оваквих при- 
лика a оне су концем годице долазили све јаче до изражаја, 
наравно да сви новчани заводи морају да покажу смањење 
уложака. Нови улошци су реткост. A ако се дижу и мањи 
износи у току године накуии се већ већа сума.

Биланеа Хрватсек католичке банке у Загребу за 4 по- 
следње године износила je:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Благајна и жиро 3.287 3.680 5.981 6.491
Менице 30.651 31.937 32.238 28.372
Ефекти 63 60 1.520 1.518
Некретнине 370 370 370 370
Дужници 5.095 4.865 4.466 3.137

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерва 2.800 2.900 3.000 3.100
Улошци 25.864 27.108 28.730 26.547
Веровн.ици 3.835 3.860 5.764 3.163
Добитак 940 953 937 874
Уку.пна биланса 39.468 40.913 44.576 39.889

Укупан збир билансе je за скоро 5 милиона динара
мањи. Улошци су опали од 28.7 на 26.5 милиона или за 2.2
милиона динара. Дакле за мање ■од 10%. С обзиром на при-
лике, нарочито у Загребу то није много. Поготово ако имамо 
у виду да се иису вршиле никакове рестринкције и да сваки 
онај који je тражио своје nape да их je и добио. Веровници 
су опали од 5.8 на 3.2 милиона или за 2.6. милиоиа. Потвр- 
ђује се оно што се je опазило и прошле године, да су улошци 
иа књижиде много мање покретни него они у текућим ра- 
чунима, Дотично да je диспоиирано са текућих рачуна у пе- 
риоди кризе много јаче него што су дизања са уложних 
књижица.

Паралелно са смањењем уложака и веровника морало 
се je приступити и рестринкцији кредита. Кредити у текућем 
рачуну редуцирани су за 1.3 милиона динара. Есконт меница 
смањен je од 32.2 милиона на 28.4 милиона ил скоро за 4 ми- 
лиона динара.

Влагајна и жиро износе 6.5 милиона динара према 6 
милиона концем 1932. Види се да и успркос кризе завод 
одржава јак лишидитет. Далеко јачи него у нормалним при- 
ликама. Једна четвртина уложака покривена je готовином, 
жиро потраживањима и благајничким записима Народне 
банке. Како данас више не долази до јачих и наглих отказа 
уложака, завод je у стању да из властитих ликвидних ре- 
зерви без да мора приступити иовим отказима кредита удо- 
вољи и знатнијим захтевима својих улагача.

Резерва ликвидитета састоји се од 2.8 милиона гото- 
вине у благајни, 3.6 милиоиа код банака у првом реду На- 
родне банке и 160 хиљада код Поштанске штедиовице.

Чисти добитак изиоси 874 хкљаде динара. Само за не- 
колико десетака хиљада динара мањи него ранијих година. 
Према томе постигнути резултати могу потпуно задовољити. 
Ретки су они новчани заводи који могу показати такве ре- 
вултате.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику:

Расходи 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Камате 1.084 1.177 1.364 1.135
Т рошкови 422 431 464 459
Порези 367 413 417 366
Добитак 940 953 937 874

Приходи

Камати 1.578 1.646 1.862 1.877
Кућа 202 205 259 245
Провидба 1.020 1.108 1.036 698
ГТренос 13 15 26 14

Приходи на каматама остали су исти. Међутим они од 
гтровидбе редуцирани су за скоро 350 хиљада динара. Код 
новчаних завода камате и провидбу треба готово узети као 
целину јер су они много пута сасвим иопрепредани. Смањење 
прихода од камата —• провидбе у вези je  ca редукцијом кре- 
дита и већим ликвидитетом који најравно увек лоше делује 
на приходе.

Приходи од куће остали су у главноме исти. Код из- 
датака камати су мањи за неких 250 хиљада динара niTo je 
у вези са смањењем уложака и веровника. Трошкови су у 
гдавноме исти док je порез :мањи за 50 хиљада динара.

Постигнути резултати о-могућиће исплату нормалне 
дивиденде.

У управи Хрватске католичке банке д. д. у Загребу 
налазе се следећа г. г.: Фрањо Хрустић, претседни« и ген. 
директор; Фрањо Јуринац, пстпретседник; Мирко Капић, 
Драгутин пл. Маршези, Др. Стјепан Меркулин, Антон Сти- 
полшек пен., Др. Бруно Сонк и Јулијо ЈТусанић, послов. ди- 
ректор. У надзорном одбору су г. г.: Др. Андрија Гостиша, 
Иван Орешковић, Фабијаи Аушпергер, Фрањо Матковић и Јо- 
сип Хрустић.

ЗАЈЕЧАРСКА ЗАДРУГА ЗА МЕЂУСОБНО ПОМАГАЊЕ И 
ШТЕДЊУ — ЗАЈЕЧАР.

Међ прве «овчане заводе из унутрашњости, који су у 
OBOij години одржали своју годишњу скупштину, треба убро- 
јити и Зајечарску задругу за међусобно помагање и штедњу 
у Зајечару. Публикацију њезиних завршних рачуна очекивали 
смо са нарочитим интересовањем, пошто смо код прошлого- 
дишње анализе имали прилику да констатујемо, да су те- 
шкоће, које су у 1931. години, a нарочито у другом полу- 
гођу имале да преброде наше банке, мимоишле Зајечареку 
задругу за .међусобно помагање. Напоменули смо, да ко-д ње 
није било ни трага свих критичгаих елемената и да je пока- 
зивала банка развој из кога се никако не би могле нслутити 
прилике које je изазвао одлив улога и пад курсева хартија 
од вреднооти. У 1931. год. код Загечарске задруге није било 
одлива улога, већ напротив, забележен je  и известан прилив 
нових улога, a и њезин портфељ хартија од вредности je  по- 
казивао извесно повећање.

Међутим ово више не вреди за прилике у 1932. години. 
Tyf je одлив улога постао толико' нормална и свеопшта n o iaB a , 
да без тога у опште није ни ишло. И код Зајечарске задруге 
je морало доћи до одлива, који je међутим био релативно 
слаб, 1ПОШТО износи 7 милиона, што значи, да су улози опали 
од 31.7 милиона у 1931. на 24.5 милиона и тиме опет до-сти- 
гли висину коју je у банци забележена у 1929. години.

У томе .погледу објављује управа Зајечарске задруге 
за међусобно помагање и штедњу врло интересантна и тачна 
запажања, која кулминирају у констатацији, да су у про- 
шлој годвни претежно два чиниоца доминирала у пословању 
банака a то су: уздржавање у давању кредита с једне стра- 
не и ловлачење улога с друге стране, што' je имало за по- 
следицу, да се рад банака свео спонтано на најуже димен-



зије. Даље je дато места правилној конетатацији „да je да- 
нас већ ван сваке сумше, да je закон о заштити земљорад- 
ника од  19. априла 1932. године ^мао претежмо рђаве поеле- 
дице на кредит и поверење. To je био нож са две оштрице, 
од коГих je о.на друга начинила веће штете, но што се од 
прве имало користи. He само што je њиме убијен кредит се- 
оском свету, који чини три четвртине нашег народа, већ je 
пољуљао и веру у правичиост и неприкосновеоност приватне 
својине.

Новчани заводи нису имали другог излаза него да пре- 
стану са давањем кредита док се не покаже шта ће бити 
са законским предлогом и док ее не види, хоће ли оетати 
на снази предложено смањење земљорадничких дугова. A 
.улагачи су, према логичној нужди пожурили у банке да по- 
дижу своје улоге.

„Само се тако да објаенити“, каже ушрава Зајечарске 
задруге „да се у Зајечару у току прошлог лега, и поред све 
финансиске и економске кризе, зидало преко 140 нових гра- 
ђевина. Ово зидање није било изазвано оскудицом етанова у 
За'ечару ил изобиљем н-овца, већ су то чинили улагачи, који 
еу новац из бан.ке подизали да та уложе у зграде. И то, што 
смо ми у току 1932. године исплатили ореко 7 милиона улога 
не може се тумачити к.ао неповерење према заводу, већ je 
томе разлог што су бар ооловииа оних који су у прошлој 
годин зидали били наши улагачи“.

Код оваквих прилика била je потребна највећа оба- 
зривост у погледу улажења у нове послове, пошто je било 
пре свега потребно очувати ликвидитет и резервисати до- 
вољне количине сретстава за исплату узнемирених улагача. 
У коликој мери je у прошлој години била управа Зајечарске 
задруге за међусобно помагање и штедњу на висини евих 
тих тешких задаћа потврђује нам доња таблица у којој смо
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упоредили кретање главних и најважнијих билансних пози-
ција за последње године. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1929. г. 1930. г. 1931. r. 1932. г.

У хиљадама динара
Готовина 1.160 474 1.362 1.096
Менице 10.744 9.910 11.066 12.463
'Гекући рачуни 19.854 23.214 22.352 14.582
Зајмови на залоге 464 331 247 142
Хартије од вредн. 429 1.412 2.389 1.537
Вредност фондова 1.255 2.120 3.019 3.181
Непокретноети 878 861 853 844
Намештај после отписа 15 12 34 34
Разна актива 15 4 7 2
Оставе, гарантије итд. 24.740 26.275 24.911 23.138

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Фондови 3.886 3.947 4.171 4.173
Улози на штедњу 24.546 30.074 31.725 24.504
ГТовериоци 2.586 1.465 1.793 1.344
Преносна камата 236 152 146 81
Тантијема 52 52 52 10
Добит за поделу 641 641 641 122
Реесконт 859 ------ 793 1.640
Обртли капитал 35.315 38.840 41.929 33.882
Збир биланса 60.055 65.115 66.840 57.020

Рачун губитка и добитка.
Расходи.

Камате 2.222 2.545 2.520 2.255
Порези 326 318 297 -----
Трошкови 439 321 316 995
Отписи 407 49 46 448
Добит 693 693 693 131
Плате 173 237 282 ------

Приходи
Камата 2.882 2.861 3.313 3.204
Пренос добити 1 I 1 00

Кирије 120 123 123 83
Разни приходи 1.259 1.180 717 543
Збир лрихода или расх. 4.262 4.164 4.154 3.830

За банку je .необично повољна чињевица, да њезин 
обртии капитал у 1931. годин још не показује смањење, и 
ако je то већ била општа појава. Повећање било je последица 
спонтаног прилива улога, који еу према 1930. години оорасли 
за 1.7 милиона на 31.72 лшлиона динара. У 1932. години, због 
одлива улога, обртни капитал je смањен за 8 милиона на 
33.88 милиона; и ако су у авој по-следњој години улози исти 
као и 1920. године, ипак ije обртни капитал ове -године мањи 
за два милио«а динара. Код повериоца у 1932. години нема 
већих промена; они ее све од 1929. год-ине постепедо смањују 
(за последње четири године за 50%) a у овој години за 450 
хиљада на 1.34 милиона. Реесконт je у овој години дуплирао, 
али ипак не износи више од 1.64 милиона. Актива нам оока- 
зује из којих je извора удовољила задруга захтеве својих 
улагача — пошто других извора н-ије било сем мобилизације 
активних пласмана. Према горњим податцима изгледа д а  су 
ова сретства црпљена са текућих рачуна, пошто су ови сма- 
њени за 8 милиона што указује на њихову необичну ликвид- 
ност. Менични кредити пак су чак и за 1.4 милиона већи но 
у 1931. години. Међутим управа напомиње, да није давала 
нових зајдтова и да повећање меничних кредита кра']ем 1932. 
године долази отуда што je један већи ,део потраживања no 
текућим рачунима пребацила на менична дуговања. Зиачи, 
да су менични зајмови'као и активни текући рачуни били П'0д- 
једнакО' ликвидни. Томе има задруга и  да захвали да није 
дошло до неповерења према њој. Од 30 милиона лужративно 
пласираних износа задруга има само нешто више од два ми- 
лиона сељачких меница, што joj према томе не чини никакву 
главобољу. Зајмови на залоге су редуцирани на 142 хиљаде.

Хартије од вредности ш носе загедно 4.72 милиона пре- 
ма 5.4 милиона у 1931. години; од тога припада 3.18 милиона 
вредности фондова и 1.54 милиона je слободних ефеката. 
Смањење долази делимично од отписа a делимично продаје: 
отписано je 439 хиљада a остатак несумњив-О' je иродат. У 
позицији непо,кретности мора да има лепе тихе резерве, по- 
што сматрамо, да износ од 844 хиљада претставља невало- 
ризирану, предратну вредност.

У рачуну губитка и добитка видимо СЈлањење бруто 
прихода за 324 хиљада на 3.83 милиона. Ово релативно слабо 
смањење долази од тога, што су приходи од камата само за 
100 хиљада мањи од прошлогодишњих. Међутим видимо, у 
расходима, да су две позиције осетљиво порасле; што су 
укупни тропжови који су са  100 хиљада већи но лане (из- 
носе '995 хиљада) што долази äcao последица већих расхода 
око сбезбеђивања потраживања, протеста којим сретствима 
je банка морала прибећи због погрешног мишљења потпиеника 
no земљорадничким менидама, да ће држава преузети њихове 
дугове. Друго су отписи у износу од 448 хиљада према 46 
хиљада, од чега долази 439 хиљада на отпис .курсне разлике 
хартија од вредности. Збот повећања ових двеју позиција 
чиста зарада износи свега 131 хиљаду, од чега je према ста- 
тутима тшдељено 7 и no од сто односно 10 хиљада динара 
као тантијема a остатак за поделу као 6 од сто дивиденда 
акционарима (120 хиљада) a ©статак од 1570 дилара пренета 
je на нову 1933. годину.

У управи Зајечарске задруге за међусобно помагање 
и штедњу налазе се следећа г. г.: Мил. Стаиојевић, претсед- 
ник; Никола П. Николић .потпретседник; Мил. A. Стевано- 
вић, Мил. Ивановић, Мил. Јоцић, Јоз. К. Ницић, С.ава Митро- 
вић, J ob . М. Јовић, Ђока Ј. Цоковић и Ст. В. Марковић. У 
надзорнол! одбору су г. г.: Љ уба Ивановић, претседник; Ни- 
кола Ј. Панић, Стојан Јончић, Бор. Д. Илић и Петар Глиго- 
ријевић.
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Градака штедионмца у Новом Саду 
Местна хранилница у Новом месту.

TRGOVAČKO-INDUSTRIJSKA BANKA, BEOGRAD

Uredništvu „Analiza bilansa” kao dodatak „Narodnom 
Blagostanju” pada sve teže zadatak analize bilansa Trgovačko- 
industrijske banke: sve je veće iskušenje za redaktora da je
dnostavno prepiše izveštaje, koje Upravni odbor podnosi re
dovnom godišnjem zboru akcionara. Oni se obično sastoje iz 
dva dela: u prvom se izlažu opšte privredne prilike u celom svetu
i kod nas kao kolorit, a u drugom objašnjavaju pozicije zavr
šnih računa baš kao svaka literarna analiza. Ta je praksa kod 
nas vrlo retka, i u koliko je ima, ona je i suviše površna. Kad se 
u izveštajima objašnjavaju pojedini računi to su obične aritme
tičke operacije, kojima se samo dopunjavaju cifre u bi
lansu. Komentara nema. A kod anaiize bilansa je glavno da se 
kvantitativne kategorije ,koje izražavaju cifre kao takve, udo- 
pune kvalitativnom analizom; da se da života mrtvim ciframa, 
da završni računi progovore. Kvalitativna analiza završnih ra
čuna vrlo je lak zadatak za onoga, koji je upravljao dotičnim 
poduzećem ili je sastavljao bilans. Ali obično on to ne radi, 
jer kad bi on ikomentarisao bilans, onda bi celokupna povremena 
literatura analize bilansa postala bespredmetnom. A za onoga 
koji stoji po strani nema težeg zadatka, nego da iz mrtvih 
cifara vidi život, da stvori plastično pred očima tok preduzeća 
u odnosnoj godini i ekonomsku sadržinu pojedinih cifara iska
zanih u završnim računima. To je često težak zadatak kao kva
dratura kruga. Ta uobičajena tajanstvenost pri komentarisanju 
završnih računa kod akcionarskih društava ima svoje porek'j 
u tako zvanoj poslovnoj tajni, koja je ponikla prvo u pojedinac- ’ 
nom trgovačkom poduzeću ili u javnom ortakluku. Tamo se 
nikom nema da polaže račun, jer su zainteresovani sami sa- 
radnici. A objavljivanje poslovne tajne implicira uvek nešto ri
zika. Ta je praksa čuvanje poslovne tajne prenesena i na akci- 
onarsko društvo. Svakako tu je ona došla u sukob sa postula
tom publiciteta, koji je jedan od osnovnih osobina akcionarsko
ga prava. Poslovna tajna s jedne strane i publicitet s druge 
nalaze se u međusobnoj borbi kod akcionarskog društva više 
od 100 godina. Celokupna istorija akcionarskog prava velikim 
delom je istorija borbe između poslovne tajne i publiciteta. Nj 
danas nije obezbeđena dovoljna jasnost kod polaganja računa 
u akcionarskom društvu. Ima psiholoških razloga koji govore 
za to, da bi u izvesnim slučajevima publicitet morao biti vrlo 
veliki: onda kad je postignut povoljan rezultat. Čovek obično 
krije svoje nedostatke, a ističe svoja preimućstva. To se vidi 
u modi i u celokupnom duhovnom životu. Ali je i u slučaju po
voljnih rezultata publicitet akcionarskog društva bio dugo vre
mena ugrožen strahom od poreške vlasti, jer je tek od pre tri 
decenije poreska vlast dobila u raznim zakonodavstvima pravo 
na veći publicitet nego što je onaj koji se nalazi u završnim ra
čunima. Pre toga je poreska vlast takođe bila upućena na 
štampan izveštaj isto tako kao i analitičar bilansa, pa je slet-

stveno i za poreznika skidanje vela s tajanstvenih završnih ra
čuna gotovo neostvarljiv zadatak.

Trgovačko-industrijska banka praktikuje, kao što reko
smo, savršen publicitet i iskrenu analizu glavnih pozicija svo
jih. završnih računa zbog toga je naš zadatak, načelno uzevši, 
u toliko lakši, ali sa gledišta želje da u tom poslu budemo pot
puno originalni, u toliko teži.

I Bilans same banke

Kao što smo u analizi bilansa ranijih godina već istakli, 
u godišnjim izveštajima Trgovačko-industrijske banke obično se 
dodiruju najvažnija opšta ekonomska pitanja. Iz ovogodišnjeg 
izveštaja moramo da se zadržimo na sledečim mislima:

„Moramo najzad svi čisto posumnjati da nismo staranje
o narodnom blagostanju predali u suviše nevešte ruke i tako 
poverovali da sanaciju čitavog privrednog života mogu izvesti 
samo oni privrednici, kojma današnja privredna depresija u 
istinu razorava nerve, oduzima spokojstvo i zadaje besanicu” .

Da ekonomskom politikom u svetu upravljaju nevešte 
ruke, konstatovano je do sada nebrojeno puta. Ali ne moraju oni 
koji upravljaju jednom granom politike da budu i suviše vesti. 
Za iznalaženje načina lečenja postoje mnogobrojni stručnjaci. 
Nesreća je u tome, što se ovi :ne slušaju. Što su i velike među
narodne konferencije ostale besplodne, ne leži uzrok u rđavmi 
receptima, već što se iz političkih i drugih nekompetentnih ra
zloga ne sleduju saveti formulisani na tim konferencijama.

Trgovačko-industrijska banka ima dva industrijska podu
zeća: Elektro-Makiš i Strugaru. Prvo poduzeće ima oblik sa
mostalnog akcionarskog društva čija je ukupnost akcija u ru
kama Trgovačko-industrijske banke. Drvno poduzeće je u 
strukturelnom sastavu banke i u neposrednoj njezinoj režiji. 
Kad bi Trgovačko-industrijska banka pretvorila svoju Strugaru 
u akcionarsko društvo, onda bi se ona približila tipu jednog 
holdinga, jer bi od 42 mil. din. ukupne aktive u 1932 g. preko 
30 mil. bilo u akcijama tih dvaju poduzeća. Time hoćemo to
liko da kažemo da se aktiva Trgovačko-industrijske banke sve 
više uprošćava. Ona vodi i samostalni bankarski posao, pored 
uprave svojim poduzećima, ali se oseća sve veća koncentracija 
materijalna i duhovna, na ta  dva poduzeća. Preko 8 mil. din. 
potraživanja po tekućem računu tak.ođe je koncentrisano kod 
Elektro-Makiša.

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.
Gotovina 529 1.119 994 497
Menice 2.274 2.440 2.161 744
Tek. račun 2.459 2.090 1.656 2.700
Hartije od vrednosti 
Vrednost rezervnih fondova

22 5.222 15.422 15.009

u drž. papirima 411 1.093 1.302 577
Elektro-Makiš 12.060 13.859 8.566 8.328
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Strugara Makiš 16.793 15.482 15.838 14.700
Nameštaj i pribor 70 64 65 65
Kaucije, garantije, ostave 12.745 22.874 21.837 10.030

Pasiva
Glavnica 5.000 10.000 10.000 10.000

Fondovi:[
i stalni rezervni 442 539 711 896

osobeni rezervni 1.030 1.555 2.265 2.925
Kursna razlika efekata — 206 206 206
Amort. fond strugare 2.750 3.208 3.657 4.106
Amort. fond centrale 2.248 1.087 1.334 1.581
Fond za otpis nepokretnosti — — 48 95
Fondovi ukupno 6.470 6.595 8.221 9.810
Penzioni fond 51 65 105 157
Menice 2.708 500 3.841 4.488
Tekući računi 10.375 11.731 12.871 8.976
Ulozi na štednju 9.306 11.100 9.716 7.911
Dividenda i tantijema 706 776 1.250 1.243
Prenosna pišiva 12.745 22.874 21.800 10.070
Zbir bilansa 47.362 63.643 67.842 52.647

Bilansna suma Trgovačko-industrijske banke za 1932 g. 
pokazuje smanjenje od preko 15 mil. din. prema 1931 g. (52,6 i 
67,8). Ali to ne znači da je poslovni volumen u tolikoj meri 
smanjen. Glavno smanjenje pada na tranzitorne pozicije, kao što 
su: kaucije, garntije, depoi itd. U stvari smanjenje poslovnog 
volumena u 1932 godini iznosi svega 3,5 mil. din. Smanjenje je 
odista vrlo malo! Ovo dolazi u glavnom zbog isplate jednog 
dela uloga na štednju (1,8 mil. din.) i tek. iračuna (3,9 mil. din.). 
Smanjena su tuđa sretstva za 5,7 mil. din., dok su ukupna sret- 
stva smanjena za 3,5 mil. din. To se objašnjava povećanjem 
upotrebe reeskonta i znatnim povećanjem rezerve (što naročito 
treba istaći u prošloj godini u kojoj se privredna depresija po
goršala na kvadrat, kako se to kaže u izveštaju).

Kao što ćemo malo čas videti i suviše je tamnom bojom 
omalao upravni odbor Trgovačko-industrijske banke privredni 
život u našoj zemlji u prošloj godini. Ne može se reći da tu 
ima nečeg preteranog; ali s  druge strane, rezultat rada banči
nog i njezinih poduzeća u 1932 g. u najmanju ruku je tako isto 
povoljan kao i 1931 g., pa čak i povoljniji, ako se uzmu u obzir 
otipisi od sumnjivih potraživanja i druge pozicije koje uma
njuju čistu dobit. Na ukupna sopstvena sretstva od skoro 20 
mil. dinara (glavnica od 10 mil. din. i rezerve skoro toliko isto) 
dolaze strana sretstva sa nešto malo više od preko 20 mil. din. 
Relacija je toliko povoljna, da izlazi iz oblasti bankarske i ulazi 
u onu trgovačko-industrijsku. Jer dok je banka poduzeće čiji 
dugovi iznose nekoliko puta ukupna sopstvena sretstva, dotle je 
kod trgovačko-industrijskog poduzeća obična pojava zaduženje 
u iznosu sopstvenih sretstava. Ulozi su opali od 9,7 na 7,9 mil. 
dinara; tekući računi od 12,8 na 8.9 mil. dinara. A reeskont je 
porastao za 0,6 mil. dinara. Oni koji poznaju malo bliže struk
turu Trgovačko-industrijske banke znaju da ona ima ulagače, 
koji su ekonomski tesno vezani za nju, a međ poveriocima bau
ke, koji godinama održavaju najintimnije prijateljske veze 
s njom.

U aktivi su ta  smanjenja obrtnog kapitala kompenzirana 
u glavnome kod meničnog portfelja, koji je smanjen od 2,1 mil. 
na 0,74 mil. din.; zatim kod blagajne koja je smanjena od jedan 
mil. na pola mil. din.; kod angažmana u Strugari Makiš, koji 
je smanjen za 1,1 mil. din. a isto tako i kod rezervnog fonda, 
hartija od vrednosti i Elektro-Makiša. Ona premašaju iznos 
smanjenja obrtnog kapitala, ali su za to povećani angažmani u 
tekućim računima za 1,1 mil. dinara.

Kao što vidimo u poslovnom obimu Trgovačko-industrij
ske banke nema znalnih promena, a to može da znači dve stva
ri: ili angažmane koji ne odgovaraju više privrednoj konjunk
turi ili veliku otpornost uprave i poduzeća prema privrednoj 
depresiji. Koji je od ovoga dvoga videćemo malo docnije. Ono

što naročito treba istaći to je da su kod ovoga posleratnog podu
zeća, dakle relativno vrlo mladog, rezerve dostigle iznos glavni
ce. Upravo one su mnogo veće, jer kad uzmemo da je Trgova- 
čko-industrijska banka vezana za sudbinu svoja dva industrij
ska poduzeća i da je ona ekonomski posmatrana identična s 
njima, onda se pri oceni celokupnog njezinog položaja treba 
da uzmu u obzir i rezerve koje ima Elektro-Makiš kao zasebno 
akcionarsko društvo. A one iznose 9,25 mil. dinara. Znači da 
rezerve iznose okruglo uzeto 150% glavnice. To je činjenica 
koja se pri analizi bilansa ne može dovoljno da naglasi, jer 
se industrija razlikuje od bankarstva mnogo većom latitudom 
dobitka i gubitka i mnogo većom promenljivošću konjunkture, 
dok banka ima jednoobrazniji tok. Za vreme dobrih godina ss 
mora da izdvaja rezerva za rđave godine, koje mogu kod in
dustrije tako isto jako da budu nepovoljne kao što mogu biti 
povoljne. U ostalom treba još jednu okolnost naročito istači: 
Trgovačko-industrijska banka deli stalno (pa i prošle godine je 
podelila) bogatu dividendu. Kod akcionarskih društava čije su 
akcije rasturene u masi pitanje je sporno da li je savetno davati 
velike dividende. Kod akcionarskog društva pak, čije su akcije 
podeljene međ nekoliko lica, može se deliti dividenda, kaiko se 

j hoće, jer se velike dividende smatraju kao sretstvo za stvaranje 
rezerve individualno, od strane pojedinih velikih akcionara. Mi 
ćemo se malo posle vratiti na račun gubitka i dobitka Trgova
čko-industrijske banke, pošto je on funkcija Strugare i Elektro- 
Makiša, pa treba prvo da se upoznamo sa njihovim bilansima.

Strugara
Naši čitaoci, koji su pročitali analizu bilansa velikog šum

skog poduzeća „Šipad”, moraju s izvesnom zebnjom da pomi
šljaju na položaj onih koji su ukotljeni za šumsku industriju. 
Ni Trgovačko-industrijska banka ne pruža čitaocu njezinog \z- 
veštaja nikakav optimizam. Ona ga već u početku priprema na 
vrlo nepovoljne rezultate u 1932 godini. Ona kaže da je nje
na proizvodnja prema 1931 g. opala po količini za 28%, a 
po vrednosti 45%; a prema maksimalnoj godišnjoj proizvodnji 
nazadak je 48% po količini, a  68% po vrednosti, ili drugim 
rečima poduzeće iskorišćava 1/3 svog kapaciteta — ako se 
uzme da je maksimalna proizvodnja u isto vreme i plafon nje
zinog kapaciteta. Ah se malo dalje kaže, da se uprava strugare 
uspešno borila sa krizom prošle godine. Strugara radi u glav
nome za lokalne potrebe, a učestvuje u izvozu samo kad se ima 
računa. Uslovi za izvoz bili su prošle godine negativni, a kakve 
su prilike bile na lokalnom tržištu, našim čitaocima je već po
znato. Interesantna je stvar da i Trgovačko-industrijska banka 
efekat povećanja građevinske delatnosti u zemlji u prošloj go
dini taksira tako isto nepovoljno kao i Tehnička banka, veleći 
da je delatnost bila živahna, ali pošto je rađena s tezauriranim 
kapitalom, to je bilo i „suviše velikih rizika i niskih cena”.

I Obrtni kapital

1929. 1930. 1931. 1932.
Izrađena roba 2.558 1.435 1.536 2.505
Sirovine na lageru 1.737 1.825 963 326
Dužnici za građu 1.402 846 2.034 1.202
Šumska eksploatacija 3.787 1.655 1.601 962

Ukupno 9.484 5.760 6.134 4.995

II Investicije
Zemljište i zgrade 2.930 2.830 2.885 2.885
Mašinerije strugare 3.550 3.618 3.502 3.503
Mašinerije rezerv, elektr.

centrale — 2.467 2.467 2.467
Pruga i mostovi 408 415 437 437
Prevozna sretstva, alat i

nameštaj 420 390 412 411
Ukupno 7.308 9.722 9.704 9.704

Ukupno 16.793 15.482 15.838 14.699
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Kao što smo rekli ranije, angažm an u strugari smanjen 

je za preko 1,1 mil. dinara. Po sebi se razume, da smanjenje 
nije moglo biti kod investicija, jer su to trajni angažmani. Sre
ća je velika, kad je pogon mogao biti održavan cele godine bez 
novih investicija, kao što je slučaj kod strugare Makiš, pošto 
investicije iznose nepromenjeno 9,704 mil. dinara. Kao što gornja 
tablica pokazuje ni u strukturi investicija nema .nikakvih prome- 
na. A što se tiče obrtnog kapitala tu je smanjenje mogućno i 
banka ga je izvela za preko 1,130.000 dinara. Smanjen je lager 
sirovine, zatim šumska eksploatacija, naročito dužnici za gra
đu (najveće smanjenje). Mi smo prilikom analize bilansa ,,Ši- 
pada” ukazali na prirodnu činjenicu, da potraživanja od prodate 
robe. kao i svaka druga vrsta veresije, sa pojačanjem privredne 
depresije i sa celokupnim zakonodavstvom o zaštiti dužnika, 
postaju sve labilnije pozicije u aktivi akcionarskih društava. 
Tu mogu da se dožive velika iznenađenja. Trgovačko-induetrij- 
ska banka je na suprot „Šipadu” izvukla konzekvence iz toga 
saznanja, jer je posle jednog jačeg otpisa (kako se to može na
slutiti iz godišnjeg izveštaja) smanjila poziciju dužnika za više 
od 40%. (od 2 mil. na 1,2). Banka je pretpostavila (što se ne 
može dovoljno da pohvali) da poveća lager izrađene robe (za 
skoro 1 mil. din.), a smanji poziciju dužnika za građu. To je 
poslovna politika za ugled. O dobiti Strugare govorićemo malo 
docnije.

Elektro-Makiš
U ranijim analizama ovoga poduzeća mi smo izložili u 

nekoliko mahova njegovu istoriju, pokazali smo kako je u jed
nom izvikanom kutu beogradske okoline, zbog baruština i rita, 
iznikao čitav industrijski revir u kome glavnu ulogu igra indu
strijska kolonija Trgovačko-industrijske banke. Prvo je došla 
strugara zbog zgodnog položaja prema Savi. Ona je davala 
jeftino gorivo. Od toga se stvorila električna energija; višak 
električne energije dat je beogradskoj opštini; zatim je otoezbe- 
đeno isključivo pravo prodaje električne energije na teritoriji 
Žarkova i Čukarice i najzad je došao ugovor sa beogradskom 
opštmorn o osvetlenju topčiderskog i čukaričkog rejona. Tako 
je od jedne male strugare postalo veliko industrijsko poduzeće. 
Sve je to imalo svoju logiku. Razviće je bilo u interesu banke i 
Beograđana. 1 da nije na jedan način, za koji će se imati da 
odgovara, presečeno dotadanje irazviče snabdevanja Beograda 
električnom energijom i da nije bez ikakve potrebe podignuta 
riova električna centrala koja će imati vremena i razloga da žali 
što nije unela u svoje poslovne metode švajcarske manire, d a 
nas bi industrijska poduzeća Trgovačko-industrijske banke u 
Makišu bila još mnogo veća. To je preseklo dalji razvoj elek
trične Centrale i pretvorilo je u staro gvožđe, a kod Elektro- 
Makiša u nekoliko preseklo dotadanji pobedonosni polet. Ali ma 
cela ta kombinacija beogradske opštine nije oduzela uslove za 
dalje napredovanje. Elektro-Makiš sigurno stoji jer im a tri noge: 
jedno je beogradska opština koja kupuje električnu energiju, 
drugo industrija u okolini Beograda koja se po najelementar- 
nijim pojmovima treba da širi i treće stanovništvo u okolini Be
ograda koje se takođe po elementarnom iskustvu mora da 
integrira. Prema opštini Elektro-Makiš ima svoja ugovorna pra
va, u tu -njegovu sferu interesa ne može niko da pristupi jer mu 
je to ugovorom ogarantovano. Proširenje beogradskog rejona 
od pretprošle godine stvorilo je novih dodirnih tačaka između 
Elektro-Makiša i beogradske opštine. I zbog toga su se poja
vila nova pitanja koja će, svakako, biti- regulisana na zadovolj
stvo obeju strana. Naročito je važno istaći da je potencijal po
trošnje za privatne potrebe, a naročito osvetlenja, u krajevima 
u kojima se nalaze dalekovodi Elektro-Makiša, ogroman. U dva 
sela ukopčano je već 45% sviju domova, a na celoj teritoriji nje
govih dalekovoda ukopčano je do sada samo 8%. Eto, tu leži 
taj potencijal. Ili će svet da sedi u mraku, a motore da kreću ne
vidljive sile, ili će se proširiti potrošnja električne energije.

Depresijaoijom dinara stvorena je nova situacija u ugo- j 
voru i'zmđit beogradske opštine i  nove centrale. Jer je ugovorom

dato ovoj pravo da naplaćuje opštini prodatu struju u zlatu. 
Kao što smo čitaocima već obećali, mi ćemo se na to pitanje 
naročito povratiti. Na taj način je n. pr. ugovorena cena između 
opštine i Elektro-Makiša postala mnogo niža. U godišnjem izve- 
štaju Elektro-Makiša kaže se, da je zlatna klauzula u ugovoru 
jedan apsurd, pošto nova centrala isto. tako kao i sve ostale ima 
proizvodne troškove u dinarima, a kupovna snaga dinara je bila 
do skora netaknuta.

Sto se tiče rada Elektro-Makiša u prošloj godini, u izve- 
štaju se podvlači da je u njoj prvi put zabeležen nazadak u po
trošnji električne energije; nazadak vrlo mali, čiji- značaj više 
leži u tome što je njime prekinuta dotadanja tendencija siste
matskog povećanja potrošnje.

U izveštaju se kaže, da se štedi do bezumlja kako u pri
vatnim tako. i u javnim gazdinstvima. To je samo jedan način
izražavanja jer u stvari radi se ovde ne o bezumnoj štednji,
već o jednom jakom padanju kupovne snage. I zar se može što
drugo očekivati u ovoj velikoj agrarnoj krizi?

Aktiva 1929, 1930. 1931. 1932.
Gotovina — ,— 12 5
Vred. rezervnog fonda —- — 97 57
Dužnici za instal. i struju 288 2,513 3.373 4.292
Centrala „Makiš” 4.891 12.385 15.408 15.948
Centrala „Šabac” 2.467 4.046 6.477 6.468
Dalekovodi 2.025 9.585 10.726 10.675
Alat, pribor i nameštaj 84 184 242 271
Razna aktiva 2.304 110 87 115
Ostave i kaucije — 564 837 866

Pasiva
Glavnica 5.000 15.000 15.000

Fondovi: 
Stal. rezervi 35 150 263
Za povećanje glavnice — 256 349 585
Penzion, činovnika ■— 7 29 5G
Za pronalaske i propagandu — 7 29 50
Amortizac. fond 2.248 3.015 6.090 9.205
Za otpis nepokretnosti inven. —■ ---- 24 51
Fondovi ukupno — 3.320 6.114 9.256
Trgov, industr. banka — 13.259 8.566 8.329
Akcepti i tek. računi 6.717 3.994 2.407
Kaucije za potrošnju struje — 41 165 181
Dividenda i tantijema — 487 2.023 1.709
Ostavljači- ostava i kaucija — 564 837 86:5
Zbir bilansa 12.059 29.389 37.260 38.696

Ništa lepše >ne ilustruje pogoršanje privrednog stanja u 
krajevima gde radi Elektro-Makiš od kretanja stavke „dužnici 
za instalaciju i električno osvetlenje”, koja je od 2,5 mil. din. 
u 1930 god. skočila na 3,3 u 1931 g. i 4,3 u 1932 godini. T ;0 
je i u ostalom najveća promena u aktivi Elektro-Makiša. Ostale 
sü pozicije manje više iste. Naročito treba.podvući da nema ni
kakvih novih investicija. S njima se stalo i iskorišćava se do 
sada uređen pogon.

Sopstvena sretstva iznose 24,2 mil, dinara a tuđa 10,7 
mil. din. (od čega 8,3 dugovanje Trgovačko-industrijskoj banci
i 2,4 akcepti .i ostali dugova1). Već smo spomenuli prilikom ana
lize bilansa Trgovačko-industrijske banke da su rezerve kod 
Makiša ogromne. One iznose skoro 10 mil. din. Dotacije u 1932 
godini iznose punih 3,4 mil. din., odnosno 22.5%.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1929. 1930. 1931. 1932.
Troškovi proizvodnje — 3.805 8.116 7.612
Kamate i provizija — 1.333 1.581 1.907
Amort. investicija 1.042 1.209 3.099 3.141
Otpisi propalih potraživanja — 6 41 69
Otpisi alata i mašinerija — 10 — ■ __
Čista dobit — 703 2.235 2.092
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Od toga se deli:
Rezervnom fondu — 35 112 105
Fondu za povećanje glavnice — 166 55 236
Penzionom fondu — 7 22 21
Fondu za pronalaske — 7 22 21
Na ime tantijeme — 112 223 209
Kao dividenda — 375 1.800 1.500

Prihodi:
1929.

*

1930. 1931. 1932.
Od prodaje električne struje — 7.019 14.948 14.713
Od kirije strujomera — 46 125 145
Zbir prihoda ili rashoda — 7.066 15.073 14.861

Ukupni prihodi iznose 14,861 mil. din. prem a 15,073 u 1931 
g. Manjak iznosi samo 200 hilj. din. Ovde dobijamo odgovor na 
pitanje da li su poduzeća Trgovačko-industrijske banke držala 
veću ekspanziju nego što bi to odgovaralo poslovnim prilikama 
u 1932' g. Svakako da ne; jer je bruto prihod isti. Imali smo 
pravo kad smo rekli da rezultat rada ovih poduzeća ne stoje u 
saglasnosti sa črnim bojama kojima je očrtana 1932 g. Ali isto 
taiko i rashodi su pali od 8,11 na 7,6 mil. din. Kamate su porasle 
na 1,9 mil. din. prema 1,58 mil. din. Tek iz ovih cifara zajedno 
dobija se smanjenje od 200.000 dinaira.

Čista dobit iznosi 2,02 mil. din. od čega je 1,500.000 
upotrebljen na dividendu (10% mesto 12% u 1931 godim)
209.000 dfn. tantijeme, a sve ostalo je otišlo na dotacije.

Dobit je mnogo veća jer jedan deo amortizacije nije 
prošao kroz račun gubitka i dobitka.

Da se sad vratimo na račun gubitka i dobitka Trgovačke- 
industrijske banke.

Račun gubitka I dobitka:
Rashodi:

Raniji troškovi 793 990 1.199 964
Kamata 1.872 2.047 2.108 2.080
Amort. i invest. Strugare Makiši 450 457 449 449
Amort. i inv. Elek. cent. Makiš 1.042 644 247 247
Otpisi od namešt. i pribora 8 7 -— .48
Otpisi od nenaplat. potraž. 1.319 997 434 422
Otpisi od hartija od vrednosti 8 — — 3
Otpisi od vred. rezerv, fonda 23 —. — 559
Dotacija fondu kursne razlike ■—• 206 .— _
Čista dobit 1.029 1.379 2.085 2.024
Od toga se deli:
Rezervnom fondu 51 97 104 101
Osob. rezervnom fondu 262 492 710 660
Pensionom fondu 10 14 21 20
Tantijema uprave itd. 205 276 250 243
Dividenda akcionara1 500 500 1.000 1.000

Prihodi:
Kamata i pw.v. 3.677 2.542 3.740 3.816
Prihod hart, od vrednosti 2 404 1.802 1.500
Prihod strugare — — 1.029 1.480
Zbir prihoda ili rashoda 6.545 6.728 6.570 6.796

Ukupni prihodi sa 6,7 mil. din, za 200 hilj. din. veći no 1931 
Povećanje dobiti kod strugare je od 1,03 na 1,48 mil. din. A kod 
kamate i provizije za 76.000 din. Kod hartije od vrednosti iznosi 
pad 300.000 din. (toliko koliko je smanjena dividenda kod 
Elektro-Makiša) jer prihod od hartija od 1,5 mil. din. pretstavlja 
dividendu Elektro-Makiša. Na1 ukupan kapital od 30 mil. din. to 
je 5%, dok Strugara kao obrtni kapital od 15 mil. din. daje go
tovo toliko isto. Ali glavna pozicija su „prihodi od kam ate i pro
vizije” od 3.8 mil. din. Gotovo sav kapital bančin plasiran je u 
njezinim poduzećima. To znači da je ona u prošloj godini dobila 
od njih mnogo više. Cenimo, da je strugara dala na ime 
kamate 1,40 mil. din. a što se tiče Elektro-Makiša, on je platio 
na ime kamate i provizije 1,9 mil. din., što je svakako u naj
većem delu moralo otići Trgovačko-industrijskoj banci kao gla

vnom poveriocu. Kad se ovome još dodadu i amortizacije, onda 
se može reći, ne ulazeći u račune koji mogu samo interesovati 
akcionare, da uprava Trgovačke-mdustrijske banke ima odista 
su čim izaći pred Miloša.

„ТИТАНИТ” Д. Д. ЗА ХЕМИЈСКУ ИНДУСТРИЈУ
—  ЗАГРЕБ

Крај потешкоћа, с којима ce има услед omirre при- 
вредне депресије борити свако — a нарочито индустријеко 
подузеће, — могу ce у години 1932 поетигнути резултати 
сматрати још увек повољним.

Биланс за 4 последње године овако изгледа:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
У хиљадама динара

Земљиште 86 121 121 115
Фабричке зграде 2.545 2.417 2.296 2.182
Стројеви 587 560 683 615
Ефекти 178 203 195 149
Складиште 4.187 4.194 6.071 2.922
Инвентар 662 777 955 929
Благајна 634 567 683 497
Дужници 11.076 12.947 11.401 14.266

Пасива
Г лавница 8.000 8.000 8.000 8.000
Резерве 180 180 500 500
Резерва амортизације 250 250 250 250
Повериоци 10.577 12.092 12.803 12.026
Добитак 906 1.347 803 596
Збир билаиса 20.110 22.121 22.789 21.760

Збир биланса мањи je за 1 -милион динара од укупног
биланса годкне 1931 Инвестиције су остале на истој висшш,
мање уобичајна ам ортш ац^а. Складиште коje je концем
1931 репрезентирало вредност од 6 милиона динара ■билан-
сирано je концем 1932 са  нешто испод 3 милиона. Дакле je 
преполовљено. У ценама није могла бити толика разлика. 
Дакле ради ce о количииама. Међутим морамо имати у виду 
да je складиште концем 1931 било много веће него ранијих 
година. Према томе ситуација концем 1932, уиоређена са 
ситуацијом концем ранијих година осим 1931 je нормалиа.

i Концем 1931 складиште je  било нешто веће јер je то почетак 
'јачег смањења потражње, нарочито од стране рударства na 
ce продукција није могла одмах лрилагодити новој ситуа- 
цији. To je учињено у току 1932 и сада опет складиште од- 
говара норвмалној ситуацији.

Дужници су пораели за скоро 3 милиона диеара. To 
je у вези са слабијим плаћањем прошле године уопште. To 
вреди и за установе које су раније плаћале промпт и које 
код Титанита играју готово пресудну улогу.

Повериоци су редуцирани за 800 хиљада динара. Сма- 
њење повериоца дошло je отуда што су залихе пале у већој 
мери него што су порасли дужници. Повериоци су ce опет 
вратили на висину из 1930. Међутим они су опет ман>и него 
што изнашају дужиици. To значи да подузеће својим власти- 
тим средствима покрива не само све инвестиције него и за- 
лихе те чак и један део дужиика. Са те стране ситуација 
подузећа била би сасвим повољна. Чим инвестиције нису 
покривене позајлшцама, ситуација je већ много повољнија. 
Каматна служба у таквим случајевима није тешка na био 
каматњак и већи.

Чисти добита« износи 975 хиљада дииара. Од тога je 
прено-с из ранијих годииа 379 хиљада a у прошлој години 
стварно оолучени добитак износи 596 хиљада динара. Во- 
дећи рачуна о лреиоеу, подузеће би било кадро да исплати 
и дивиденду о,д 10— 11%. Међутим оио већ има као тради- 
циЈУ да акциоиарима подели само један део износа који стоји
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на раополагању и да овећу суму пренесе на нови рачун како 
би било спремно и на највећа изненађења која би се могла 
десити.

„Титанит” je једно од првих водећих индустријских 
подузећа које je изашло са билансом за 1932. Ако ситуација 
код других подузећа буде и у половину тако повољна, могли 
би бити и више него задовољни.

У управном одбору су г. г.: Др. Фердинанд Грамберг, 
претседник, Едуард Филип, подпретседник, Др. Иван Марија 
Чок, Еуг^н Радован (ген. дир.), Адолф Минх, Алфред Пик, 
Луј Глоке, Др. Рудолф Блис. Технички директор инж. Федор 
Јамницки.

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА У НОВОМ САДУ

У извештају Градске штедионице у Новом Саду за 
годину 1932 наилазимо на следећи пасус: „Међутим, наш je 
завод био у стању да кроз читаву 1932. годину исплаћује 
без отказа у целости сваку затражену суму било no улож- 
ним књижицама или текућим рачунима, захваљу)јући своме 
ликвидитету, за која he се Управа и даље старати.” Taj део 
извештаја штампан je масним словима. A има и зашто. Jep 
мало je, веома мало наших новчаних завода, који за себе 
мо-гу to исто казати. Под разним Уредбама имамо данас око 
70 новчаних завода. To би било тек 10% свих наших нов- 
чаних завода. Проценат ве би био неповољан. Међутим чим 
анализирамо о колико се уложака ради, који бу били кон- 
центрирани код тих 70 завода, морамо признати да je то 
најмање половина свих наших уложака.

Код ове штедионице улошци су у прошлој години 
пали за само 1.6 милиона динара. Ни 5% стања уложака 
концем 1931. Ako имамо у виду да су улошци код свих на- 
ших новчаних завода, узети као целина, од септембра 1931 
na до конца 1932 пали за цигло 4 милијарде, дотично 40%, 
оида са стањем код Градске штедионице у Новом Саду 
можемо и те како бити задовољни.

Можда би код Градске штедионице у Новом Саду уло- 
шци опали у већој мери у првом реду да није завод био у 
стању да свим захтевима удовољава у пуној мери.

Криза банкарства у свом првом лериоду код нас je 
била захватила само новчане заводе акционарског типа. Ka
ranje се проширила и на комуналне штедионице. Кад je до- 
шао чл. 5. Закона о заштити земљорадника о Уредбама нов- 
чаних завода мислило се у прво време да се оне односе само 
на новчане заводе акционарског типа. Ну касније добиле су 
Уредбу и градске штедионице у Осијеку и Сплиту. Ова два 
завода дошла су у потешкоће jep су дотичне општине сћинан- 
сирале у већој мери него што ie било пожељно. Касније су 
дотчле nori Уоедбу no члану 6 и Гралске штедионице у За- 
гребу и Љубљани, две највеће комуналне институције. Да- 
нас ie већ 5 комуналних штедионица под Уредбом. И од 
уложака koih су концентрирани код комуналних штедионица 
најмање половина iie под Уредбом иа«о се je уредбом послу- 
жило само 10% комуналних штедионица.

Биће интересантно пратити мере Koie ће се прелузети 
да се поново среде прилике код комуналних завода. С обзи- 
ром на гаранцију по!единих о-пштина овде моменат сигур- 
ности не би играо толику улогу колико моменат ликвидитета. 
Новчаним заводима акционарског типа се npenopv4yie да 
сами нађу излаза из садашње ситуације. Вреди ли то и за 
комуналне штедионице? Или ће овде држава ипак морати 
интервениеати?

Биланс Градске штедиоиице у Новом Саду за 4 по- 
следње године овако изгледа:

Актива 1929, 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара 

Благајна 1.051 1.308 1.884 4.408
Банке 6.758 10.541 5.115 3.621

15.423 17.730 16.730 11.823
3.908 8.317 16.102 18.919

— 100 1.073 1.025

22.541 29.357 32.975 31.835
4.274 7.831 6.732 6.274

525 514 575 442
27.301 38.160 41 173 40.040

милион динара.

Менице 
Дужници 
Ефекти

Пасива
Улошци 
Текући рачуни 
Добитак 
Збир биланса

Укупан билаис смањен je само за 1 
Улошци и текући рачуни иоказују за 1.6 милиона динара ма- 
ње стање него 1931.

У активи већ налазимо на крупније промене. Готовина 
износи 4.4 милиона динара према 1.9 милиона концем 1931. 
Види се да завод води рачуна о приликама и држи готовине, 
дотично на жиро рачунима знатно већа средства него обич- 
но. To му да|;е могућност да удовољи и већим захтевима 
улагача. A удовољавањем тих захтева улагачи се уми- 
рују. У извештају се нарочито наглашава да многи улагачи 
који су под утицајем психозе били дигли своје улошке, опет 
су их донели кад су видели да су их могли дићи.

Код банака je било концем године 3.6 милиона према 
5.1 милиона «онцем 1931. Из биланеа разабиремо да од тих
3.6 милиона динара колико je било код банака, 3.1 милион 
je слободно потраживање a само пола милиона динара -пого- 
ђено je Уредбама.

Есконт меница je редуциран за скоро 5 милиона дина- 
ра. Међутим су дужници порасли за скоро 3 милиона. Према 
томе кредита je дано за 2 милиона динара ма?Бе него кон- 
цем 1931. Будући да ни!;е било знатних редукција кредита 
него су се чак давали и нови.

Ha поједине привредне групе, кредити су били овако 
подељени:

Сељацима 
Занатлијама 
Трговцима и инд. 

I Установама 
Остали 
Банке

1930. 1931. 1932.
6.990.000 8.504.000 2.254.561
4.968 500 3.933.600 2.851.860
2.977.063 2.374.766 2.818.188
4.927.000 11.498.476 15.293.165
6.185.000 6.531.635 7.536.982

------ 6.332.695
Код сељака видимо да су кредити редуцирани на чет- 

вртину износа концем 1931. Ma да je то најпотребнији ста- 
леж, завод je у интересу свог ликвидитета морао, знајући 
шта се спрема, потерати своје дужнкке — сељаке. Да то 
није учинио, сад би имао неколико милиона замрзлих потра- 
живана.

Заиатли1ама cv редуцирани кредити за преко милиона. 
Трговини и инлустриш су повећани за пола милиона.

Код установа видимо повећање за 4 милиона динара. 
Градска штедионица финансирала '?е Новосадску водну за- 
другу Koia ie изралила насипе који Нови Сад потпуно зашти- 
hyiy од поплаве. Ти су радови сада готови na нема потребе 
за новим кредитима.

Ове године посебно je међу дужнике означен износ 
кош ie код банака. To су потраживања код банака дотично 
код Народне банке дакле ликвидна средства. Ту се не ради о 
подељеним кредитима него о пласирању ликвилних ангаж- 
мана. Само 1‘едан део тих износа ie корисно пласиран, будући 
да «а потоаживања no жиро рачунима нема камата.

Добитак даноси неких 125 хиљада динара мање. С об- 
зиром на већи ликвидитет, у првом реду већу залиху гото- 
вине и потраживања no жиро рачунима то опадање прихода 
потпуно je  разумљиво. Многи заводи, само да зарада буде 
што већа, мало су водили рачуна о свом ликвидитету. To je

I сада тешко свети.
У управном одбору су г. г.: Др. Бранислав Борота, 

претседник, Алимпије Поповић, потпретседник, Стеван Ви-
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дак, Сава Керац, Стеван Летић, Лазар Милутиновић, Антон 
Милер, Др. Света Тшрић, Пера Савић, Стева Огујановић. 
Директор: Вјекослав Калвадарис. Прокуриста Војислав
Шибић.

МЕСТНА ХРАНИЛНИЦА У НОВОМ МЕСТУ

Институција ксшуналних штедионица највише je раз- 
вијена у Словенији. Преко половине свих наших комуналних 
штедионица, налази се у Словенији. A и од уложака који су 
концентрирани код комуналних штедионица, дајвећи je део у 
Словенији.

Криза поверења која je захватила наше новчарство и 
која траје несмањеном жестином, захватила je и наше ко- 
муналне штедионице. Пет од њих већ je било приморано да 
се склоне под чланове 5 и 6 Закона о заштити земљорадника. 
Међутим то још не значи да друге комуналне штедионице 
глатко и у пуној мери удовољавају захтевима. Додуше од 
комуналних штедионица Словеније само je једна, и no она у 
Љубљани, затражила Уредбу. Ни код других ситуација није 
много боља. Може се казати да готово ни једна комунална 
штедиоеица Словеније не исплаћује данас улошке у иоле 
већем опсегу. To стање траје већ скоро годину дана. И нема 
изгледа да би се ситуација изменила. У другим «рајевима 
новчаним заводима ишла je бар донекле на руку Народна 
банка давајући им реесконтни кредиФ. Код комуналних ште- 
дионица Словеније то није био случај или у најмањем опсегу. 
Формални je разлог можда у томе, што комуналне штедио- 
мице Словеније, с обзиром на начин њихова пословања, не- 
мају већег износа есконтираних меница које би могле, ре- 
дисконтирати код Народне банке. A за ломбард Народна 
банка неће ни да чује. Комуналне штедионице Словеније мо- 
гле би ломбардовањем државних папира којих оне имају у 
већим количинама, да дођу до ликвидних средстава. Али ни- 
једна пословна грана није код нас тако замрзла као ломбард. 
Има-оци пупиларних папира који би били способни за лом- 
бард доживели су грдна разочаран>а. He само да je курс тих 
папира пао на далеко испод половине курса ко;и je био у 
првој половини 1931, него се т« папири не могу ни продати, 
осим наравно уз огроман губитак. A «и ломбардирати.

Институција комуналних штедионица показала je у 
овој кризи тај недостатак што joj je машкала једна централ- 
на установа на коју су се поједине штедионице могле обра- 
тити. Дотично коja би им код Народне банке, Државне хи- 
потекарне банке или Поштанске штедионице могла приба- 
вити потребне кредите. Банска штедр!оница била би у неку 
руку позвана да преузме ту функцију. Банска штедионица у 
Љубл.ани ie каш највећи завод тог типа. Међутим тај завод 
знатан део cboi'hx  средстава имобилизирао je национализа- 
цијом Кредитног завода. He само она него и многе комунал- 
не штедионице. Да у лету 1931, пар месеци пре него што je 
избила криза поверења, није дошло до национализације Кре- 
дитног завода, развитак кредитне кризе у Словенији no свој 
прилици био би узео други правац. Јер код национализације 
Кредип-'Hor завода није се радило само о томе, да се пре- 
узме већина акција, него су -се морали преузети и знатни 
кредити које je он уживао.

Код реорганизације наших комуналних штедионица, a 
сада се ради да се донесе одговарајући закон, треба се наћи 
начина да се комуналне штедиоиице поједине бановине гру- 
пишу око једне централне институције, ко:а ће у неку руку 
бити њихова матица. Слично уређење имамо у Немачкој.

Биланс Месне хранилнице у Новом Месту за послед- 
ње 4 године гласи :

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
У хиљадама динара

Благајна 310 232 1.001 802
Хипотеке 989 2.232 3.475 3.217
Менице 1.983 2.210 2.030 1.574
Тек. рачуни 21.010 15.569 14.159 11.172
Ефекти 780 1.625 1.397 1.004
Дужници 11.664 15.346 16.714 17.593
Инвентар 11 18 17 17
Неплаћене камате — 70 63 177

Пасива
Улошци 36.460 — — —

„ на књижице — 33.318 34.533 32.065
„ у тек. рачунима — 4.000 4.330 3.537

Добитак 286 40 10 2
Збир биланса 36.784 37.412 38.904 35.624

Још године 1931 улошци су у порасту. Пораст у првом
семестру био je јачи него дизање у другом тако да je ■салдо
активан. Прошла година већ бележи опадање од 2.5 милио- 
на. И то уза сва ограничења која су се проводила. Криза 
поверења као да je Словенију погодила јаче него ма који 
други крај наше државе.

Поред уложака опали су за 800 хиљада динара и ве- 
ровници. Ha срећу код комуналних штедионица Словеније, 
нарочито оних у мањим местима, веровници не играју знат- 

,не улоге. A искуство ове последње кризе показало je да су
I тек. рачуни у много већој мери изложени дизању него 
улошци.

’ У активи опале су нешто хипотеке. Хипотеке су обич-
но на дужи рок na je овде тешко спровести знатнију редук- 
цију. Менице су опале за пола милиона. Међутим у Слове- 
нији менице не играју знатну улогу.

Текући рачуни су опали од 14.2 на 11.2 милиона или 
за 3 милиона динара. To- су у главноме потраживања код 
новчаних завода. С обзиром на ирилике тржишта, добро je 
да гу се од тих потраживања у прошлој години дала реали- 
зирати и 3 милиона динара.

Ефекти су нешто попустили. У првом реду због нижег 
курса уз који су се .морали билаисирати. Међутим видимо да 
разлика у течају није билансирана као активна позиција 
биланса, која би се имала отписати тек у року рд 5 година.

Дужници су чак порасли за екоро милион динара. С 
обзиром на прилике, нарочито опадање уложака, изненађује 
да су се могли дати нови кредити.

! Неплаћене камате ко:.е су биле око 70 хиљада динара, 
гтрошле су године порасле за ICO хиљада динара. Значи да се 
и у Словениш покварио морал, и да више не плаћају камате 
ни они ко:и би морали.

Местна хранилница рачуна камате na улошке 5 до 
6% већ према томе како су везани. Ha хипотекарне зајмове 
рачуна камату од 8% a у текућем рачуну 9%. Како ви- 
димо почиње каматна стопа да расте и у Словенији.

Упркос прилика успело je Месној хранилници да и 
прошлу годину заврши макар и једним чедним добитком.

У управном одбору су г.г.: Јосип Огореутц, претсед- 
ник, Игнац Клинц, Даворин Скрабл и 1оже иЈплихал, a у 
надзорном г.г.: Јосип Виндишер, Јосип Турк и Отмар Скале.

А н гло -Ч ех о сло в ач к а  и Праш ка Кредитна Б аи ка
Ф или јал у  БЕОГРАДУ — Пошт. ф а х  (7,

Рачун Поштанске штедионице Београд .^l005. = Тедефон 23^02, 23403, 23404, 23405, 23405.
Централа у Прагу — ‘Ј7- ф >тч1але v Чехословачкој — филија^е у иностранству: Лондон, Букурешт, Софија.
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31. XII. 1923. 9.985 242.44 26.39 63.15.
31. XII. 1924. 11.305 296.24 31.62 113.46
31. XII. 1925. 12.459 348.19 36.97 134.y3
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
31. XII. 1932. 21.888 944.45 56.59 217.92

S obzirom na neobično teške prilike koje su postojale u
toku prošle godine na našem domaćem novčanom tržištu, moglo
bi se očekivati opšte opadanje čekovnog prometa. To međutim
nije tačno. Već na prvi pogled pada u oči, da je u 1932. godini
zabeležen napredak prema ranijoj godini u pogledu broja če
kovnih računa kao i kod visine uloga po tim računima. Krajem
1932. godine bilo je ukupno 21.888 čekovnih računa, od kojih 
2699 iz inostranstva. (Prema 1931. godini ovo znači porast za

Poštanska štedionica Kraljevine Jugoslavije, — Beograd 
Хрватска сзеоића кредитна банка д. д. — Загреб 
Beogradski kreditni zavod — Beograd 
Хрватски опћи вјерееијоки завод д. д. — Загреб 
Грађанска диовдИка штедионица — Дарувар

POŠTANSKA ŠTEDIONICA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE, 
BEOGRAD.

Ove godine navršiće Poštanska štedionica đesetogodi- 
šnjicu svoga poslovanja. U toku ovih prvih deset godina naša 
Poštanska štedionica sjajno se afirmirala. Njezine funkcije su 
poznate ne samo privrednicima već i svim slobodnim profesi
jama, đaku-štediši i vojniku, i samoj državi, njezinom osnivaču, 
pošto ima od nje neobično lepe koristi. Poštanska štedionica ra- 
donalizuje i pojeftinjava platežni saobraćaj pomoću prikupljanja 
blagajničkih gotovina i viškova pojedinih privreda preko če
kovnih računa, vršenjem isplata i viirmanisanjem. Ali je značenje 
Poštanske štedionice u neobičnoj meri povećano zbog njezine 
dominantne uloge u pogledu nacionalne štednje. Zapažen je 
znatan porast broja štediša kao i povećanje ukupne sume šted
nih uloga. Organizacija čekovnih računa i prikupljanje uloga na 
štednju su najvažniji i primarni pasivni poslovi štedionice. Zbog 
njihovog ogromnog značenja zadržaćeimo i mi ovu podelu kod 
detajlnog proučavanja rada Poštanske štedionice u toku 1932 
godine.

1.) Čekovni promet

Pohvalna je praksa Poštanske štedionice, da u svojim 
godišnjim izveštajima objavljuje i veoma 'detaljne statističke pre
glede o razvoju poslova po čekovnom prometu. Kao ranijih go
dina mi smo i ove godine združili glavne cifarske podatke u 
jednu tablicu koja daje sledeću sliku:

računa dok je porast u 1931. godini sa 1207 računa bio 
skoro za jednu petinu manji).

Interesantna obaveštenja daje Poštanska štedionica u po
gledu strukture ovih računa. Na prvom mestu nalaze se trgovačke 
firme ea 8192 računa; zatim dolaze industrijska preduzeća sa 
2524; treće mesto pripada zbirnoj poziciji raznih udruženja, or
ganizacija i klu'bova sa 2094, a na četvrto dolaze novčani zavodi 
sa 1236 računa. Interesantna konstatacija, da je kod ove grupe 
zapaženo izvesno smanjenje broja čekovnih računa u toku po
slednje tri godine —  dok je kod svih ostalih grupacija već neko
liko godina zabeleženo stalno povećanje. T o će biti u vezi sa 
smanjenjem broja banaka kod nas. Interesantno je takađe i ra- 
pidno povećanje čekovnih računa kod državnih nadleštava; prema
1929. godini njihov je broj porastao za skoro 100%. Prema te
ritorijalnoj podeli su čekovni računi repatrirani na sledeči način:

1931 1932 +
Centrala Beograd 4.768 5.300 532
Filijal u Zagrebu 6.012 6.579 567
Filijal u Ljubljani 5.688 5.952 264
Filijal u Sarajevu 2.846 2.898 52
Filijal u Skoplju 1.086 1.159 73

Veliki broj računa u Zagrebu i Ljubljani ima svoj naro
čiti razlog: ovi krajevi poznaju koristi čekovnog prometa još 
iz ranijih vremena, dok su se Beograd i unutrašnjost tek sa o- 
snivanjem naše Poštanske' štedionice prvi put sreli sa tom or
ganizacijom blagajničke službe.

Zatvaranje čekovnih računa je u toku prošle godine bilo 
nešto jače nego u 1931 — što je nesumnjivo posledica pogor
šane privredne depresije. Zatvoreno je svega 807 čekovnih ra
čuna (780 u 1931 godini) i to 224 kod centrale u Beogradu, 230 
u Zagrebu, 216 u Ljubljani, 113 u Sarajevu i 24 u Skoplju.

Stanje uloga po čekovnim računima je-prem a 1931. go
dini znatno poskočilo i samo je malo manje od stanja krajem
1930. godine, kada je bila dostignuta rekordna cifra od 978.8 
miliona. Međutim, iz mesečnih stanja, koje objavljuje Poštanska 
štedionica, poznato je, da je krajem novembra 1932. godine do
stignut dosadašnji rekord, kada su se ulozi po ovim računima po
peli na 1.02 milijarde dinara. Ovde dakle vidimo, da kriza u 
našem novčarstvu mije ostavila nikakvih nepovoljnih tragova. 
Naprotiv porast ovih računa, a naročito onih po štednom pro
metu nesumnjivo je posledica krize banaka, odnosno krize po- 
verenja. Ali se ova kriza odrazuje u obrtu po ovim računima, 
kao i na cifri ukupnog obrta Poštanske štedionice po svim po
slovima. Tako vidimo iz gornje tablice, da je promet po čekov
nim računima opao na nivo iz 1928/29 godine, što prema re
kordnoj 1930 godini znači smanjenje za oko 15%.

Od 2699 čekovnih računa iz inostranstva otpada najveći 
deo (1383. odnosno preko polovine) na Austriju, 527 na Čehoslo- 
vačku, 408 na Nemačtou, 184 na Mađarsku i 54 na Italiju, dakle
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sve zemlje sa kojima se nalazimo u najvažnijim trgovačkim 
vezama.

Virmanski promet i obavljanje isplata za inostranstvo je u 
prošloj godini morao podbaciti —  zbog poznatih deviznih stega
i zabrane transfera. Dok je u 1931. godini bilo virmana za ino- 
stranstvo 16.919 u iznosu od 98.8 miliona dinara opali su u 1932 
godini na 2342 virmana u vrednosti od 22.9 miliona a isplata 
u inostranStvu je bilo za 12.3 miliona prema 39.2 miliona u 1931. 
godini. Sa državama, sa kojima smo sklopili klirinške sporazume 
je Poštanska štedionica organizirala i direktan klirinški promet 
preko koga je doznačeno ukupno 63 miliona, od čega je najviše, 
naime 43.26 miliona išlo u Austriju a 15.6 miliona za Čehoelo- 
vačku. Priliv novca iz Severne Amerike i Kanade nešto je po
rastao, ali je istovremeno povećan i odliv novca u ove zemlje, 
zbog sve veće nezaposlenosti naših iseljenika, koje su porodice 
iz Jugoslavije imale materijalno podupirati.

2 . štedni promet.
pokazuje u 1932. godini neobično interesantno povečanje:

c Godina Broj ulagača Ulozi na štednju
f u milionima dinara
E 1926. 12.503 8.44
} 1927. 23.474 23.02

1928. 32.700 36.39
c 1929 59.362 106.61

1930 127.196 209.61
1931 177.252 334.14
1932 216.957 442.67

Iz ovoga izlazi, da kriza poverenja nije tangirala Poštansku 
štedionicu. Naprotiv: ulagači su podizali svoje uloge kod drugih 
banaka te  ih plasirali kod Poštanske štedionice. Uprava napo
minje, da je priraštaj broja ulagača i sume uloga na štednju 
dolazio iz svih krajeva naše države i iz svih društvenih redova. 
Za uloge jamči pored Štedionice još i Država a oni se mogu u- 
plaćivati ili podizati ko>d svih pošta u našoj zemlji bez ikakvih 
troškova, a postupak oko izdavanja štednih knjižica uprošćen je. 
Drugim recima, svaka pošta je filijal Poštanske štedionice. Prema 
večini uloga interesantno je zabeležiti, da ima Štedionica 110504 
uloga do 100 dinara, 61631 uloga do 1000 dinara, 27304 uloga 
do 10 hiljada, 14.603 uloga do 25 hiljada i t. d. i samo 5 uloga 
sa preko 1 miliona dinara. Informativni su takođe i podatci o 
profesiji ulagača: od 216.957 je 76.519 đaka, 20.666 vojnika i žan- 
darma, 16.307 državnih činovnika, 12.868 dece, 12.956 zanatlija, 
9534 zanatlijskih radnika; od posluge ima 8313 ulagača, zatim 
je 5610 učitelja, 6274 slobodnih profesija, 5.908 priv. činovnika, 
3.440 zemljoradnika, 3616 nadničara i t. d. i i  d.

Uplate je bilo u 1932, godini 480.756 u iznosu od 431.62 
miliona a isplata 582.402 u ukupnom iznosu od 323.08 miliona.

Interesantno je, da plaća Poštanska štedionica na uloge 
na štednju manju kamatu od Državne hipotekarne banke. U
1932. godini ona je plaćala 5% godišnje za sitne uloge do 50 
hiljada, 4%  za sve ostale uloge i 6%  za iseljeničke uloge do 
250 hiljada dinara. Počev sa 1933 godinom plaća na sve uloge 
na štednju bez razlike 4%  —  a druga državna novčana usta
nova —• Državna hipotekam a banka 6%  godišnje.

Iznos iseljeničkih uloga, koji su od 1930. na 1931. godinu 
porasli od 7.18 miliona na 16.69 miliona, ostali su u 1932. go
dini nepromenjenS, ali je broj uloga porastao od 528 na 839, 
a dolaze iz 20 raznih država.

Zaikonom od 15 januara 1931. godine stavljeno je Po
štanskoj štedionici u dužnost da preuzme da isplati iseljeničke 
uloge Prve srpske zemljoradničke banke i drugih nekih banaka, 
koje su pale pod stečaj — da bi se na taj način povratilo pove- 
renje naših iseljenika u naše domaće novčane zavode. Ovaj rad 
je likvidiran krajem oktobra 1932. godine. Poštanska štedionica 
je primila po ovoj stvari 277 prijava iz Jugoslavije i 664 iz Ame
rike i izdala u mesto propalih uloga nove štedne knjžice i to 235 
u Jugoslaviji u iznosu od 11.19 miliona i 424 u Americi u iznosu 
od 20.07 miliona, ukupno dakle 31.26 miliona.

U narednoj tablici, koja nam najbolje reproducira na- 
cionalno-ekonomsko značenje Poštanske štedionice, sastavili smo 
njezine važnije bilansne pozicije za poslednje četiri godine. Do
bijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Gotovina:

•u blagajni 49.096 45.706 42.605 62.565
kod Narodne banke 341.371 263.441 134.437 127.424

Ukupno 390.467 309.147 177.042 189.989

Dužnici:
po tek. računima 311.947 381.527 424.857 574.770
po drž. bonovima ------ 206.120 257.617
po lombardu 99.556 164.759 134.165 104.018

Ukupno 411.503 546.287 765.143 936.405
Hartije od vrednosti 206.181 344.288 121.158 159.617
Razna aktiva 2.216 2.481 3.312 3.172
Nepokretnosti 49.632 53.036 53.451 52.617
inventar 5.414 5.314 5.098 4.676
Prelazna aktiva 47.279 70.093 70.591 97.732
Kursna razlika drž. papira ——■ — 40.034 41.289

Pasiva:
Ulozi:

na štednju 106.614 203.353 334.141 442.673
po ček. računima 716.677 712.598 512.675 671.670
otkazni 196.826 266.189 286.958 272.780

Ukupno 1,020.118 1,182.141 1,133.774 1,387.124
Poverioci po prel. rač. 3.149 54.359 6.551 5.369
Rezervni fond 20.000 30.508 32.275 39.468
Fond za kurs. razl. efekata 3.649 897 ------ 1.328
Spec. fond za sumnj.

potraživanja — — - 3.435 5.044
Prelazna pasiva 35.819 19.717
Čista dobit 35.027 35.345 23.976 27.445
Zbir bilansa 1,933.907 1,330.649 1,235.831 1,485.498

Račun gubitka i dobitka
Rashodi: 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Kamata 6.591 11.231 15.804 19.195
Plate i dodatci 10.585 11.275 13.008 12.397
Upravni troškovi 3.242 4.048 4.724 3.334
Otpisi:

od nepokretnosti 1.051 1.148 1.309 1.321
od inventara 694 801 68 996
od hartija od vrednosti —— - ------ 14.159 17.513
razni 5.5

Ukupno 1.745 1.950 15.536 19.835
Čista dobit 35.027 35.345 23.976 27.445

Prihodi:
Kamata 
Provizije 
Pristojbe
Prihodi od nepokretnosti 
Prihodi od efekata 
Razni prihodi 
Zbir prihoda ili rashoda

Dok smo u 1931. godini zabeležili smanjenje obrtnog ka
pitala za 95 miliona na 1,235.8 miliona, dotle vidimo, da je u
1932 godine porastao za novih 250 miliona, tako da iznosi 1.485,5 
miliona dinara. Ovo povećanje je posledica priliva ulbga i izves- 
nog povećanja fondova Štedonice. Ona nema sopstvene glav
nice, pošto je čisto državna ustanova, ali ima svoje fondove, koje

31.186 30.356 43.240 48.395
6.540 6.681 6.135 6.804
8.567 8.775 8.976 8.414
1.060 1.125 471 1.282
5.749 12.817 10.468 13.140
4.089 4.093 3.757 4.172

57.193 63.850 73.049 82.207



55

svake godine u izdašnoj meri dotira. Ukupno, sa ovogodišnjom 
dotacijom od čiste zarade, ovi fondovi iznose 54 miliona dinara. 
Ulozi koji čine glavni obrt. kapital podeljeni su na 3 grupe, naime 
u uloge na štednju, u uloge po čekovnim računima i u otkazane 
uloge, koji su rezervisani za isplate koje još nisu izvršene. Inte
resantno je, da je stanje ovih otkaznih uloga u toku poslednje 
tri godine ostalo skoro nepromenjeno. U 1932 god. oni su čak 
manji od stanja krajem 1931. godine, i ako imamo povećanje za 
254 miliona dinara.

3. Aktivni kreditni poslovi.
Prvo je pitanje gotovine. Zbog naročite prirode najva

žnijeg izvora svojih tuđih sretstava mora Poštanska štedionica 
neobično biti obazriva u pogledu likviditeta, što opet povlači po
trebu podržavanja velikih kasenih gotovina. Zbog nastalih teških 
prilika ona više ne podržava ona likvidna sretstva, koja je imala 
pre tri i četiri godina, ali njezina gotovina (žiro kod Narodne 
banke i gotovina u kasama) ipak još pretstavlja skoro 15% od 
tuđih sretstava. Ali je mnogo komplikovanije pitanje kreditiranja, 
odnosno plasiranja tuđih sretstava, koja mogu prema njihovoj 
prirodi biti uglavnome samo kratkoročna i apsolutno sigurno 
plasirana. U tome pogledu uprava Poštanske štedionice i konsta- 
tuje, da je u prošloj godini bilo vrlo velikih teškoća za održa
vanje kreditne funkcije. Veliki preokret za olakšanje dužničkih 
tereta u celom svetu zahvatio je i našu zemlju. Prvobitno dobre 
i celishodne namere izvrgle su se međutim docnije velikim delom 
u preterivanja, koja su zapretila >da dezorganizuju celo društvo 
i svaki njegov pravni i moralni napredak. Strah od ovakvih pre
terivanja, koja su ponekad imala i izvesne verovatnoće za ostva
renje, poljuljao je iz osnove ceo naš kreditni sistem.... —  sve 
je to dovodilo naše doimaće novčane ustanove u tako tešku 
situaciju, da su se u serijama počele prijavljivati za „zaštitu” 
protiv« poverilaca i protiv« ulagača. One su se tim samim one
mogućile za daije kredite. Ostale banke su takođe gubile izglede 
na dalje regularne (nepolitičke) kredite, s jedne strane «sled op- 
šteg slabljenja njihove situacije, zbog pogoršanih pravnih i eko
nomskih momenata, a s druge strane što se nikome nije moglo 
verovati da neće ubrzo takođe zatražiti „zaštitu”.

Što važi za banke i komunalne ustanove, to važi i za po
jedince: i njima su stvoreni mnogi načini „zaštite” od poverilaca, 
bilo „postupkom posredovanja” ili traženjem vanstečajnog rav
nanja. Ali, mogućnošću izvlačenja iz starih obaveza, onemogu
ćeni su novi krediti uopšte i ceo privatni kredit u našoj zemlji 
sužen je u najprimitivnije granice pod mnogostruko otežanim 
uslovima za dužnike”.

U ovakvim prilikama je poslovanje za sve neobično teško, 
i ne samo za Poštansku štedionicu. Njezini dužnici dostižu 936 
miliona, prema 765 miliona u 1931 i 546 miliona u 1930 godini. 
Od toga dolazi 574.7 miliona na zajmove po tekućim računima,
257.6 miliona dato je na osnovi državnih bonova (u 1931. go
dini za 50 miliona manja) a lombardni krediti iznose 104 miliona, 
prema 134 miliona u 1931 i 165 miliona u 1930. godini. Dužnici 
po tekućim računima (zajedno sa drž. bonovima) iznose 832.38 
miliona. Od toga je dato 210.6 miliona novčanim zavodima, Mi
nistarstvu finansija 294.27 miliona, Ministarstvu saobraćaja 186.36 
miliona, Direkciji drž. svilarstva 7.37 miliona, Upravi drž. mono
pola 100.29 miliona i 33.47 miliona u vidu komunalnog kredita, 
u glavnome Beogradskoj opštini. Krediti, dati državi su dakle 
znatno povećani; dok su 1931. godine iznosili 378 miliona, sada 
dostižu 590 miliona. U vezi ovog povećanja Poštanska štedionica 
napominje, „da se mora uvideti, da su, u sadašnjim prilikama, 
bili veliki državni i nacionalni razlozi da se, u naročitim momen
tima izvesne sume nacionalnih ušteđevina diriguju u kredite 
Državi i državnim ustanovama, u opštu korist. Ovakvim kredi
tima su često učinjeni i narodnoj privredi, posredno i nepo
sredno, veće koristi, no da su odnosne sume plasirane u lokalne 
kredite preko novčanih zavoda. Ovaj problem ipak ostaje o- 
tvoren...”

Zbog očajnih prilika na našem efektnom tržištu morala je

i Poštanska štedionica reducirati loiribardne zajmove, kao što 
je to uradila već i u 1931. godini. Od 104- miliona, koliko ovi 
zajmovi iznose, dato je direktno 66,49 miliona a 37.5 miliona u 
vidu lombardnih zajmova po tekućim računima. Ovi poslednji 
zajmovi odobreni su bankama, oblasnim zadrugama za poljo
privredni kredit, raznim drugim zadrugama i samoupravnim te- 
lima. Novih lombardnih zajmova dato je u 1932. godini za svega
5.08 miliona (prema iznosu « 1931. god. za 30.5 miliona manje). 
Najviše su lomfoardovane obveznice Ratne štete, za 144.2 miliona 
nominale sa 25.68 miliona, zatim 22.9 miliona 6%. Beglučke ob
veznice za 14.38 miliona, 15.66 m ilom  7% Investicionog zajma 
za 7.75 miliona, 15.44 miliona bonova Ministarstva finansija za 
12.29 miliona i t. d. i t. d. Ovakvih lombardnih zajmova je dato 
2600 od čega je 890 državnih činovnika i penšionera (6.5 mili
ona) 613 trgovaca i industrijska preduzeća (27.6 miliona), 257 
zemljoradnika (1.4 miliona) 199 slobodnih profesija (10.1 milion) 
185 privatnih činovnika (3.2 miliona) 114 zanatlija (553 hiljade) 
47 banaka (14.4 miliona i t. d. i t. d.

Vrednost nepokretnosti kao i inventara ostala je gotovo 
nepromenjena — a smanjena je jedino za redovne godišnje 
otpise.

Neobično interesantno je posmatrati kretanje pozicije har
tija od vrednosti. U 1930. godini bilansiran je portfelj Poštanske 
štedionice još sa 344.28 miliona, a krajem 1931. godine sa 121.15 
miliona. Krajem 1932. godine portfelj je podeljen u dve pozicije: 
u vlastite efekte sa 104.49 miliona i « efekte kupljene po ovlaš- 
ćenju Ministarstva finansija u iznosu od 55,12 miliona dinara.

Kod efektnog portfelja od 344 miliona u 1930. godini su 
gubitci u toku 1931. godine postali neizbežni, pošto se nije moglo 
ni pomišljati na veću realizaciju. U prošlogodišnjoj analizi Po
štanske štedionice videli smo, da je ona otpisala preko računa 
gubitka 14.16 miliona, i da je ukupna kursna razlika iznosila pre
ko 55 miliona dinara. Koristeći se zakonskom olakšicom, uprava 
je donela odluku, da kursnu razliku u iznosu od 40 miliona stavi 
u aktivu bilansa i da je u petogodišnjem periodu otpiše. Ove, 
1932. godine iznosi otpis kursne razlike 17.5 miliona (14.66 mi
liona od državnih papira a 2.85 mil. od akcija Narodne banke) 
i sigurno je da je u tom iznosu i druga petina pozicije kursne 
razlike državnih hartija od vrednosti — saobrazno zakonu. Me
đutim vidimo, da je fond kursne razlike u 1932 godini veći no u
1931. godini, što dolazi verovatno od toga da je Poštanska šte
dionica pripisala tome fondu i '  kursn« razliku akcija Agrarne 
banke. Pored vlastitih hartija od vrednosti u iznosu od 104.5 
miliona iskazuje Štedionica još i efekte u iznosu od 55.12 miliona, 

I koji su kupljeni po naročitom ovlašćenju Ministarstva finansija, 
krajem 1932. godine, tako da iznosi ukupan portfelj efekata 159.6 
miliona, odnosno više no krajem 1931. godine.

4. Račun gubitka i dobitka

iskazuje, da su bruto prihodi, koji su već ,u 1931. godini bili za 
10 miliona veći no u 1930. godini i u 1932. porasli za skoro 10 
miliona, na 82.2 miliona dinara. Ovo povećanje dolazi od većih 
prihoda od kamata, nepokretnosti i hartija od vrednosti. Tome 
na suprot vidimo, da su komprimirani rashodi na ime plata i 
upravnih troškova, ali su povećani rashodi po kamatama zbog 
većih tuđih sretstava. Veći su i otpisi od inventara i hartija od 
vrednosti dok je otpis nepokretnosti ostao gotovo nepromenjen. 
Čista dobit kao -saldo je  iskazana sa 27.4 miliona prema 23.9 
miliona u 1931. godini. Uprava Poštanske štedionice konstatuj? 
u svome izveštaju da iznosi stvarna dobit 44.96 miliona a na 27.4 
miliona je reducirana radi otpisa kursne razlike hartija od vred
nosti. Da u poslednjim dvema godinama nije bilo ovih otpisa 
đo'bit bi iznosila u 1931. godini 38.13 miliona (umesto 23.9 mi
liona) a u 1932. godini 44.96 miliona, dakle daleko više nego 
u ma kojoj od ranijih godina. U periodu 1928. do 1930. godine, 
kroz tri godine je čista dobit bila stacionarna na 35 miliona.

Čista dobit podeljena je na sledeči način: 30% odnosno 
8.23 miliona za povećanje rezervnog fonda (time dostižu ukupni 
fondovi 54.07 miliona), kao nagrada Nadzornom veću dato je
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274 hiljada (1% ), osoblju Poštanske štedionice 1.37 miliona 
(5% ), Ministarstvu prosvete za nagradu marljivih đaka osnov
nih škola 274 hiljade (1%,) a glavnoj državnoj blagajni kao bu
džetski prihod Poštanske uprave 17.29 miliona dinara.

U nadzornom veću Poštanske štedionice nalaze se sle- 
deća g. g.: Ing. Ratajac Doforosav, pretsednik; Ing. Nedeljković 
Stanoje, potpretsednik; Ljubomir Vidakovič, Svetislav Djordje- 
vić, Milivoj Pilja, Dr. Vilko Baltić a zamenici su g. g.: Dragutin 
Vojnović, Dr. Ivan Kavčić, Vlastimir Glišić, Dr. Ljubiša Mikić, 
Dr. Avgust Pavlić i Miloš štibler.

овоме случају нема ни говора о неком кеггаверењу према 
банци. Многи дижу своје улошке и ликвидирају своја потра- 
живања да би купили непокретности, да подижу нове згра- 
де, или да жунују злато и стране валуте уколико није могуће 
доћи до девиза.

Код овакве ситуације наравно да су се улошци дизали. 
Према олштем јрасположењу из прошле године na и данаш- 
њем, a ,да нема ограничења код исплате уложака, транеак- 
ције у непокретностима и страним валутама узеле би неве- 
роватне димензије. Да нема кризе новчаних завода, бег ди- 
нара био би no свој прилиди заузео такве димензије, да би 
динар стајао далеко лошије него што стоји данас. Бар у 
приватном промету. A познато je да he се на крају крајева и 
службели промет марати прилагодити фактичком,. стању

ХРВАТСКА СВЕОНЋА КРЕДИТНА БАНКА Д.Д., ЗАГРЕБ

Хрватска свеопћа кредиггаа банка враћа се својој ра- 
нијој традицији да као прва од загребачких великих акдио-
нарских завода изађе са својим билансом. Ове године чак и јкоЈе регистрирају црне öepse,
пре загребачке Градске штедионице. ј Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Новнарство Југославије проживљује једну иеобично j
■ 11 l\  ICTтешку кризу. Ова криза нарочито се тешко oceha код загре- “

бачких великих банака. Крива нашег новчарства долази у
првом реду од кризе поверења. Улагачи траже своје улошке
у далеко већем обиму него што новчани заводи могу да ре-
ализују своја потраживања. Разумљиво je да су  тешкоће у
толико веће, у колкко су већи улози. Лако je новчаиим заво-
дима, који имају уложака за свега неколико милиона динара.
Њима неће бити тешко добити од Народне банке готово то-
лико реесконтног кредита колико ивносе њихови улошци.
Тешко je кад улошци иду у етотине милиона динара na чак
и у милијарде.

Улошци загребачких за:Вода прелазили су 4 милијарде
динара. Реесконтни кредит загребачке филијале Народне бан-
ке прелазе нешто преко пола милијарде динара. Водећи
рачуна о кредииу који имају иоједини трговци и индустри-
јалци непосредно, излази, да су загребачки заводи добили
тек кредит у висини десетог дела износа њихових уложака.
A познато je да су улошци код нас a последњу годину и no
дана оиали за 4 милиарде или 33%. Ако узмемо пропорцију,
излази, да су улошци загребачких завода опали за  једиу и no
милиарду динара. To опет зиачи да еу загребачки заводи,
вз властитих аигажмана ликвидирали преко милијарду ди-
нара, ове у циљу да удовоље захтевима улагача. Кад буде
сређен статистички материјал свих загребачких завода, мо- ликвидност нико и не сумња. Пре-ма овоме изгледа, да je
жда ће се ова цифра показати још и већа. | процес дисолудије нашег банкарс-тва ухватио много шире

о  -- „  ,  ’ аимензије него што се то очекивало. Морамо наиме имати уh a  задњем збору окционара Народне банке, истицало,А Ј . F
, . i Rurcv да ако ее тај пооцес код не;ких  других завода не при-се колико ie који филшал дао кредита у току последње две i д 1 р н А

. . Mehvie из њихових билакса. онда ie то једино иослбдица дш-године. Али ее ни]е истидало какав je био однос прама pa- тспЛ с л > a j ј

•ј Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
1i у хиљадама динара
Благајна 23.694 32.381 32.350 20.324
Банке 43.918 28.023 7.744 5.827
Ефекти 13.331 23.494 5.032 3.664
Менице 63.988 64.575 59.564- 45.178
Дужниди 121.652 133.410 150.755 126.244
Непокретлости 5.405 5.405 9.305 9.626

Пасива
Г лавница 37.500 37.500 40.000 40.000
Резервни фонд 5.003 5.005 6.006 6.007
Улошци и повериоци 219.494 236.524 215.638 149.126
Реесконт — — 15.730 9.995
Збир биланса 319.889 329.121 321.258 246.132

Збир биланса показује опадање sa 75 милиона динара. 
Улошци и повериоци смањили су се од 215.6 милиона на 
149.1 милион или за 65 милиона. Улошди на књижиде сма- 
њени су од 76.2 милиона на 44.6 милиона. Улошди у тек. 
рачуну од 72.2 милиона на 51 милион и разни повериоци од 
67.2 милиона на 53.4 милиона. Како видимо, поверена срет- 
ства долазила она са ма које стране, у знатном су опадању. 
И то код завода који и данас ужива најбољи глас и у чију

није подељеним кредитима. A још мање о развоју новчар- 
ства једног или другог краја. A без тих података не може 
се дати објективна критика.

Од загребачких завода, који се налазе под Уредбама 
члана 5 односно 6 Закона о  заштити земљорадника, налазе 
се и Прва Хрватока штедионица, југословенска удружена 
банка, Југословенска бавка, Српска банка и Градска штеди- 
оница. To су све не само водећи заводи Загреба него целе 
наше земље. Под Уредбом су и Љубљанска «редитла банка и 
Љубљаиска градска штедионица. Половина, a no улошцима 
и властитим сретствима далеко преко половине наших воде- 
ћих завода налази се под законском заштитом.

Хрватска свеопћа кредитна банка, није под Уредбом. 
Има завода, који се нису користили овом специјалном по- 
годношћу a који своје обавезе испуњавају само делимично. 
Међутим Хрватска свеопћа кредитна баика спада међу он:е 
заводе који су за  читавог трајања кризе na и данас у пуеој 
мери удовољавали свим постављеним захтевима својих ко- 
митената. Па чак je у ст.ању да подели и нове кредите. На- 
равно само краткорочео и уз нарочите гарантије које већ 
и иначе тражи данашње време.

Видећемо да и код Хрватске свеопће кредитне банке 
улошци и повериоци бележе знатио опадање. Међутим, у

раториума via facti.
Упоредо ca смањењем воверених сретстава морале су 

банке спровести и редукцију ангажмана. Управо због тога, 
што су ангажмани били ликвидно пласирани, било je могуће 
удовољити захтевима улагача и повериоца у оној мери у Ko
joj су захтеви били поставллени.

Менице -су редуциране за 14 милиоиа дилара. Дужни- 
ди за 24 милиона. Значи да су то све биле првокласпе ме- 
нице и прима дужници кад je овако зпатна редукција била 
могућа. Потраживања код банака еу за 2 милиона мања. Из 
извештаја видимо- да од 5.8 милиола, колико износе потра- 
живања код банака, 5.5 милиоиа отпада на банке у ино- 
странству, a на домаће само 290 хиљада. Ту дакле нема 
замрзлих потраживања. A потраживања код страних балака, 
a овде се ради о великим заводима, могу се сваког часа пре- 
творити у готовину, односно жиро^потраживања код Наро- 
дне банке.

Ефекти су опали за 1.5 милиона и износе само 3.5 ми- 
лиона. још :пре две године, ефекти су износили 23.5 милиона 
динара. Редуцирали су за 20 милиона. To су у првом реду 
папири са сталним укамаћењем. Сва срећа за бапке да се 
je решила тих ефеката. Илаче би на курсној разлици изгу- 
била тешке милионе. Кредитна банка je код трансакдија
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ефектима имала увек јасан поглед и све што je урадила, no- 
казало ce као добро урађенО'.

Благајна je редуцирана од 32 на 20 милиона. Међутим, 
ако имамо у виду да су поверена еретства редуцирана за 
65 милиона динара видимо да je однос између благајничке 
залихе и поверених «ретст^ва још увек ванредно повољан.

У билансу за 1932 годину реесконт je исказан са не- 
што испод 10 милиона, што значи, да je за скоро 6 милиона 
мањи но у претходној години. To начи, да je «рајем 1932 
године Кредитна банка вратила скоро једну трећину ранијег 
кредита Народној банци. Такво стање може да покаже само 
малени број завода..

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Приходи 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Камате 14.914 16.044 19.651 16.623
Провизије 2.798 3.592 3.984 3.527
Непокретности 600 769 1.051 1.080

Расходи

Камате 8.696 9.429 13.558 10.847
Плате 4.360 4.484 5.470 5.414
Порези 832 1.086 1.372 904
Управии трошкови 1.524 1.844 2.625 2.236
Добитак 3.631 3.579 1.437 1.055

Поједине позиције прихода и расхода одговарају ста- 
њу биланса. Чисти добитак je нешто мањи него 1931. го- 
дине. Међутим како je тај био пренет на нови рачун, било je 
на расположењу скулштине акционара 2 милиона 292 хиља- 
де динара. Taj износ омогућио би исплату чедне дивиденде 
Међутим je одлучено, да ce сав тај изеос одбивши 200 хи- 
л>ада дш ара који ce додељују пензионом фонду баичиних 
чшговника, преноси на нови рачун. A ca лреко 2 милисша 
преноса добитка и без најмање сумњивих потраживања, јер 
je процена активе била веома ригорозна a темељита санација 
банке извршена тек пре 3—4 године, може завод данас многс> 
мирније ићи у сусрет догађајима који ће нанети тешке ране 
претежном делу нашег банкарства.

Хрватска Свеопћа Кредитна банка д. д. Загреб има 
и сопствену мрежу филијала и то у Карловцу, Суботици, 
Сушаку и Вараждину.

У управи Хрватске Свеопће Кредитне банке д. д. За- 
греб налазе ce следећа г.г.: Претседник: д-р Анте Павелић, 
претседник Сената; Алберт де Боасије, заменик главног ди- 
ректора Union Eurapeenme Industrielle et Finansiere, Paris; Mar
cel de Frossard, Union Europeenne Industrielle et Finansiere, 
Paris; Рудолф пл. Калај, директор Мађарске свеопште кре- 
дитне банке, Будимпешта; Павао барон Корнфелд, члан 
дирекције Мађарске свеспште кредитне банке Будимпешта; 
Др. Артур Марић, велеиндустријалац, Загреб; Еуген Радо- 
ван, генерални директор Титанита д. д. за хемијеку инду- 
стрију, Загреб; Др. Рудолф Роданић, адвокат, Загреб; Јосип 
Теодор Саломон, члан дирекције Мађарске свеопште кредит- 
не банке, Будимпешта; Geza Sziics, администратор делегат 
„Хесмес”, Мађарске свеопште мењачнице д. д. Будимпешта; 
Др. Ђуро Шурмин, министар ка расположењу и народни 
посланик, Загреб и Др. Милан Врбанић, пословодећи дирек- 
тор, сенатор и претседниж Т рговаке и индустријске коморе 
Залреб. У надзорном одбору ce налазе следећа г.г.: Аурел 
Ангелоти, заменик директора Мађарске свеопште кредитне 
банке, Будимпешта, Бела Сомло, заменик директора Мађар- 
ске свеооште кредитне банке, Будимпешта, Ото Пристер, 
архитект, Загреб и Драгутин Розенбаум, претседник „Па- 
трие” фабрике коњака и финих ликера д. д. Загреб.

BEOGRADSKI KREDiTNI ZAVOD, BEOGRAD.

O životu i radu Beogradskog kreditnog zavoda u 1932 g. 
nema mnogo da se kaže. Ali ono malo što ima, dobro je. Na
ravno relativno dobro. Beogradski kreditni zavod nije mogao da 
zabeleži naipredak u 1932 g., i on je u nazatku, ali možda u naj
manjem od sviju beogradskih .banaka njegovog kalibra. U nor
malno doba banke napreduju postepeno kao što sve živo u pri
rodi raste. U svom izveštaju Beogradski kreditni zavod konsta- 
tuje sasvim lojalno da se njegova svojedobna prognoza o po
boljšanju ekonomskih prilika u 1932 g. ne samo nije obistinila 
već da su se prilike znatno pogoršale. U takvim prilikama, veli 
se dalje, o razvijanju posla nije moglo biti ni govora: njegova 
krila, koja nam pretsfavljaju njegova aktiva i pasiva, skraćena 
su. Nisu se davali novi krediti, a stari su se povlačili u granicama 
potrebe. Komitenti su imali pumo razumevanja za to, i otkazane 
kredite vraćali su sa  mnogo dobre volje.

Aktiva:
1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blagajna 847 987 2.130 1.057
Menice 11.034 12.640 10.997 7.901
Zajmovi 16.421 14.388 15.047 14.707
Hart, od vrednosti 5.467 5.180 3.743 2,884
Vredn. rez. fonda 1.405 1.022 652 629
Nepokr. imanja 790 1.346 2.815 3.117
Nameštaj 1 dinar
Vrednost penz. fonda ------ 652 559 338
Državna likvid. banka 83 83 — — ---- -
Razna aktiva ------ 97 ------
Ostave, kaucije, garantije 29.536 37.472 30.318

Pasiva:
1929. 1930. 1931. 1932.

Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Rez. fond 3.727 1.087 1.200 856
Valoriz. fond -— _ 160 160 160
Fond za kursnu razliku 2.530 529 ------
Ulozi na štednju 23.322 24.497 24.082 20.037
Tekući računi 1.031 619 1.979 2.623
Penz. fond činovnika 582 624 574 391
Neisplaćena dividenda ------ 40 52 44
Tantijema 2:15 187 176
Dividenda 750 650 650
Drž. Hip. banka — 489 477
Zbir bilansa 77.542 73.874 75.261 70.080

Ničeg prostijeg mi preglednijeg od računa izravnanja Be
ogradskog kreditnog zavoda. U pasivi tuđa sretstva pojavljuju 
se preko računa uložaka na štednju i tekućih računa. Prva su 
u opadanju ,ali se već u 1931 g. moglo konstatovati da taj račun 
ima jaku otpornu snagu, jer je iznos uložaka u burnoj 1931 g. 
pao samo za 400.000 din. (od 24,5 mil, na 24 mil.) A čitaoci će 
se se tili da je u to j periodi mnogi naš novčani zavod isplatio 
10%; do 20% svih uložaka, U 1932 g. odliv, je bio jači ali još 
uvek vrlo čedan: od 24,08 na 20.03 mil. din. svega 4 mil. din. 
okruglo, odnosno 16%. To je jedna od najmanjih kvota isplaćenih 
uloga. U izveštaju se izrično napominje da su ulozi podizani za 
zidanje ili za kakve druge investicione potrebe. To je van svake 
sumnje. Jer da je odliv bio usled krize poverenja, onda bi on 
bio mnogo veći, i možda bi Beogradski kreditni zavod morao da 
traži zaštitu čl. 5 ili 6,

Mi smo u jednoj od ranijih analiza naročito istakli ličnu 
tesnu povezanost između uprave i njezinih komitenata. Banka 
ima karakter jedne familijarno-prijateljske institucije; a to je 
najbolja zaštita protiv navale usled krize poverenja.
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Na suprot opadanju uložaka rta štednju oni po tekućem 
računu pokazuju povećanje: od okruglo 2 mil. na 2,6 mil. din. 
Dakle za 600 hiljada din. Znači da je ukupno smanjenje sviju 
tuđih sretstava samo 3,4 mil. din. odnosno 13%. U tuđa sret
stva spadaju i dugovanja Državnoj hipotekamoj banci od 477 
hiljada din. o kome je već bilo reči u ranijim analizama.

Sopstvena sretstva su pala od 7,36 mil. na 7 mil. Celo 
smanjenje pada na rezervni fond od 1,200.000 na 856.000 — 
usled pada kursa hartija od vrednosti. Ovome ne treba nikakav 
komentar.

U pasivi 1932 g. gubi se potpuno fond za kursnu razliku 
koji je 1931 g. iznosio 529 hiljada din. Ceo je upotrebljen za 
otpis gubitaka na nastro hartijama od vrednosti..

Krajem 1930 god. taj je fond iznosio zamašnu svotu od
2,530.000 dim. Za dve godine se potpuno istopio! Pa ni to nije 
sve! U obe poslednje godine — za 1931 g. već smo to videli u 
svojedobnoj analizi —  i čista dobit je deiimieno morala da po
maže u likvidaciji gubitaka na kursu .hartija od vrednosti.

Po sefoii se razume da to nisu konačni gubitci, pošto su 
hartije još uvek u portfelju bančinom. To su samo knjigovod
stveni gubitci i sletstve.no u njima se eventualno skriva velika 
tiha rezerva. Jer ako bi svi ti gubitci trebali da budu definitivni, 
onda -bi cela naša narodna privreda žalosno izgledala.

Kao što vidimo ukupna sretstva bančina, tuđa i sopstvena, 
smanjena su .za nešto preko 4 mii. din.

Tome mršavljenju pasive odgovara i slabljenje aktive. 
Može se gotovo reći da je manjak ogromnog kapitala ravno- 
rnerno podeljen međ pojedine pozicije u aktivi. Blagajna je do- 
prinela sa 1,100.000 din., eskont sa 3.. mil. din.; potraživanja po 
tekućem računu su 340.000 din. a hartije od vrednosti 800 hiljada 
din. Treba zabeležiti da jedna pozicija pokazuje povećanje a to 
je mepokretnost, za 300,000 din.

Najveći je pad kod eskonta, što pokazuje da je, po svima 
pravilima bankarske politike, taj plasman najiikvidmji.

Rashodi:
1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Plate 758 756 801 792
Kamata 2.044 1.834 1.751 1.567
Porez 311 267 165 285
Kirije ------ 60 60 60
Otpis 682 191 454 489
Čista dobit 1.077 935 880 ------

Prihodi:
1929. 1930. 1931. 1932.

Kamata i provizije 4.341 3.474 3.432 2.328
Prihod hart, od  vrednosti 349 305 282 310
Prihod od nepokr. imanja 244 264 397 554
Zbir prihoda ili rashoda 4.934 4.043 4.112 3.192
Dividenda 12.50% 10.83%, 10.83% ------

Bruto prihodi pali su za skoro 1 mil. din. (od 4,10 na
3,2 mil. din.). Pad prihoda iznosi 24%, dok je pad obrtnog 'kapi
tala samo 16%. Znači da nazadovanje prihoda ima dva uzroka: 
ne samo smanjenje obrtnog kapitala, već smanjenje marže izmeđ 
prihoda i rashoda. To se utvrđuje i upoređenjem prihoda iz 1932 
god. sa kamatom i provizijom u 1931 g. U ovoj iznosi taj prihod
3,4 mil. din. a  m 1932 g. 2,32 mil. din.; manjak iznosi punih 32%. 
Znači da su opali aktivni kamati i provizija u aktvniim poslovima. 
Kod pasive pak je opadanje te pozicije mnogo manje od 1,75 
(u 1931 g.) na 1,56 mil. (1932 g.) dakle svega za 10,5%. — dok 'e 
pad prihoda 24%. Prihodi od hartija od vrednosti pokazuju iz- 
vesno povećanje tako isto i oni od im anja: ukupno 180 hiljada 
dinara.

U računu gubitalka i ove se godine ne pokazuju nikakva 
dobit, jer je 489.000 din., koliko iznosi čista dobit po odbitku 
svih izdataka, upotrebljena na otpis i kao takva iskazana. U 
izveštaju se pak iskazuje ta  suma kao čista dobit, ali sa napo

menom da se  iz predostrožnosti upotrebljava za otpis. Znači da 
i ta  pozicija pretstavlja eventualnu tihu rezervu, jer da postoje 
notorni guoitci, onda ova suma ne bi bila iskazana kao čista 
dobit, već bi odmah bila upotrebljena na otpise.

iNedeljenje dividende mogao je Beogradski kreditni zavod 
u toliko lakše da učini, što  su akcije u malom broju ruku i što 
akcionari imaju mogućnosti da podnesu tu žrtvu — koja može 
eventualno da bude dragocene koristi po banku.

Banka je  učinila, kao što vidimo, sve da likvidira odmah 
sve efektivne gubitke i da se naoruža za produženje privredne 
depresije u 1933 g. , , ; ,

U upravi se nalaze g. g.: Jezdimir L. Đoldć, pretsenik; 
Jovan T. Markovič, potpretsednik; Pera Milanović, Milutim Г. 
Markovič, Laza J. Đokić, Pavle Vasić. U nadzornom odboru gg.: 
'čeda Radojković, Relja Belimarković, Manojlo Nikolič i Milan 
Lujanović.

ХРВАТСКИ ОПЋИ ВјЕРЕСИЈСКИ ЗАВОД Д. Д. —  ЗАГРЕБ.

Биланс Хрватског опћег вјересијског завода за прошле 
4 године пружа следећу слику:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г .
у хиљадама динара

Благајна 1.245 1.657 1.425 2.650
Hap. банка и Пошт. штед. 389 230 1.390 860
Валуте и девизе 37 343 36 88
Менице 21.155 30.386 29.867 21.969
Дужници 18.710 16.157 11.001 9.156
Ефекти 1.789 1.745 1.092' 935
Непокретности 2.178 1.778 366 106
Разлика на курсу држав-

них папира — — 112 112

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 2.704 2.780 2.858 2.930
Улошци:

књижице 12.067 13.085 11.099 8.465
текући рачун 7.877 11.827 5.844 2.359

Веровници и реесконт 10.923 — — —

Веровници — 3.897 3.320 2.071
Реесконт — 8.673 9.424 7.989
Добитак 780 800 752 504
Укупна биланса 45.596 52.346 45.350 35.915

Укупна биланса показује смањење за скоро 10 мили-
она. Поверена средства бележе назадовање, што je било и
очекивати.

Улошци су смањени за 2 милиона 633 хиљаде динара.
Улошци на текућим рачунима за 3 милиона 485 хиљаде ди- 
нара. Веровници пак за  1 милион 859 хиљаде динара. Како 
видимо поверена средства смањена су за неких 8 милиона 
динара.

Криза неповерења морала je  захватити и мање заводе 
Загреба. Поготово кад je она постала патолошка појава. У 
Загребу дизали су се улошци код свих новчаних установа. 
He само код банака него и код јавно-лравних новчаних уста- 
нова. Наравно, да онда нису могли бити поштеђени ни онц 
заводи у чије се je пословање, логично у чију се управу 
лмало највише поверење. Онај који држи да he бити оштећен 
:>бог валутарних пертурбација «е гледа ни завод ни његову 
управу, него настоји како ће своју готовину или своја по- 
траживања заменити реалним до.брима. Можда, да на концу 
падом вредности некретнина, јер те падају у знатној мери, 
оуде јаче погођен него променама у вредности динара. Али 
ie расположење ту и о њему треба водити рачуна.

Код сма?ћења поверених средстава Вјересијског завода 
треба имати на уму да je то један од ретких загребачких за- 
вода који je свим захтевима својих улагача и конто-корен-
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тиста удовољавао у пуној мери. Има завода који показују 
процентуално мање смањење уложака и осталих поверених 
средстава него што je то код Вјересијског завода, Једно- 
ставно ради тога што су у погледу исплата уложака завели 
такове рестринкције да улагачи нису могли добити ни ка- 
мате иа своје улошке a камо ли главницу. Вјересијски завод 
иоплатио je толико колико ce тражило. Да ce je још тражило 
био би и даље исплаћивао, јер из његове билансе још ce 
увек одразује знатан ликвидитет.

Реесконт je редуциран за 1.5 милиона динара. Значи, 
да завод не само што je могао исплатити све износе које су 
тражили његови повериоци, него je још био у стању да 
смањи и реесконтни кредит. Народна банка у прошлој го- 
дини бележи знатан пораст есконта. Вјересијски завод код 
тога пораста није суделовао. Чак обратно, он je своје оба- 
везе из реесконта знао снизити.

Што у благајни што иа жиро рачунима Вјересијоки за- 
вод има 3.6 милиона динара. To je 40% уложака на књи- 
жице. Ликвидитет према томе како ретко наилазимо код н а - . 
ших новчаних завода. Благајна и жиро-рачуни чак су нешто 
већи него што су били пре годину дана. A више него су 
двоструки од износа т»х позиција пре 2—3 године дана кад 
су прилике биле неповољне. Вјересијском заводу je успело 
да и у периоду најтеже кризе поверења знатно повећа своја 
мобилна средства. Значи, да су ангажмани били скроз 
ликвидни.

Менице су редуциране за 8 милиона динара. Вјере- 
сијски завод нема земљорадничких меница. To je његова 
срећа, јер ' иначе с обзиром на прилике, не би могао да у 
толикој мери редуцира менични оортфељ. Код већине наших 
новчаних завода, менице су само no форми ликвидни ангаж- 
ман. По својој суштини има ту и такових ангажмана, који 
he ce моћи ликвидирати, ако ce уопће даду ликвидиратн, тек 
за неколико година.

Код дужника позиција je редуцирана за нешто мање 
од два милиона дииара. Вјересијски завод ради у  главноме 
са мањом клиентелом на периферији Загреба. Ти људи много 
су бољи платци него сељаци или крупнији привредници. Пре- 
узетим обвезама удовољавају у главноме тачно и на тим 
ангажманима најмање je губитака. Додуше посла je више, 
али je сигурноет већа. Вјересијски завод финансира и неке 
мање млинове у Подраеини, те једну творницу уља. Сва та 
подузећа раде данас добро, јер je коњунктура за ту инду- 
стријску грану, с обзиром на њен опецијалан положај данас 
повољна. Велики млинови због велике режије страдају. Ну 
за то мањи млинови могу данас радити чак и боље неги upe 
неколико година.

Ефекти су редуцирани вбог отписа дионица Аграрне 
банке, што je проведено у прошлој години. С обзиром на от- 
пис дионица Паба разлика курса државних папира остала 
je интактна. Међутим, она има своје покриће у пасивној 
страни билансе, јер међу резервом има један специјални фонд 
за губитке на државним папирима, који износи тачно Дии,
112 хиљада колико je и „Разлика течаја“ .

Чисти добитак износи 504 хиљаде динара. Отписи из- 
носе 792 хиљаде динара. Од тога највећи део отпада на Ко- 
привничка јавна складшита. To je био један конзорцијални 
посао Вјересијског завода. Прошле године та су складишта 
ликвидирала. Из те ликвидације настао je тај губитак. Губи- 
так датира од раније, само je прошле године био ликвиди- 
ран. Тиме ce je завод решио последњег опаснијег ангажмана.

За прошлу годину исплаћена je дивиденда од 4%.
У у-правном одбору су следећа г. г.: претседник Ми- 

ливој Црнадак, потпретседник Роберт Лајбенфрост, д-р 
Живко Петричић, Људевит Браун, Јурај Етивгер, Драган 
Ритер Трнски, Никола Антоновић, д-р Бранко Пливерић и 
Јосип Смољан. У надзорном одбору г. г. Мирко Етингер, 
Лука Зубчић и  Oto Лешнер.

ГРАЂАНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА, — ДАРУВАР.

У нашим ранијим анализама Грађанске дионичке ште- 
дионице у Дарувару (за 1930. годину у додатку „Народиог 
Благостања” од 17. октобра 1931. године број 42, страна 337 
a за 1931. у 32. броју од 6. августа 1932. године, страна 240) 
указали смо на необично интересантан развој пословања ове 
банке, у првом реду ради ванредно снажних акумулација 
страних срет'става. Код ње je прилив улога заузео димензије 
које -су иначе код наших средњих провинцијских новчаних 
завода веома ретке. Од 1928. до 1931. године види,10, да 'су 
улози на штедњу и no текућим рачунима пораслл за преко 
100%, од 20 милиона на преко 40 милиона крајем 1931, го- 
дине. И биланс за 1931. годину донео je необично изнена- 
ђење, пошто ce показало, да треба Грађанску штедконицу у 
Дарувару убројити међу оие ретке новчане заводе, који у
1931. години још нису претрпели одлив улога — упркос оп- 
ште кризе поверења и панике улагача од јесени 1931. године. 
Уместо смањења обртног капктала односно одлива улога, 
зидимо, да je због њиховог прилива обртни капитал у 1931. 
години порастао од 41 милион на 44.1 милион (при томе 
треба наломенути, да отпада 1 милион на повишење главни- 
це, тако да je нето-прираст износио 2 милиона динара). Код 
оваквог стања прилика, потпуно je разумљиво, да смо са 
нарочитим интересовањем очекивали објаву завршних ра- 
чуна за 1932. годину. Управа Грађанске штедионице није ни 
мало одуговлачила обнародовање биланса —- што. потврђује 
чвњеницу, да je била одржана главна скупштина банчина 
већ 18. фебруара о. г. — што доказује, да ce налази штеди- 
оница међ првима који су за прошлу годину средили своје 
завршне рачуне.

Сам биланс за 1932. годину имплицира врло повољну 
оцеву банчиног рада и доказује, да je штедионица и у овим 
ванредно тешким приликама дала оптималну отпорну снагу. 
Имали смо небројено пута прилкку, да констатујемо, да je 
код наших банака у 1931. години, поред тешкоћа са улага- 
чима и наплате потраживања постојао централни проблем у 
губитцима на хартијама од вредности. Код Грађанске ште- 
дионице о свему томе у оно- доба још није било ни трага — 
и на основу ових чињеница као и билансних података могло 
ce констатовати, да за ову кредитну установу у 1931. годину 
криза уопште још није постојала. A ова констатација постаје 
нарочито важна, ако имамо -пред очима релативнО' огромна 
туђа сретства, којима je банка располагала. Још у 1929. год. 
су ова туђа сретства била за преко двадесет пута већа од 
сопствених. Ово стање упутило je штедионицу на повишење 
сопствених сретстава,. што je спроведено у наредним го- 
динама.

Грађанска дионичка штедконица у Дарувару je осно- 
вана 1903. године, дакле пре тридесет година, са релативно 
врло скромним сретствима: главница je тада износила 60 
хиљада круна; 1912. г. повишена je на 150 хиљада круна и тек 
после рата, 1921. године следи повишење на 300 хиљада 
круна. Затим, у наредним годинама имамо још неколико не- 
знатних повишења. И ако je збор акционара у 1927. години 
одлучио повишење главнице на 5 милиона динара, ова je 
одлука делимично остварена тек много доцније. У 1928. го- 
дини износи главница 1 милион дкнара; у 1929 и 1930 години 
повишена je за no 500 хиљада a 1931 године, у последњем 
моменту, за 1 милион, тако да износи крајем 1931 -године 
већ 3 милиона динара. Сва ова повишења извршена су новим 
емисијама акција које cv преузели стари акционари — и не 
употребом резервних фондова — што- je такође важно да ce 
напомене. Ова последња повишења главнице необично су 
важна no банку, пошто ce тиме у знатној мери поправио 
однос туђих ка сопственим сретствима, који je већ крајем
1931. године износио 13.5 ка 1. A у 1932. години овај je од- 
нос још више поправљен у корист банчин, али сада због



одлива туђих сретстава износи 1 ка 8, што се може сма- 
трати као нормално.

Ha питање како je Грађанска штедионица прошла кроз 
најтежу и критичну годину за наше банке, кроз 1932. годину 
даје нам најбоље објашњења доња табела у  којој смо упо- 
редили г л а в н е  билансне позиције овог завода са три прет- 
ходне г о д е н е . Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања
Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара
Благајна 384 145 638 813
Потраживања код. нов. зав. 7.051 5.328 6.215 6.521
Ломбардни зајмови 1.566 1.236 1.057 2.434
Текући рачуни 17.371 28.176 30.168 19.200
Менице 4.733 4.926 4.226 620
Хартије од вредности 1.574 1.151 1.151 854
Инвентар 84 84 84 86
Непокретности — — 560 388

Пасива
Г лавница 1.500 2.000 3.000 3.000
Резерве 103 143 200 240
Улози на књижице 25.272 32.381 32.940 26.745
Улози на тек. рач. 5.742 6.381 7.731 780
Добит 146 216 227 148
Збир биланса 32.764 4-1.048 44.200 30.916

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камата 961 1.567 1.589 714
Плате 317 388 452 518
Управни трошкови 671 639 534 107
Порез и прирез 114 52 92 330
Добит 146 216 227 148

Прихови
Камата меница 668 368 391 64
Тек. рач. и ефекти 1.457 2.423 2.464 1.715
Провизије 5 6 4 2
Збир прихода или расхода 2.208 2.863 2.901 1.818

И ако Грађанска штедионица у Дарувару у 1931.
години није била изложена навали улагача, и ако се нала- 
зила чак и у повољној ситуацији, да уместо одлива показује 
прилив и повећање улога, ипак с е  у 1932. години више није 
могла еманципирати од развоја, који je био постао општи: 
и код ње je н е и з б е ж н о  морало доћи до одлива улога. Због 
знатмих туђих срететава тај je одлив морао бити знатан. 
Стварно видимо, д а  je обртни капитал у 1932. години реду- 
циран за преко 13 .милиона, управо за толико, колико су 
смањена туђа сретства. Штедиоиица исказује само улоге на 
штедњу и no т е к у ћ и м  рачунима. Реесконта и других повери- 
оца није имала ни раније, na ни сада, што значи, да je сав 
одлив т у ђ и х  сретстава извршила смањењем своје активе. 
Видимо, д а  су улози no текућим рачунима опали од 7.73 
милиона на 780 хиљада — дакле за 7 милиона a улози на 
штедњу од 32.94 на 26.74 милиона — укупно дакле за 13.15 
милиона односно за толико, колико je редуциран и обртни 
капитал.

Веома интересантке су структурелне промене у акти- 
ви. Видимо, да je одлив улога извршен искључиво смањењем 
двеју позиција: активних текућих рачуна и меничног порт- 
феља. Текући рачуни и амортизациони зајмови смањени су 
о д  30.16 милиона на 19.2 милиона односно з а  11 м илиона a

менични кредити од 4.23 милиона на 620 хиљада — ове 
знатне редукције лукративне активе доказ je необичне лик- 
видности ових пласмана. Интересантно je констатовати, да 
су потраживања код новчаних завода порасла за 300 хиљада 
на 6.52 милиона. У нормалним приликама важе ова потра- 
живања поред готовине у благајни као најликвиднији пла- 
смани. Да то више није случај доказује чињеница, да je ште- 
дионица ради отказа улога и њихове исплате морала ликви- 
дирати пласмане који су сигурно за њу лукративнији. Ш тета 
je што није познато, код хојих новчаних завода су уложена 
ова потрал<ивања. Пошто су активни текући рачуни и ме- 
кични портфељ у јачој мери редуцирани но што je то било 
потребно за исплату улога, видимо да je штедионида пове- 
чала своју готовину у благајни као и ломбардне зајмове, 
последње од 1.05 милиона на 2.43 милиона. He сме се пу- 
стити из вида чињеница, да учествује Грађанска штедионица 
и у разним трговачким и индустријским предузећима. Веома 
уско je повезана са Грађанском пиваром д. д. у Дарувару, 
која се поред производње пива бави и продукцијом шпир- 
туса, a има уз то и рафинерију, пецару ракије и фабрику 
рума и ликера. Али je важнија електрична дентрала, која je 
веома лукративна (подигнута je 1907 године) и која снаб- 
дева Дарувар и околину електричном струјом. Веома je ве- 
роватно, да су баш ови ангажмани узрок ликвидности активе 
Грађанске дионичке штедионице. Према брзој и лакој лик- 
видадији А4еничног портфеља изгледа вероватно, да штеди- 
оница није била оптерећена сељачким меничним кредитвма 
-—  t io ih t o  би њихова реализација у данашњим лриликама 
била несумњиво тешка ако не чак и онемогућена.

Код ефектног портфеља, «оји je раније две године 
остао непромењен на 1.15 милиона (биће то углавноме ак- 
ције индустријских предузећа у којилча je штедионица анга- 
жована) имамо смањење за  296 хиљада због отписа. Вред- 
ност инвентара остала je непромењена на 86 хиљада a она 
непохретности смањена je од 560 хиљада на 388 хиљада, 
такође због отписа.

Због смањења обртног капитала, за преко 25% морала 
се смањити и бруто добит односно бруто приходи. Према
1931. години опали су за нешто преко 1 милион или 33%. 
Приходи, али истовремено и расходи no каматама морају 
бити деломично компензирани — вероватно отписима еум-

ј њивих потраживања, као што je то урађено и ранијих година, 
пошто би лукративна актива од око 27 милиона код про- 
сечног укамаћења од 10% морала дати бруто приход од
2.7 милиона.

Код расхода je интересаншо забележити, да су управ- 
ни трошкови ригорозно редуцирани, од 534 хиљада на 107 
хиљада, али су тме на супрот пораели порези и прирези, од 
92 хиљаде у 1931 на 330 хиљада у 1932 години. Значи, да 
изноее већ преко 10% од главнице.

Чиста добит, која je у 1930 и 1931 години износила 
нешто преко 200 хиљада, исказана je у овој години са 148 
хиљада a подељена je на следећи начин: 120 хиљада дато 
je акционарима као 4’% дивиденде (раније две године 8% 
али на мању главницу) 12 хиљада je дато управном и над- 
зорно;\1 одбору «а име тантијеме, 10 хиљада je дотирано ре- 
зервном фонду, 5 хиљада дато je у добротворне циљеве a 
1264 динара je пренето на нови рачун.

Према томе видимо, да je Грађанска дионичка штеди- 
оница једна од ретких наших новчаних завода који су у
1932. години дали дивиденду.

У управи Грађанске дионичке штедиониде налазе се 
следећа г.г.: Саломон Грос, претседник; Вјекослав Шандор, 
потпретседник; Др. Густав Ретку, Симеон Зец; Леон Грос, 
инж. Густав Грос и Др. Отон Грос. — У надзорном одбору 
су г. г.: Др. Лавослав Глесингер, Драгутин Штерн, Драгољуб 
Голдбергер и Алберт Пфајфер.
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Београдока задруга — Београд
Београдска трговачка банка — Беогард
Opštmska štedionica i založni zaeod grada Beograda — Beograd

БЕОГРАДСКА ЗАДРУГА, БЕОГРАД

Прошле 1932. године навршила je Београдска задруга 
педесетогодишњицу свога рада. To je за Београдску за- 
другу na и за целокупно банкарство наше престонице и 
предратне Србије један веома маркантан догађај пошто je у 
овоме педесетогодишњем развоју задруге оличена и историја 
српског банкарства, чијим се пиониром задруга пуним правом 
може назвати. Да не владају данас у нашем приватном бан- 
карству толико дезолатне прилике, несумљиво би управа 
Београдске задруге овоме свечаном догађају спремила одго- 
варајућу проелаву. Међутим, оиа се за сада задовољила 
само констатацијом јубилеја у своме извештају, напомињу- 
ћи, да ће тај јубилеј прославити када за то буду повољније 
прилике. У нашој штаЈипи овај значајан догађај није 
био запажен —  што je несумњиво велика штета jep Задруга 
заслужује приликом ове своје прославе да joj се ода макси- 
мално признање и то из два разлога: она je у овом прошлом 
тешком пол-столећу била не само претходница нашег бан- 
карства, већ je умела да постане наш највећи српски при- 
ватки новчани завод и иаше прво српско и највеће београд- 
еког осигуравајућег друштва.

A k o  погледамо биланс Београдске задруге за 1932. 
годину, приметићемо три чињенице, које г а  одвајају од би- 
ланса већине ,наших новчаних завода и које га чине иеобич- 
но интересантним. Прво, у пасиви биланса примећујемо, да 
код Београдске задруге у прошлој години није било од- 
лива улога на штедњу, као и то, да су апсолутно 
еве позиције туђих сретстава задржале потпуно непроме- 
шену слику према прошлој, 1931. години. Док смо у 1931. 
години имали незнатан 'Одлив у л о г а  на ш т е д њ у , од 25.1 ми- 
лион на 22.66 милиона —  за 2.5 милиока динара, дотле ви- 
димо, да су улози у току читаве 1932. године остали пер 
салдо потпуно непромењени —  и ако су улози код на- 
ших новчаних завода у току последњих 18 месеци опали за 
4милијарде на 10.2 милијарде и то̂  упркос овим уредба1ма 
и мораторијалним .мерама које су се банке користиле — у 
много случајева просто виа-факти. To je свакако необично 
повољан знак no поверење које Задруга ужива. Сама упра- 
ва објашњава ово велико поверење својих улагача чињеницом, 
да je све улоге, без обзира н а  њихову в и с и н у , увек испла- 
ћивала, не примењујући отказне рокове, предвиђене у улож- 
ним књижицама. За то пак je потребно бити до крајности 
ликвидан, jep je веопраничено исплаћивање улога једини лек 
за сузбијање неповерења. Ha жалост има још увек људи који 
мисле, да постоје и друге (могућности за умирење улагача 
и за -сузбијање кризе ловерења.

Други фактор који одваја биланс Задруге од оних 
већине наших новчаних завода лежи у активи a постоји у

томе, да бисмо тамо узалуд тражили фонд отписа курске 
разлике на државним хартијама од вредности. О њему нема 
трага ни у прошлој ни у овој години. Ш та ово значи постаје 
очигледно тек' ако узмемо у обзир да je Београдска задруга 
у 1930. години ил^ала хартија од вредности за око 55 ми- 
лиона динара (36 милиона у слободним ностро-ефектима, a 
око 20 милиона у ефектима фоидова и вредностима резер- 
вних премија). Из овога излази, да je Задруга због катастро- 
фалног срозавања курсева свих наших ефеката морала оре- 
трпети врло' велике курсне разлике (износ према нашо| 
лродеви неће бити далеко од око 32 милиона динара) од 
чега je око 21 милион отписано непосредно од фондова a пре- 
ко рачуна губитка у 1931. години скоро 2 милиона a ове, 
1932. године пуних 8.05 милиона. To су управо херојски ге- 
стови и Задруга! их je могла извршити једино због тога, 
што располаже необично снажним резервама које и после 
ових тешких отписа увек још износе 39 милиона (за- 
једно са пензиоиим фондо,м чиновника који износи 7.5 мили- 
она лрема 11.1 милиона у 1930. години). Ово радикално чи- 
шћење сопствене ситуације у толико je похвалније, што je 
Задруга имала могућности, да за добар део својих ефеката 
примек>ује закон од 31. децембра 1931. године и да сваје 
курсне разлике отписује кроз neTi година. Било би погреш но: 
претпостављати, да ови књиговодствени губитци на харти- 
јама од вредности лретстављају дефинитивно стање. To би 
само био случај, да их je Задруга ио биланеним курсевима 
от-уђила. Међуткм, Београдска задруга и не помишља на то, 
знајући врло добро, да he курсеви једног дана опет морати 
ггорасти и да ће њезина актива у томе моменту п ретстав-■ 
љати велике и екулђцене латентне резерве.

Трећи фактор који емо још хтели да наведемо, јесте 
околност, да Београдска задруга за 1932. годину исплаћује 
дивиденду — и то упркос отписа од 9.6 милиона од чега 8.5 
милиона на курсној разлици ефеката — за који je износ 
чиста зарада у 1932. години била смањена. Између Београд- 
ске задруге и Народне банке (која je за годину дана млађа 
од Задруге) постоји од некада нека врста ривалитета у 
погледу висине дивиденде. Пре две године, Задруга je пла- 
Нала 600 динара a Народна банка 500 динара. За 1931. го- 
дину плаћала je Народна банка 400 динара a Задруга исто 
толико. У овој години ллаћала je Народна банка 300 динара 
a Задруга — после овако огромних отписа на курсној раз- 
лици, спроведеној кроз рачун губитка и добитка —  увек још 
250 динара. Међутим, и то  питање би свакако било интере- 
сантно, колико би износила дивиденда Београдске задруге, 
да није било овако огромних отписа и да je чиста добит из- 
цосила 12.8 милиона уместо садшњих 3.1 милион динара.
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Што ce тиче осигуравајућег компартимана Београд- 
Ске задруге, њезина управа напомиње, да je у прошлој годи- 
ни са пословима осигурања ишло вео,ма тешко, али je За- 
друга ипак успела да свој сток осигурања задржи готово 
на истој, висини. У ранијим анализама подвукли смо, да 
je Задруга последњих година отпочела реорганизацију — 
спољну и унутрашњу (техничку и комерцијалну) — и да су 
ггоред грана осигурања живота и пожара уведене још и нове 
гране, наиме провалне крађе и лома стакла. Међутим у 
овогодишњем извештају je управа и сувише лаконска у по- 
гледу осигуравајућег посла. Пошто имамо у рачуну губитка 
И добитКа детаљиране ш датке само за тож ар и осигурање 
живота, претпостављамо, да te  ca радом у овим другим 
гранама још није ни отпочело. Ово нас ее  би ни чудило, 
пошто су садашње прилике и сувише тешке —  na чак и за 
осигуравајући посао, који има, као што je познато, нео- 
бично снажну отпорну снагу баш противу кризе. Kao- рани- 
јих година саставили смо и ове године детаљиране прегледе

• о успеху осигуравајућег посла, засебно за  живот и пожар,
упоређујући међусобни однос између наплаћеним преми- 
|ама са дажбинама и штета. Добијамо следећу слику:

Година Премије и дажбине Ш тете Ш тете у %

у хиљадама динара
1928. 1.383 901 68.0
1929. , 1.374 91 t 66.7
1930. 1.562 1.104 70.6
1931. 2.340 1.038 44.3
1932. 2.557 1.370 53.5

И ако су приходи од премија заједно са дажбинама 
донекле порасли према претирошлој a  нарочито према рани- 
|им годинама ипак су у  овој години и штете необично високе
— односно највише за последњих пет тодина. To су све нето 
премије и нето штете, т. ј. ш тете-и  премије после одбитка 
удела реосигурања. Проценат штета врема приходима од 
премија порастао je у овој години на 53.5% (у 1931. години 
био je ванредко повољан) али je ипак знатно бољи но у јед- 
ној години од 1928. до 1930. укључиво. Ово- погоршање може 
бити само пролазног карактера и непознато je, да ли долази 
као последица привредне депресије или промењених уговора 
са реосигурачем или пак због већих истека односно смртних 
случајева. Ранијих година саопшила je управа Задруге износ 
осигураних сума као и годишњу нову продукцију; штета je 
што je ове године напустила ову ш хвалну праксу.

Код -одељења осигурања противу

пожара
изгледа и ове године, да je продукција иешто смањена — 
као већ и раније две године, што долази од појачане опрез- 
ноети: искључено je осигулање млинова, стругара и шумских 
пбстројења услед и сувише високих ризика код ових no- 
слова. Упоређење апсолутног и процентуалног односа између 
иремија и штета даје следећу слику:

Године Премије и дажбине Ш тете Ш тете у %
у. хиљадама. динара

1928. 3.092 1.717 55.4
1929. 3.095 938 30.3
1930. 2.785 1.229 44.2
1931. 2.636 : 1.352 51.3
1932. 2.126 1.246 58.6

Док видимо да нето премије, којима су додате
дажбине, -систематски опадају, дотле су штете нешто мало 
мање од оних у 1931. години али процентуално ипак нај- 
већс за последњих пет година. У овој грани несумњиво -ce 
испољавају тешке привредне прилике садашњости.

Кретање банкарских послова најбоље нам показује 
главне билансне позиције, које доносимо у наредној таблици 
за последње четири године.

Рачун изравнања.
Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. т .

у хиљадама динара
Благајна 1.322 1.324 5.353 3.335
Менице' 70.111 76.176 66.446 40.544
Хартије од вредности 34.285 36.122 27.220 20.295
Зајмови на ломбард и

полисе 2.498 2.785 9.768 10.132
Дужници no тек. рачун. 35.437 38.899 55.320 69.949
Непокретности 9.834 10.726 10.462 7.277
Намештај и прибор 3 дин. 3 дин. 3 дин. 3 дин.
Државни бонови — — __ 5.129
Вредност фондова 30.909 24.414 19.461 17.664
Разни активни рачуни 166.677 231.622 272.627 317.705
Вредност пенз. фонда 9.884 10.795 7.234 7.277

Пасива
Главница 40.000 40.000 40.000 40.000
Фондови 45.156 47.649 35.304 31.447
Пеиз. фонд чиновника 9.880 11.078 8.420 7.494
Улози на књижице 22.612 25.112 22.660 22.412
Улози no тек. рач. ,20.394 31.323 --- _____

Повериоци 39.441 6.264 44.007 44.460
Реесконт 7.815 29.676 39.961 40.579
Резервисане штете 1.302 1.220 1.568 1.285
Преносна камата 663 1.167 2.940 2.519
Добит 7.017 7.730 6.384 3.158
Збир биланса 194.282 201.343 473.892 510.927
Обртни капитал 194.282 201.343 201.265 193.222

Фондови.
Стални резервни фонд 5.258 5.850 6.601 7.100
Особени резервни фонд 3.052 3.052 1.461 -------

Специјални резервни фонд 5 1.461 3.052 1.400
Фонд за курсну разлику 18.234 17.351 2.597 ------
Фонд отсека живота 751 751 751 751
Фонд несрећ. случајева 150 150 150 150
Резерв. премија живота 8.219 8.720 9.602 10.363
Резерв. прем. пожара 9.484 9.621 11.089 11.683

Укупно 45.156 47.649 35.305 31.447
Пенз. фонд чиновника 9.880 11.078 8.420 7.494

Сви фондови 55.036 58.727 43.725 38.941
Обртни капитал Задруге смањен je у 1932. години за 

8 милиона на 193 милиона, колико je износио и 1929. године, 
док je у 1930. и 1931. години био стационаран са 201 милион 
динара. Констатовали смо већ, да код туђих сретстава. у 
последњој години није било одлива нити промена, тако да 
долази смањење обртног капитала искључиво од редукције 
сопствених сретстава. И стварно видимо, да су банчини фон- 
дови ове године мањи за 4 милиона, лензиони фон за 1 ми- 
лион a чиста добит за 3 милиона — укупно за толико ко- 
лико и обртни капитал. Од 193 милиона je 82 милиона соп- 
ствених сретстава (40 милиона главница a остало су фон- 
дови и 111 милион туђих, од тога 22.4 милиона улога, 44 
милиона повериоца a 40.6 милиона износи реесконтни кредит 
код Народне банке. Према томе je однос између сопствених. : 
и туђих сретстава необично повољан.

Структура активе много je интересантнија од na-
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сиве, пошто садржи знатно веће промене. Менични кредити 
показују велику ликвидност, пошто су у прошлој години мо- 
гли бити редуцирани за преко једну трећину, за 26 милиона 
ва 40.5 милиона, a према 1930. години њихова редукција из- 
носи скоро 50%, пошто су тада износили 76.2 милиона. Томе 
на супрот видимо код дужника no текућим рачуиима знатно 
повећање, од 35.4 милиона у 1929. на 55.3 милиона у 1931. и
69.9 милиона у 1932. години. У порасту су такође и зајмови 
на ломбард, на забрану плата и на полисе осигурања, што je 
последица комбинација са осигуравајућим послом. Последње 
две године су због тешких привредних прилика порасли на- 
рочито кредити на забрану плата чиновницима и официрима, 
што се такође комбинује са осигурањем живота. О емањењу 
ностро хартија од вредности које су у 1932. години биланси- 
ране са 20.3 милиона према 36.1 милион у 1930. години било 
je већ говора. Исто важи и за вредности фондова, које из- 
носе 17 милиона према 30.9 милиона у 1929. години. Последње 
године je било од тога 9 милиона у непокретностима a 8.6 
милиона у хартијама од вредности. Смањење вредности ових 
фондова, које je забележено још у 1929. години последица je 
продаје непокретности.

Ове године први пут су исказани у билансу и државни 
бонови са 5.13 милиона. Непокретности су због извесних 
продаја билансиране са 7.3 милиона према 10.4 у 1931. го- 
дини a садрже, као и намештај и прибор, који je отписан на 3 
динара (a претставља инвентар хотела и кафане „Бристол“ 
v Карађорђевој улици итд.) врло велике тихе резерве.

Интересантну слику нам пружа рачун губитка и до- 
битка, који показује у току последњих четири године сле- 
дећи развој:

Рачун губитка и добитка.
Расходи 1929. г. 1930. r. 1931. г. 

у хиљадама динара
1932. г.

Камата 2.604 4.285 3.822 4.547
Плате 1.340 1.648 2.130 1.964
Порези 1.132 • 1.308 1658 3.304
Општи трошкови 4.171 3.491 3.669 3.304
Штете 1.856 2.333 2.391 2.617
Премије реосигурања 3.196 3.621 — ------
дотациј^ рез. премијама 17.557 19.032 20.691 22.04b
Отписи 759 816 1.805 9.632
Добит 7.017 7.730 6.384 3.158

Приходи
Камата 6.925 10.008 9.091 9.662
Провизије 1.211 1.654 864 886
Премије 6.939 7.186 4.139 3.988
Дажбине 728 781 837 694
Прих. рез. прем. 15.963 17.704 19.032 20.691
Прих. непокрет. имања 4.832 3.541 3.385 2.886
Прих. харт. од вредн. 1.728 2.780 2.627 2.343
Разни приходи 337 183 239 6.168
Наплаћена сумњива по-

траживања 969 427 412 270
Приход од репарација — — 1.011 —
Пренос добити — — 911 1.176
Збир прихода или расх. 39.635 44.265 42.549 48.767

Упркос кризе су бруто приходи у 1932. години већи
но и у једној од ранијих година, што долази у главноме као 
последица једног ванредног прихода од 6.16 милиона, који' 
je последица, no нашем мишљењу, вишак зараде на продаји 
непокретности. Нешто већи су приходи од камата, прови- 
зија и резервних премија аиинимално, док су други при- 
ходи подбацили, a у највећој мери они од осигуравајућег по- 
сла, иаиме од премија и дажбина, непокретних имања због 
снижења кирија и од хартија од вредности. Ha повећање 
бруто прихода дејствовао je и пренос добити из прошле го- 
дине. Код расхода пада у очи повећање плаћене камате на

туђа сретства, што je последица повећања есконтне стопе 
Народне банке према 1931. години, због чега су поскупели н 
други кредитни извори. Новољна je чињеница, да су постиг» 
нуте извесне уштеде код плата, општих трошкова и порезз, 
Упркос повећаним дотацијама резер. премијама, за 1.4 мили- 
она на 22 милиона, износи после свих ових позиција салдо 
код расхода 12.7 милиона, што би претстављало чисту за- 
раду, да није износ од 9.6 милиона употребљен за отписе 
(од тога 8.5 милиона на курсној разлици хартија од вредно-. 
сти). После тога, добит износи 3.16 милиона a подељена je 
на следећи начин: сталном резервном фонду je дотирано 86 
хиљада, на име дивиденде плаћено je 2.5 милиона, на име 
тантијеме управе, надзорног одбора и чиновника 474 хиљада 
a пензио-ном фонду 98.9 хиљада, чиме je целокупна зарада 
подељена.

Ha збору акционара, који je одржан 4. марта о. г. 
имало се у смислу чл. 17. Задругиних правила изабрати 10 
чланова за Управни одбор a 2 члана за Надзорни. Том при-. 
ликом отступио je дотадањи претседник г. Михајло К. Шонда 
a на место новог претседника изабран je г. Димитрије Ј. Ж и- 
вадиновић. Даље су испали из управе г. г.: Обрад Благоје- 
вић, Др. Милан Тодоровић, Кузман Р. Николић, Миливоје 
Николајевић, Др. Никола Никић и Александар К. Шонда. По- 
ново су изабрани г. г. Раша Милошевић, Тодор ТЗурић, Ста- 
вра Трпковић, Др. Милорад Гођевац и Др. Фердинанд Грам- 
берг, док су новоизабрани г. г. Љ уба Михајловић, Јоца То- 
доровић, Милорад Зебић и Илија 'Букановић.

БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА — БЕОГРАД.
У свом извештају за 1932. год. банка веома правилно 

карактерише услове рада: „Под тако неповољним приликама 
no себи се разуље,- нисмо могли успешна радити. Добрих 
послова било je веома мало. Јаку резерву морали смо др- 
жати при руци за евентуалну исплату улога. Све то морало 
je повући умањену зараду. Предвидев то за времена, преду- 
зели смо све мере, да издатке сведемо на најмању меру и 
губитке избегнемо. T ora ради, штедњом смо умањили, уко- 
лико je год могуће било, режијске трошкове, a исплатом јед- 
ног дела дуговања, пасивну камату“ .... Овим прецизно изне- 

I шеним принципима пословне политике не бисмо имали што 
да додамо. Они су једино могући и сматрамо, да je Београд- 
ска трговачка банка у 1932. години ишла савршено правил- 
ним путем.

Који je био тај пут, односно какве су биле смернице 
и>езине пословне политке показује јасно наредна табела, у 
којој смо -саставили, као уобичајено, главне билансне по- 
зиције банчине за последње четири године.

Рачун изравнања.
Актвва 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

у хиљадама динара
Благајна 1.074 1.770 2.294 1.778
Жиро код Народне банке 1.692 82 — 2.631
Потражив. код бапака 2.180 145 157 —
Менице 18.843 18.724 16.491 10.769
Залоге 3.059 2.580 5.816 4.832
Текући рачуни 12.333 19.586 10.627 7.198
Хартије од вред. фонд. 4.740 4.740 3.540 2.580
Хартије ф  вреднокти 20.994 23.485 16.757 12.813
Иепокретиости 2.416 2.400 2.400 2.400
Намештај 1 дин. 1 дин. 1 дин. 1 дии.
Курсна разл. држ. пап. — 1.226 910

Пасива
Главница 12.000 12.000 12.000 12.000
Фондови резервни 7.868 8.427 7.472 5.232
Фонд за курсну разлику 2.510 2.604 — ------
Пензиони фонд 100 100 100 100
Улози на штедњу 27.763 27.982 26.078 22.504
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Текући рачуни 7.246 8.492 5.479 3.952
Страни кореспонденти — 109 185 187
Ломбард 329 329 — —

Реесконт код Нар. бан. 5.669 11.093 6.701 1.185
Дивиденда 1.800 1.500 720 360
Збир биланса 126.437 146.472 132.566 107.064
Обртни капитал 67.337 73.512 59.310 45.918
Дивиденда у % 15% 12.5% 6% 3%

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Трошкови 1.757 1.692 1.664 1.002
Камата 2.389 2.579 2,888 2.025
Отписи на ефектима 315 114 393 1.389
Чиста добит 2.853 2.143 801 516
Дотације 190 100 — • ------
Отиис ненапл. потражив. ■—• — — 146

Приходи
Камата 4.128 4.067 3.720 3.254
Провизије 931 558 326 410
Приход ефеката 1.846 1.651 1.336 1.117
Кирије 408 351 365 295
Збир прихода 7.314 6.628 5.747 5.078

Констатација банчине управе, да под овако неповољ- 
ним приликама, под којима je радила у прошлој години —■ 
као у  осталом и сви наши новчани заводи —  није могла 
успешно пословати односи се на зараду — али никако не 
на артиклима банчине имовине.

jep je мало који новчани завод био у ирошлој години 
управљен са толиким разумевањем прилика и са толиким 
успехом, као што je то случај код Трговачке банке. У са- 
мом билансу ова се лословна политика — рестрикција посло- 
вања — јасно испољава. Ако бацимо логледа на кретање 
обртног капитала Трговачке баике, приметићемо, да je у 
1932. години смањен за 13.4- милиона на 45.9 милиона. Сма- 
њење у 1931. години je ca 14.2 милиона, иешто мало веће. 
Значи, да je последње две године обртни капитал за 27.6 
милиона мањи од онопа у 1930. години, последњој пре бан- 
карске кризе. Обртни капитал новчаних завода састоји се 
из туђих и сопствених сретпстава. Сопствена сретства см а-1 
њена су — због мањих фондова — у ове две поеледње го- 
дине за скоро 7 милиона a туђа хретства за 20 милиона.

Међутим, ако погледамо кретање улога на штедњу, 
приметићемо да су за ове лоследње две године опали за
5.5 милиона иа 22.5 милиона, a пасивни текући рачуни за
4.6 милиона на 3.95 милиона крајем 1932. године. Ако ово 
смањење претставља спонтани одлив туђих сретстава у  вези 
са општом тенденцијом подизања улога, тезаурирањем, бег- 
ством из динара и т. д., онда je криза поверења у току по- 
следњих две године из Трговачке банке извукла свега 10.1 
милион динара. Томе на супрот, констатирали смо мало ра- 
није, да су туђа срететва последње две године омањена за 
20 милиона, дакле дупло. To je последица околности, да je 
Београдска трговачка банка у току последњих две године 
компрвмирала свој реесконт кредит код Народне банке, од
11.09 милиона у 1930. на 6.7 милиона у 1931. и на 1.18 ми- 
ниона у 1932. години — за готово 10 милиона a то искљу- 
чиво сопственом иницијативом. Новчани заводи су у овој те- 
BiKoj последњој годкни одговарали захтевима својих улагача 
на разне начине: смањењем активних лукративних ангаж- 
адана, или где то  није у потпуности било могућно, повећа- 
иим искоришћењем реесконтног кредита, дакле опет новим 
туђим сретствима или комбинацијом оба начина. Ако то није 
било довољно ил могућно, и ако се актива није могла у по- 
требној мери реализирати, онда новчани завод није имао 
другог излаза до тражења мораторијалне заштите §§ 5 или 6 
или пак се користио мораторијумом просто виа факти. Али 
су необично. ретки случајеви да један новчани завод после

18-месечне кризе банкарства има толико ликвидну активу, 
да у приликама као што су -биле прошле године, без одуго- 
влачења испуњава све обавезе према улагачима a истовре- 
мено из сопствене иницијативе враћа и реесконтне кредите, 
које нико није ни тражио —  све само због смањења дугова 
односно пасивне камате.

О навали улагача на Веоградску трговачку банку у 
1932. годину више не може бити говора. Она je додуше у 
TiOKy 1931. године, када су улози на штедњу и no текућим 
рачунима били порасли на 45 |Милиона, морала исплатити 
суму од 13 милиона (у првим данима панике) али видимо, 
да je одлив улога у 1932. години износио свега 3.57 милиона 
што управо и не броји.

Банчини страни кореспонденти, повериоци исказани су 
у 1932. годин непромењено са 187 хиљада — дакле незнатним 
износом, a  ломбардног кредита се банка последњих две го- 
дине уопште није користила.

Оваквом пословном политиком смањила je Београдска 
трговачка банка своје обавезе за преко 20 милиона динара. 
Али je истовремено морла смањити и сопствена сретства; 
док су 1930. године билансирана још за 23 милиона износе 
у 1931. г. још 19.47 милиона a крајем 1932. године 17.2 ми- 
лиона — што je последица отписа курсне разлике на харти- 
јама од вредности фондова, о чему he још бити говора. Како 
je главница остала са 12 -милиона непромењена, долазило je 
до смањења резервних фондова на следећи начин — и то 
само код редовног резервног фонда. Овај фонд износио je 
крајем 1931. године 4.24 милиона; томе je додата дотација 
добит из 1931. у изиосу од 80 хиљада, затим приход њего- 
вих хартија од 240 хиљада и застарела дивиденда од 14.6 
хиљада; укупно дакле износи 4.57 милиона, a no одбитку 
курсне разлике од 2.57 милиона износи стање фонда крајем 
1932. године 2.0 милиона. Фонд за повећање главнице износи
1.5 мклиона, за покриће евентуалних штета од промене вред- 
ности валуте 330 хиљада, фонд за амортизацију банчине 
зграде 1.4 милиона и банчин фонд за чиновнике 100 хиљада. 
Према томе укупни фондови износи 5.32 милиона, a тој сулш 
треба додати још и 52 хиљаде од дотације из овогодишње 
добити.

Смањење пасиве извршено je смањењем активе која 
je, што се тиче лукративних ангажмана некако једнакомерно 
редуцирана. Пада у очи да je позидија хартија од вредности 
увек још најјача, иако je од 28.1 милион (вредности фондова 
и ностро ефеката укупно) у 1930. години постепено смањена 
на 15.4 милиона (12.8 ностро ефекти и 2.58 милиона ефеката 
фондова) у 1932. години. Прел^а претпрошлој години износе 
мање за 4.9 милиона. И ако еу извесни папири у току послед- 
ње године продати, ипак долази ово смањење већим делом 
од отписа курсне разлике, која за по-следње две године из- 
носи пуних 12.7 милиона. To je и разлог да су се поред знат- 
них отписа преко рачуда губитка у тако знатној мери исто- 
пили и резервни фондови, међу којима je фонд за курсну 
разлику био утрошен већ и у 1931. години. Само курсна 
разлика најмањег дела ефеката —- државних папира књижена 
je преко фонда курсне разлике у активи биланса у 1931. го- 
дини за 1.2 милиона; у овој години тај je фонд већ редуци- 
ран, пошто je отписано више од законом предвиђене петине.

Приликом ранијих анализа Трговачке банке имали смо 
прилику да указујемо на њезину пословно-политичку преори- 
јентацију у 1929 и 1930 години, када je у рскудици ломбард- 
них и солвентних пласмана био посао са ефектима иајсигур- 
нији и најлукративнији, пошто еу се у иоле иормалним при- 
ликама у свако време могле заложити или чак и преко цене 
коштања уновчити. Портфељ њезиних ефеката био je -наро- 
чито одабран и пружао je стварно улагачима и акционарима 
оптималну сигурноет a банци врло лепе зараде. Пад курсева 
нико није тада још могао предвидети. Kao што рекосмо, 
претрпела je Београдска Трговачка банка на своме ефектном
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•иортфељу губитке на курсној разлици од 10 до 12,'Милиона 
динара у току последњих две година. Ти су губитци већ и 
«тписанн непосредно или преко фондова. Међутим, несмемо 
дагубити из вида, да су све то само књиговодствени губитци, 
a  не ефектаи, пошто се ове хартије увек још налазе у ру- 
кама банчиним; a она данас и не помишља на то да би их 
вродала, Биланс je приказ имовинског стања предузећа јед- 
ног извесног дана и норма je, да се ефекти билансирају no 
ÄypcHoj вредности која постоји тог дана. Ако би овако до- 
бивени књиговодствени губитди имали постати дефинитивни, 
■шда би банка своје ефекте no тим курсевима морала и про- 
дати. Свакако се банка књиговодствено-технички помирила 
•са тим губитцима; али у ствари не. Није joj потребно да сада 
реализује своје ефекте. Она може да чека, јер курсеви се 
морају поправити, a у томе случају ове he позиције задр- 
ж ати  врло велике латентне резерве. Просто не можемо за- 
мислити, како би имала да изгледа наша народна привреда, 
«ада би данашњи курсеви наших ефеката имали остати стал- 
ио на садашњој висини? Јер ти су папири у иароду веома 
раширени a само мало има оних који се налазе у повољном 
здоложају Београдске трговачке банке, да могу курсну раз- 
лику отгмсати, без ризика no сопствену солвентеост и пре- 
«рштених руку чекати развој догађаја одноено побољшања 
хурса. Штете које би у томе случају наша народна привреда 
претрпела биле би огромне — јер не смемо заборавити да 
•имамо поред милијарда државних хартија. од вредности и 
милијарде акција приватио привредних предузећа.

Ликвидитет Београдске трговачке банке je у 1932. го- 
дини дуплиран, што значи да су благајне и потраживања 
no жиро-рачунима код Народне банке за преко 100% већа 
«о у 1931. години, a износе укупно 4.4 милиона односно 20% 
од стања улога на штедњу. И то je у данашњим приликама 
идрочити доказ о солвентности и ликвидности активних бан- 
чиних послова. Ово je банка могла постићи само на тај на- 
•чин да je увек веома ригорозно одабирала своје комитенте. 
Кредити no есконту смањени су у последњој години за 6 
милиоиа на 60.7 милиона, a они no текућим рачунима за 3 
жилиона, док су v 1931 години већ били редуцирани за nv- 
них 9 Јлилиона. Управа Трговачке банне напомиње да су 
■приликом билансирања сумњиве менице отписане али да je 
ироценат отписа — с обзиром на тешке прилике — минима- 
лан. Од меничних кредита покривено je хипотекарно 4.63 
милиона a хартијама од вредно-сти 1.42 милиона. Код актив- 
них текућих рачуна, који су смањени за 3.4 милиона (изн-осе
7.2 милиона) покривено je хипотекарно 1.72 милиона a 3.09 
милиона ефектима a остатак меницама и другим гарантијама. 
Смањење ових рачуна долази у главноме од тога, што су 
•азвесни замрзнути рачуни без обзира детимично отказаии и 
ликвидирани a делимично претворени у есконтне кредите.

Зајмови на залоге смањени су за 983 хиљада на 4.83 
милиона од чега je 3.38 милиона покривено хипотеком на 
■подлози судског поравнања a остатак разним државним и 
приватним ефектима.

Потраживања код приватних новчаних завода су би- 
.лансирана a вредност непокретности билансирана je непро- 
жењено са 2.4- милиона.

У рачуну губитка и добитка имамо 12% смањење бру- 
t q  прихода, од 5.74 милиона на 5.08 милиона што je после- 
дица смањених прихода од камата, у мањој мери ефеката 
ж кирија. Међ расходима видимо да су пасивне камате реду- 
циране за 860 хиљада на 2 милиона, због отписа реесконтног 
«редита и да су трошкови отпали за 662 хиљаде. Ha овим 
двема позицијама уштеђено je преко 1.5 милиона динара тако 
да су за одговарајући износ могли бити отписани: курсна 
разлика на ефектима за 1.39 милиона (према 393 хиљада у
1931. години) и 146 хиљада на ненаплатива потраживања. 
Поред ових огромних отписа — захваљујући крајњој штед- 
им  — постигнута je чиста зарада од 516 хиљада која je

подељена на следећи начин: 51.6 хиљада. дато je резервном 
фонду, 41.2 хиљаде управном одбору као тантијема, 20.6 
хиљада надзорном одбору, 41.2 хиљаде чиновништву, 360 
хиљада као 3%, дивиденда a 1.1 хиљада дотира се резервном 
фонду.

Купон за 1932. годину исплаћиваће се 6 динара no 
акцији.

У управи Београдске трговачке банке налазе се сле- 
дећа г.г.: Стеван ј. Јовановић-Ресавац, претседник; Ђорђе С. 
Петковић, потпретседник; Младен И. Обрадовић, Добривоје 
Т. Лазаревић, Александар ј. Јовановић, Димитрије Л'1арковић, 
Милан Б. Томић и Сретен Стојановић. Директор банчин je 
г. Димитрије Богојевић. У Надзорном одбору су г.г.: Ради- 
сав Ј. Јовановић, претседник; Фрања Бајлони, потпретседник; 
Милан Париводић, Арон Алкалај и Никола М. Беловић.

OPŠTINSKA ŠTEDIONICA I ZALOŽNI ZAVOD GRa ĐA 
BEOGRADA, BEOGRAD.

Kod beogradske Opštinske štedionice učinjene su u prošloj 
1932. godini promene fundamentalne važnosti — donošenjem 
novog ustava — statuta. Nova pravila Štedionice dobila su de
finitivnu redakciju od strane upravnog odbora 17 februara 1932 
godine; sa izvesnim izmenama usvojena su 30. marta od Opštin- 
skog odbora a Ministar trgovine i industrije ih je potvrdio 5 
maja, opet posle izvesnih izmena. Novim pravilima promenjena 
je pre svega firma štedionice; dok je ona do tada glasila „Šte
dionica i založni zavod Opštine grada Beograda” dotle se sada 
zove „Opštinska štedionica i založni zavod grada Beograda”. Ova 
izmena firme je tipična, pošto se njome podvlači specijalni ka
rakter komunalne novčane ustanove. Javno pravni novčani za
vodi nemaju sopstvene glavnice (Državna hipotekama banka i 
Poštanska štedionica je takođe nemaju) kao što je nemaju ni 
komunalne, opštinske štedionice. To su kreditne ustanove sui 
generis, koje zahtevaju prema tome i specijalno zakonodavstvo 
što je slučaj i u celome svetu. Kod nas postoji u tome pogledu 

još jedna velika praznina. Pre rata, samo su Slovenačka i Dal
macija (pored Zagreba) poznavali institucije komunalnih i re- 
gulativnih štedionica, koje su osnovane prema starome austri- 
skome zakonu —■ regulation iz 1844 godine, koji 'bez malih izu
zetaka važi u tim krajevima još i danas. Kako su posle rata at 
naročito poslednjih godina skoro u svim većim varošima naše 
države osnivane nove komunalne štedionice na osnovu naročitih 
zakona odnosno statuta, to je potreba po jednom unificiranom 
modernom zakonu o komunalnim štedionicama postala hitna. Na 
taj zakon, za koji za sada još ne postoji ni definitivno redigiran 
predlog, čekamo već četrnaest godina — i baš ovih dana, pri
likom budžetske debate u Ministarstvu trgovine njegovo je do
nošenje ponova obećano. To je u interesu samih štedionica, od
nosno opština, građana i našeg domaćeg novčanog tržišta, pošto 
su komunalne štedionice počele naglo da se razvijaju i da za
uzimaju vidno mesto u našem novčarstvu.

Kazali smo, da javno pravne novčane ustanove nemaju 
sopstvene glavnice. Prema novim statutim a je ni Beogradska 
opštinska štedionica više nema. Ona postaje i potpuno izlišna, 
pošto preuzima Opština garantiju za sve obaveze svoje štedio
nice a napose za uloge na štednju. Ova garantija postavlja jedan 
od bitnih uslova za postojanje komunalnih štedionica. Međutim 
kod Beogradske štedionice po starim statutima to nije bio slučaj. 
Za to i vidimo da je opština snabdela svoju štedionicu prilikom 
osnivanja sa glavnicom od 30 miliona a da bi sigurnosti ulagača 
još jače podvukla, izdvojila je Opština beogradska od svojih ima
nja jedan naročiti deo (od imanja za podizanje jeftinijih stanova, 
placeva sa četraest objekata) i predala ih u vlasništvo Štedio
nice u vidu naročitog garantnog fonda, u iznosu procenjene vred
nosti ovih objekata od 61.22 miliona dinara. Ovaj garantni fond 
kao i glavnica od 30 miliona nalaze se u bilansima za 1930 i 1931 
godinu. Međutim, posle reformiranja statuta, u bilansu za 1932. 
godinu više ih nema — a to je potpuno u redu i u duhu prin
cipa komunalnih štedionica. U 1932. godini Beogradska štedionica
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više nema sopstvene glavnice. Pretvorena je u naročiti garantni 
fond — kao obrtni kapital — koji se ima, prema odredbi člana 
8 novih pravila, postepeno vračati Beogradskoj Opštini iz viška 
čiste zarade. Znači, da če postepeno nestati. To dakle više nije 
glavnica štedionice, više nije njezina imovina, već obrtni kapital, 
pozajmljen na dugi rok i sa utvrđeim planom otplaćivanja. Pre
uzimanjem bezuslovne garantije za pasivu štedionice a naročito 
za uloge postao je prema novim statutim a raniji garantni fond 
za uloge, koji je u bilansu za 1931. godinu iskazan sa 61.22 
miliona i koji je pretstavljao — kao što smo već napomenuli deo 
opštinskog imanja — potpuno izlišan, zbog čega ga u bilansu 
za 1931. godinu više i nema. On je ugašen i vraćen Opštini. 
Potreba za fondom više nije postojala pa čak i nakon neke vrste 
supergarantija pošto bankarsko-tehničko jedan naročiti deo op- 
štinskih nepokretnosti za uloge štedionice ne pretstavlja ni
kakvu naročitu garantiju, kad već Opština sa celokupnim svo
jim imanjem i sa punom svojom poreskom snagom garantira za 
obaveze svoje štedionice. Time je čak u znatnoj meri uprošćen 
i sam bilans štedionice, koji je u 1932. godini postao mnogo ja
sniji i pregledniji.

Funkcije i poslovanja komunalnih štedionica regulisano je 
i naročitim zakonom odnosno statutom, analogno kao i kod nov
čanih zavoda, ali sa daleko većim ograničenjima. Kod njih nije 
glavni cilj privređivanje, već obavljanje izvesnih opštekorisnih 
funkcija, uglavnome u interesu komunalnom. Kod Beogradske op- 
štinske štedionice njezina je glavna zadaća rezimiranje u novom 
statutu, § 2, koji predviđaj „da u najširim slojevima građanstva 
podiže i razvija smisao štednje i da u tome cilju omogući sva
kome, da svoju uštedu sigurno i korisno na priplod uloži i po 
potrebi je lako podigne; da pomaže i širi dečju i đačku štednju 
i da povoljnim kreditom pomogne građane grada Beograda, na
ročito ekonomski slabije.”

U našim ranijim analizama a naročito u analizi za prošlu,
1931 godinu (u dodatku Narodnog Blagostanja od 4. juna 1932. 
godine, broj 23, strana 163) mi smo detaljno izložili funkcije i 
naloge štedionice već i prema njezinome novome statutu, zbog 
čega ih danas smatramo poznatim, da bismo izbegli ponavljanje.

Od naročite važnosti je uređenje poslova koje ona ima da 
vrši za Beogradsku opštinu na šta  ćemo se malo docnije još 
jednom vratiti.

Prilikom naših ranijih analiza napomenuli smo, da je u- 
prava štedionice sjajno umela da razbije jako akreditirano mi
šljenje kod beogradske publike, da je veoma riskantno davati 
uloške Beogradskoj opštinskoj štedionici, pošto će to na kraju da 
proguta nenasita Opština. Međutim se brzo pokazalo da ova opa
snost ne postoji, pošto ima uprava štedionice u okviru statuta, 
koji ograničavaju i limitiraju zaduženje kod opština, punu sa
mostalnost, a pored toga u njoj se ne nalaze samo pretstavnici 
Beogradske opštine, već i pretstavnici Narodne banke, Državne 
hipotekarne banke, Glavne kontrole i privatnog bankarstva.

Da pogledamo kako su se razvijali poslovi u 1932. go
dini. U tome cilju sastavili smo donju tablicu sa upoređenjem 
bilansnih pozicija za poslednje tri godine — koje su istovremeno 
i prve godine rada Beogradske opštinske štedionice. Slika koju 
dobijamo je sledeća:

Račun izravnanja
Aktiva 1929/30. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Gotovina 649 528 1.446
Potraž. kod banaka i žiro 20.688 5.448 2.721
Zajmovi po eskontu 9.881 14.531 11.907
Zajmovi po lombardu 4.329 20.912 2.567
Zajmovi po zaiozi dragocenosti 686 957 996
Zajmovi po tek. računima — 727 803

Zajmovi Beograd, opštini — 16.659 n.OOf
Hartije od vrednosti 29.815 19.654 3.4 Ш:
Opština za kursnu razliku — 10.255 —
Nameštaj i pribor 339 346 329
Osnivački troškovi 200 100 59
Vrednosti garant, fonda 61.218 61.218 27.000
Ostave i kaucije 12.227 47.455 20.628
Naplate 33 227 94
Dužnica za garantna pisma 563 2.308 1.919
Dužnici za žira 104.414 113.808 117.700
Depo opšt. taks. maraka 4.881 15.114 11.947
Razni računi 20 805 —
Zajmovi na ručnu zalogu — — 179“
Beogr. opštini po lombard. zajmu — — 13.075

Pasiva

Glavnica (garantni fond) 30.000 30.000 30.000'
Rezervni fond 3.000 3.192 2.849

Ulozi na štednju:
po uložnim knjižicama 16.867 28.901 26.856-
po omladinskoj štednji 1.194 2.411 3.161
po tekućim računima — 1.562 1.594
Garant, fond opštine za uloge 61.228 61.228 —
Potraž. opštine po raz. rač. 12.143 6.270 3.090
Pasivni tek. računi — 15.000 13.075-
Razlika kurs. vred. efekata 1.286 — —
Pomoćni pens. fond činovnika 69 108 174
Tantijeme 278 153 116
Razni računi 823 435 585
Dobit na raspolož. opštine 126 1.535 552'
Zbir bilansa 249.946 331.059 233.790’

U pasivi, koju ćemo prvo analizirati, vidimo, da se u .
1932. godini umesto glavnice pojavljuje garantni fond Beogradske 
opštine, sa 30 miliona, o kome je već bilo govora. Taj garantni- 
fond sastoji se iz dotacija Beogradske opštine u gotovini od 3' 
miliona dinara i iz 66712 komada Rente ratne štete (od čega se 
nalazi u trezoru Štedionice 34.090 komada a u reversu Opštine 
32.622 komada) koji se po čl. 8 pravila vode po stalnom kurs«, 
od 404.724 dinara po komadu, što iznosi ukupno 27 miliona. Ü  
bilansima za 1929/30 i 1931. godinu nalazila se protuvrednost 
ovih efekata u aktivi, u poziciji hartije od vrednosti. Kako je me
đutim u 1931. godini vrednost državnih papira znato opala, r  
više nije pretstavljala odgovarajući iznos od 27 miliona, to je  
Opštinska štedionica zadužila opštinu na novome računu kursne 
razlike za 19.65 miiiona. Prema novim statutima i garancionoj 
izjavi Suda Beogradske opštine za nastalu kursnu razliku ove 
su hartije od vrednosti prestale biti svojina Štedionice, već su  
sastavni deo garantnog fonda opštine, dat štedionici u vidu- 
obrtnog kapitala i štedionica ima ovaj kapital vratiti opštini, r  
to 3 miliona u gotovu a 66.712 komada Ratne štete bilo u ob
veznicama bilo u gotovu, po kursu od 404.724, po kome ih je 
svojevremeno i primila. Ovo vraćanje regulisano je statutima, 
članom 48 na taj način, da se od zarade svake poslovne godine 
a po odbitku svih troškova i amortizacija ima upotrebiti 75%  za 
povraćaj obrtnog kapitala, dok se potpuno ne isplati. Na osnovu 
ovih utanaćenja vidimo, da je pozicija hartija od vrednosti 
aktivi u poslednjoj godini smanjena za 17 miliona (za kursnu 
vrednost ovih efekata, koji se sada proknjiže preko ra
čuna vrednosti garantnog fonda O. G. B. u nominalnom iznosu 
od 27 miliona. Tako je i u redu, i za posmatrače bilansa kojim a 
suština stvari nije poznata, mnogo razumljivije od zaduženja op— 
štine za kursnu razliku od 10.25 mil. Raniji rez. fond, koji je kra
jem 1931 g. iznosio 3.19 mil., razdeljen je prema novim statutim a.
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-na tri fonda i to: stalni rezervni fond (539 hiljada), opšti rez. 
lond (1.99 hiljada) i fond založnog zavoda (663 hiljade). Kra
jem 1932 godine ovi fondovi iznose zajedno 2.85 miliona. Manji 
su za 343 hiljade zbog otpisa kursne razlike vrednosti ovih fon
dova u iznosu od 1.49 miliona i istovremeno dotacije dobiti od 

*988 hiljada kao i dotacije prihoda vrednosti ovih fondova.

Ulozi na štednju, koji pretstavljaju glavni i najvažniji 
izvor sretstava Opštinske štedionice iznose krajem 1932 godine 
26.86 miliona, odnosno samo za 2.04 miliona manje no krajem
1931 godine. To ukazuje na neobično povoljno stanje i na veliko 
poverenje koje uživa Opštinska štedionica međ beogradskim 
građanima; smatramo, da je potpuno izlišno ponavljati sve te
ške događaje, kojima su naše kreditne ustanove bile izložene 

■poslednjih godinu i po dana. Moramo priznati, da smo očekivali 
znatno veći odliv. Da do toga nije došlo ima Štedionica da za
hvali pre svega svojoj vanrednoj likvidnosti i mogućnosti, da je 
sivek isplaćivala sve otkazane uloge bez i najmanjeg otežavanja 
i  odugovlačenja. U 1931 godini, prilikom prve panike ulagača, 
su naše komunalne štedionice zabeležile znatan priliv uloga, 
koji su se podizali kod drugih banaka. Ali je ovo podizanje po
r ta la  opšta pojava i zbog prekomernih zahteva i nedovoljne li
kvidnosti došle su i komunalne štedionice u prilike, da po ugledu 
na privatne banke, zatraže zakonsku moratorijalnu zaštitu — 
međ njima i naše najveće komunalne ustanove. Beogradska 
opštinska štedionica međutim na najrigorozniji način vodila je 
brigu oko održavanja potrebnog likviditeta. Obustavljen je čak 
I prijem novih velikih uloga, koji su iz pojedinih novčanih za
voda bežali i tražili momentani plasman kod nje. Pored toga 
sm anjena je i kam atna stopa na veće uloge a primljeni ulozi 
vezani su za duže rokove. Sve ove mere i mogućnost svako- 
vrem enog podizanja uloga imali su na ulagače pomirujuće dej
stvo. Jedino je priliv novih ulagača bio nešto manji no prethod
ne godine, ali kada se uzme u obzir opšta psihoza ulagača i te
ške privredne prilike, štedionica može biti potpuno zadovoljna, 
Jer je u toku 1932 godine imala 1422 nova ulagača sa 7.68 mi- 
'liona dinara.

U izvršenju svoje ekonomsko-etičke funkcije, unošenjem 
duha štednje u najšire slojeve građanstva organizirala je šte
dionica uprkos teških prilika živu propagandu štednje. Naro
čito međ decom i školskom omladinom. To je neobično potre
ban i korisan posao —  i ako po samu Štedionicu bez finansiskog 
efekta. Ovi napori krunisani su lepim uspehom, pošto je u toku 
prošle godine prikupljeno za 790 hiljada dinara po ovoj dečjoj 
štednji. Tako vidimo, da je stanje po svima ulozima omladinske 
štednje krajem 1932 godine iznosilo 13817 štediša sa ukupno
3.16 miliona prema 11.637 štediša i 2.41 miliona krajem 1931 
.godine.

Ulozi po tekućim računima ostali su nepromenjeni sa 1.5 
-milioa, i to zbog toga što Štedionica nove više nije primala, 
pošto novim statutima ova vrsta poslovanja nije više pred
viđena. Potraživanje Beogradske opštine po raznim računima 
-smanjeno je ove godine na 3 miliona a pasivni tekući računi i 
-ostali računi pretstavljaju uglavnome tranzitorne pozicije. Toliko
o pasivi bilansa.

U pregledu aktivnih poslova, uprava Štedionice u svome 
izveštaju pravilno podvlači, da kod štedionica uopšte, davanje 
zajmova nije „posao” već samo sretstvo kako bi se orhogučilo 
da prikupljenje uštede budu plasirane. Ovo je u toliko teže, po
što u današnjim teškim prilikama mora voditi naročitu brigu 
oko sigurnosti i jer se komunalne štedionice donekle smatraju 
socijalnim ustanovama, koje imaju pomoću zajmova pomagati 
građanstvu, prvenstveno ekonomski slabije. To je čak i sta
tutima utvrđeno. Ali ako je Štedionica morala prvenstveno zado
voljavati zahteve svojih ulagača ona nije mogla u dovoljnoj 
meri Vršiti svoje kreditne funkcije. Zato su donete mere ogra
ničenja: niko ne može imati dva menična zajma, menični dug 
po ličnom kreditu ne može biti veći od 5 hiljada a izuzetno 10

hiljada, zajmovi uz intabulaciju ne mogu biti veći od 100 hi
ljada a intabulacija mora glasiti na prvo mesto a zajam ne može 
biti veći od У 3 komisijom procenjene vrednosti. Lombardni 
zajmovi ne mogu biti veći od 10 hiljada i to samo na državne 
papire. U septembru 1931 godine bio je obustavljen rad na 
odobravanju novih zajmova, što je trajalo do početka februara 
1932 godine. Od avgusta međutim kreditiranje po meničnim 
zajmovima ponovno je moralo biti obustavljeno i samo u doka
zano hitnim i izuzetnim potrebama davani su sitni iznosi. 
Ukupno menični zajmovi su u 1932 godini za 2.5 miliona manji 
no u 1931 godini a iznose 11.9 miliona podeljeno na 2559 me
nica, tako da prosečni menični zajam iznosi 4633 dinara, što do
kazuju, da preovlađuju sitni krediti.

Založni poslovi Štedionice obuhvataju lombard, zajmove 
na dragocenosti i kao nov posao, zajmove na ručnu zalogu. 
Lombardni je posao zbog srozavanja kurseva državnih efekata 
bio u neobičnoj meri otežan, i sveden na najmanju meru. Na 
tim zajmovima izgubila je Štedionica 709.8 hiljada dinara, ali 
uprava napominje, da je ceo taj gubitak pokrila rezervama i 
prihodima sa kupljenih obveznica iz ovih prodaja. Krajem go
dine iznose lombardni krediti 2.5 miliona, prema 20.9 miliona u
1931 godini, kada je preko ovog računa knjižen i jedan opštin- 
ski zajam — što u ovoj godini nije više slučaj. Zajmovi na dra
gocenosti samo su malo veći no 1931 godine i iznose 996 hi
ljada. Najmanji zajam iznosi 20 a najveći 5000 dinara, dok pro- 
sečan zajam nije veći od 516 dinara. Davanje zajmova na ruč
nu, sirotinjsku; zalogu, smatra se kao socijalna funkcija, koja nije 
ni malo lukrativna, zbog čega je novi Zakon o radnjama stavlja 
u dužnost prvenstveno opštinskim štedionicama odnosno opštin- 
skim zalagaoni'Cama. Zalagaonica Beogradske opštinske štedi
onice počela je raditi u junu i do kraja godine izdala je 815 zaj
mova u iznosu od 278 hiljada dinara. Prosečan iznos jednog 
zajma iznosio je 341 dinar. Aktivni zajmovi po tekućim računi
ma, kao i pasivni, nisu nanovo odobravani, pošto se postepeno 
likvidiraju.

Jedna od vrlo važnih funkcija Opštinske štedionice su po
slovi sa Beogradskom opštinom, koji se prema statutima kreću 
u dva pravca: u pogledu vršenja ‘blagajničke službe za opšti- 
nu i njezina preduzeća (ukupan promet poslova sa opštinom 
iznosio je u prošloj godini 383 miliona dinara —  sve bez tro
škova za opštinu) i u pogledu pružanja finansiske pomoći putem 
kratkoročnih zajmova i davanja svojih žira. Kod svoje štedionice, 
opština je imala svega dva zajma: po tekućem računu od 20 
miliona; kod toga zajma u prošloj godini nije bilo promena. 
Opština je uredno polagala tromesečne kamate a krajem 1932 
godine ovaj je zajam iznosio 17 miliona, koliko je bilo iskori- 
ćeno. Kamata iznosi 8% godišnje. Drugi je lombardni zajam od 
15 miliona, koji je u 1931 godini knjižen preko računa lombarda 
hartija od vrednosti. Opština je po tome zajmu otplatila u 1932 
godini 1.92 miliona tako da iznosi krajem godine 13.07 miliona. 
Drugih zajmova opština kod svoje štedionice nema. U po
gledu vršenja poslova blagajničke službe vršena je a) prodaja 
opštinskih taksenih maraka za 3.16 miliona a krajem godine 
ostalo je neprodatih maraka još za 11.9 miliona; b) naplatu pret
plate električne struje po 62.228 uplatnica u iznosu 3.45 miliona 
a v) naplatu taksa za upravu vodovoda, čime se počelo u julu
1932 godine, Štedionica je naplatila 6859 uplatnica za 2.59 mi
liona. Dalje je Štedionica vršila isplate po drugim raznim ra
čunima za opštinu i to ukupno 149.2 miliona naplata a 155.96 
miliona isplata. Iz ovoga se vide sve povoljne strane, koje pru
ža Štedionica svojoj opštini, pošto joj je u neobičnoj meri opro
stila vršenje blagajničke službe kao i računovodstva.

Za dobijanje zajmova opština se u izdašnoj meri služila 
i žirom Opštinske štedionice. U 1932 godini data su nova žira 
u iznosu od 40 miliona a iskupljeno je bilo štedioničnih žira od 
strane opštine za 36 miliona, tako da iznose sva žira data 
opštini 117.7 miliona dinara.



Račun gubitka i dobitka:

1929/30 1930. 1932.

Rashodi: u hiljadama dinara

Troškovi administracije 1.831. 1.738 2.123
Kamata 1.239 2.299 2.372
Razlika na kursu rez. fonda ------ 382
Otpisi 320 516 732
Čista dobit 3.474 1.918 1.164

Prihodi:

Kam ata 2.704 3.742 4.014
Provizije 904 137 308
Dobit na deviz. posl. 50 46 17
Prihod od efekata 3.197 1.738 138
Naplaćena otpisana potraž. 21 72
Vanredni prihodi ------ 1.160 1.836
Razni prihodi 10 9 7
Zbir prihoda ili rashoda 6.865 6.854 6.392

Bruto prihodi pokazuju skoro nepromenjenu sliku kao i 
ranije dve godine. Smanjenje prihoda od efekata je posledica 
otpisa kursne razlike i činjenice, da su prihodi od efekata ga
rantnog fonda proknjiženi kao vanredni prihod. Ali su porasli 
prihodi od kam ata kao i provizija. Kod rashoda vidimo pove
ćanje administrativnih troškova, što je posledica osnivanja za
sebne zalagaonice za ručne zaloge i proširenja blagajničke slu
žbe za beogradsku opštmu. Razlika na kursu hartija od vredno
sti ove godine nije knjižena preko računa gubitka, pošto je spro
vedena direktno preko odnosnih fondova, koji su zbog toga i 
nešto smanjeni. Otpisi sumnjivih potraživanja, vrlo rigorozno

sprovedeni, nešto su veći no prošle godine a iskazani su sa 732' 
hiljade.

Čista dobit je manja no ranijih godina, što je bilo neiz— 
bežno zbog izvesnog smanjenja poslovnog volumena. Ona iz
nosi 1.16 miliona a podeljena je na sledeči način a prema članu-:
47 pravila: 10% stalnom rezervnom fondu 116 hiljada, З У 2% 
za tantijemu Upravnom odboru 40;7 hiljada, V>/*fo kao tantije
ma Nadzornom odboru 17.4 hiljada, 5% kao tantijema činov— 
ništvu; 58,2.hiljada i 5%  za pomoćni penzioni fond činovnika šte
dionice 58,2 hiljada, ukupno 291 hiljada. Po odbitku od čiste- 
dobiti ostaje 873 hiljade za podelu, koja se je upotrebila prem a 
članu 48 pravila i to: 75% u opštis rezervni fond, naime 654.7! 
hiljade a 25% u fond založnog zavoda 218.2 hiljade. Ali kake 
je po članu 48 pravila alinea 2., opšti rezervni fond za ovogo
dišnjim dotacijama dostigao visinu od 5% sume uloga na 
štednju, to se prema alineji 3. čl. 48. ima za iznos viška od 552" 
hiljade otplatiti Opštini grada Beograda ravna suma na ime o t- 
otplate vraćanja obrtnog kapitala. Ova otplata ima se izvršiti 
u odgovarajućem broju obveznica Ratne; štete, računajući svakir 
obveznicu po 404.724, po kojoj su vrednosti svojevremeno r  
i primijene.

U upravi Beogradske opštinske štedionice nalaze se sle
deča gospoda: Vitor Krstić, pretsednik i potpretsednik Beograd
ske opštine; Dr. Drag. Đ. Novakovič, potpretsednik i glavni di
rektor Narodne banke u pensiji; članovi: Evgenije K. Kiklić, 
šef direkcije hip. poslova Drž. hip. banke; Dragoslav S. Šva— 
bić, viši inspektor Narodne banke; Božidar Mijušković, načelnik: 
Ministarstva finansija; Radivoj Glumac, direktor Prve hrvatske 
štedionice u penziji; Dr. Fridrih Pops, advokat; Momir Mitro
vič, trgovac; Radojko Gavrilović, trgovac; Vlad. Dušmanić, ad
vokat; Jovan K. Đuričić, direktor štedionice. U Nadzornom od
boru su gospoda: Jezdimir Đokić, pretsednik; Dragomir Drago- 
jević, Dr. Avgust Pavletič, Dragiša Matejić, Đorđe Đorđević 
i Tanasije Zdravković.
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A п M Л И 3 A Б И Л AH C A
Додатаи „Народном Б ла го о та њ ^'

БРОЈ 14 БЕОГРАД, 1. АПРИЛ 1933. Ш ДИНА ¥

Садржај,
Paneevačka pučka banka — Pančevo 
Bauka Z'iatibor a. d. — Beograd 
Предовић, акционарско друштво у Загребу 
Градска штедионица у Вараждину 
Чаковачка-међимурска штедионица д. д. — Чаковац 
Пучка дионичка штеоница у  Новој Градиижи

velike seljačke depozitne banke, To je bilo neizbežno. Tako na-
s/ додатку op. 13 поткрале су ce следеие штампарске 

грешке:
У Управном одбору Београдске трговачке бакке треба i 

да буде Добра Петковић место Ђорђе Петковић и Димитрије 
Мирковић место Димитрије Марковић. i

PANCEVAČKA PUČKA BANKA, PANČEVO.

Donja tablica glavnih bilansnih pozicija Pančevačke pučke 
banke za period poslednjih deset godina pruža vernu sliku opštih 
privrednih prilika Donjeg Banata ša kojima je, bilo u pogledu 
opšte-privrednim, bilo specijalno bankarskim — povezana. Posle 
sedam relativno povoljnih godina dolaze godine poljoprivredne 
krize. Njezino dejstvo na Pančevačku pučku banku pojavljuje 
se već u 1930 god. Od 146 miliona u 1929 god. raste zbir bi- 
lanse svega još za oko 2 miliona na 148 miliona u 1930, ali posle j 
toga dolazi do redukcije, na 138 miliona u 1931 i 113 miliona u 
1932 godini. Time je obrtni kapital bančin sveden na nivo od 
1926/27 godine. To su u glavnome posledice teške poljoprivredne 
krize. Još u 1931. godini je krizom namučena poljoprivreda Do- ј 
njeg banata teško pogođena. Prinos pšenice je bio tada doduše ' 
još vrlo dobar, kvalitativno kao i kvantitativno, ali je zato 60% i 
celokupne žetve još krajem iste godine još bio u rukama proizvo
đača, zahvaljujući rđavo upravljenome žitnome režimu. Kukuruz 
je dao slab prinos, a pored toga srozala se i cena u nezapam
ćenoj meri. Kod stoke imali smo s jedne strane zarazne bolesti 
a s druge očajno niske cene. U 1932. godini, prilike su se po
goršale. Žetva i mogućnost unovčenja poljoprivredne produk
cije bila je slabija od najskromnijih očekivanja. Pšenica je s a - , 
svim podbacila, kako po kakvoći tako i u cenama; rezultat 
berbe kukuruza bio je vrlo zadovoljavajući, ali su cene bile opet 
tako katastrofalno niske, da su u mnogo slučajeva jedva pokri
vale izdatke. Proizvođač se nalazio u nepovoljnom stanju, te je 
zbog nemogućnosti dobijanja kredita morao robu odmah proda
vati, da bi mogao ispuniti svoje najhitnije potrebe i plaćati po
reze. Pored toga trajale su teške stočne zarazne bolesti kroz či
tavu drugu polovinu 1932 godine, tako da su stočni sajmovi, bili 
zatvoreni ,a stočna trgovina zabranjena. Ove prilike, koje traju 
već skoro tri godine, imale su za posledicu neobično jako sma
njenje kupovne snage seljaka a time u vezi i zanatlija i trgo
vaca. Zatim, u jesen 1931. godine, dolazi još i kriza poverenja i 
kriza kreditnih ustanova, koja još i danas traje. Ona je i kod 
Pančevačke pučke banke morala ostaviti duboke tragove, što  je 
bilo neizbežno, pošto je ona u najužem kontaktu sa banatskim 
poljoprivrednikom. |

Već i sama stagnacija u poljoprivrednoj proizvodnji morala 
je izazvati teškoće banaka, koje njome rade a u naročitoj meri

lazimo u izveštaju Pančevačke pučke banke vrlo pravilnu kon
stataciju, da za naše neobično teške prilike nisu odgovorni samo 
događaji svetske privrede već i čitav niz specijalnih domaćih 
tazroka. Međ ove uzroke ubraja se i zakon o zaštiti zemljoradnika 
od 20 aprila 1932 godine o kome kaže „da je dao maha agita
ciji neodgovornih elemenata, koja je bila uperena na potpuno 
odricanje plaćanja dugova, a u daljem toku događaja, i produ
ženje zakona o zaštiti zemljoradnika koje je palo na dan 20. de
cembra 1932 godine, pružiće novu priliku za nebrojene zahteve 
zainteresovanih, koji i sam naš, ustavom zajamčeni pravni po
redak ne poštuju. Posledica toga bio je težak potres poverenja 
u opstanak našeg privrednog uređenja, u stabilnost narodne va
lute i sve više preovlađujućeg begstva kapitala. Na taj način 
je malo po malo znatan deo gotovine povučen iz prometa te je 
tako nastupila opšta oskudica novca.”

Navala ulagača traje do kraja 1932. godine već punih 18 
meseci, i još ni danas nije prestala. I ako velike rezerve likvidi- 
teta morale su se iscrpeti i novčanim zavodima u prvom redu 
čisto depozitnim zavodima i pored svih napora u tim kraje
vima, gde je veći deo njihovih komitenata dužnika bio zaštićen, 
nije preostalo drugo do traženja zaštite, pošto nisu imali mo
gućnosti da u odgovarajućim iznosima likvidiraju svoje aktive, 
odnosno svoja potraživanja. U1 tim krajevima, novčanim zavo
dima nije preostalo drugo, nego da se koriste §  5 ili da' via fakti 
obustave isplate ili da se koriste § 6 koji je donet, ali tek 28. 
decembra 1932. godine.

Mi smo već u ranijim analizama konstat’ovali, da je Pan- 
čevačka pučka banka zavod, koji sa skoro 90% kreditira poljo
privredu —  i razumljivo je, da su tu  teškoće morale biti naročito 
teške. To nam potvrđuju statistički podatci koje banka objav
ljuje i prema kojima otpada na 7351 menicu u njenom portfelju 
5000 menica na zajmove ispod 5 hiljada dinara, 1256 menica na 
zajmove do 10 hiljada dinara, 696 menica na zajmove do 20 hi
ljada dinara i svega 400 menica na zajmove od preko 20 hiljada 
dinara. Tu je dalji komentar nepotreban. Kod uloga na štednju, 
koji krajem 1932. godine iznose 73.47 miliona podeljeno na 5031 
knjižica imamo 321 ulog sa preko 50 hiljada u iznosu od 51.3 
miliona, 705 knjižica od 10 do 50 hiljada u iznosu od 15.4 miliona, 
396 knjižica od 5 do 10 hiljada, 923 uloga od 1 do 5 hiljada i 
2686 knjižica sa ulogom do hiljadu dinara,

Napomeuli smo, da je obrtni kapital Pančevačke pučke 
banke u 1932. godini smanjen za 23.6 miliona odnosno za 35.3 
miliona prema 1930. godini —  što je isključivo posledica sma
njenja uloga na štednju. Od ovog obrtnog kapitala je 15.37 mi
liona sopstvenih sredstava, (10 miliona glavnica i 5.37 miliona 
fondova), 87.47 miliona uloga (73.47 miliona uloga na štednju
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a 14 miliona uloga po tek. računima) i 8,48 miliona reeskont kod 
Narodne banke, koji je u 1931. godini povećan za 1.6 miliona, 
đak je u 1932. godini ostao nepromenjen. Poverioci sa 426 hi
ljada uopšte ne broje. Interesantno je kretanje uloga u 1932. 
godini: 4166 ulagača nanovo je uložilo 42 miliona, a 10.996 ula
gača podiglo je 62.22 miliona, tako da imamo kod uloga ла 
štednju odliv od 20.2 miliona, a zajedno sa tekućim računima
22.9 miliona.

U upravi Pančevačke pučke banke se nalaze sledeča gg.: 
Jovan Pavle pl. Graf, pretseđnik; Or. Rudolf Vitigschlager, pot- 
pretsednik; Franjo Amon, Adam Lang, Martin Fogenberger, 
Artur Frajnd, Dr. Hugo Lenard, Herman Gramberg, Oto Vajfert 
i Ludvig Vitman. U nadzornom odboru su gg.: W. h. Bek; A. 
Parčetić, Fedor Dragojlov, josif Žanel, V. Julius. Glavni direktor 
je g. Vilim Vajs.

Bflans im anja »Pančevačke Pučke Baake« za poslednjih  10 godina
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1922 1.182 10.032 1.826 8.629 279 2.500 1.787 10.987 3.338 5.142 698 24.947 480
1923 1.489 10.932 1.730 7,617 279 2.500 1.845 14.804 2.660 4.263 1,027 27.846 700
1924 4.444 14.673 1.755 21.520 119 5.000 3.077 25.784 3.493 8.613 1.657 48.664 1.400
.1925 6.738 25.772 1.776 28.658 119 5.000 3.204 52.725 3.43Ö 877 1.677 67.998 1.400
1926 7.613 39.606 2.156 53.788 337 5.000 3.332 76.268 6.542 12.483 1.674 106.855 1.400
1927 8.916 54.138 3.745 60.403 3.559 10.000 4.925 102.151 6.355 7.480 1.767 133.996 1.400
1928 12.414 537850 4.243 59.380 3.402 10.000 5.059 102.794 7.557 7.496 2.075 136.430 1.750
1929 15.537 60.749 4.339 62.552 3.402 10.000 5.187 113.428 7.309 6.654 2.411 146.751 . 2.000
1930 16.610 70.212 6.111 51.832 3.402 10.000 5.349 121.806 6.856 455 2.411 148.612 2.000
1931 10.703 65.701 5.773 51.367 3.647 10.000 5.309 110.372 8.420 690 1.490 137.987 1.250
1932 4.469 51.108 6.234 44.531 6.640 10.000 5.376 87.478 8.488 426 301 113.307

Sva ova sretstva isplatila je Pančevačka pučka banka iz 
sopstvenih snaga i jedino pomoću odgovarajuće likvidacije ak
tive, što je opet pretstavljalo naročite teškoće, pošto je veći deo 
njezinih dužnika imao mogućnosti da se koristi zaštitom se
ljačkog moratoriuma. Ako pregledamo aktivu, onda vidimo, da 
su u poslednjoj godini smanjene pozicije: blagajna za 6.3 mi
liona ,menice za 14.6 miliona i dužnici za 6.8 miliona, ukupno 
dakle za 27.7 miliona. Time su podmireni ulagači. Od 51.1 mi
liona eskontnih kredita pokriveno je 1932. godine 76.9% sa hipo
tekarno osiguranim meničnim materijalom. U toku 1932. godine 
skadiralo je 27655 menica; od toga Je sam o 419 moralo biti pro- 
testovano a  u sudskom postupku nalazi se  svega 139 menica.

Pada u oči porast pozicija nepokretnosti za 3 miliona, što 
dolazi otuda, da je banka vrednost ovih nepokretnosti vodila ra
nije preko računa dužnika odnosno aktivnih tekućih računa, pošto 
je napustila raniju nameru da ove nepokretnosti sasvim izgradi.

Zbog kursne razlike na državnim efektima otpisano je ove 
godine 227 hiljada pored 50 hiljada, kao druga rata prošlogo
dišnjeg otpisa od fonda za kursnu razliku državnih papira u ak
tivi, koji je time smanjen na 151 hiljadu.

Račun gubitka pokazuje znatno smanjenje čiste dobiti: dok 
je u 1929 i 1930 godini iznosila još 2.4 miliona, a u 1931 godini
1.49 miliona, dotle iznosi u 1932 godini svega 301 hiljadu. Razlog 
tome malome dobitku su pre svega teške prilike ali i tradicio
nalna predostrožnost uprave bančine. Tako vidimo, da iznose ot
pisi 880 hiljada od ćega sumnjiva potraživanja 572 hiljade, ot
pisi od nepokretnosti i inventara 30 hiljada od kursne razlike 
efekata 277.6 hiljada. Neobično visoki su porezi i prirezi, sa 618 
hiljada, što znači, da iznose punih 200% od čiste dobiti! Dobit 
se prenosi na novi račun a tantijema se ove godine ne isplaćuje!!

Kako su u drugoj polovini 1932. godine a naročito pred 
kraj godine otkazi uloga zbog begstva od dinara postali sve 
veći, a banka sa druge strane nije imala mogućnosti da uteruje 
Svoja seljačka potraživanja i nije htela primeniti moratorijalnu 
primenu prosto via fakti —  kao što bi to takođe mogla uraditi
—  Pančevačka pučka banka zatražila je krajem godine —  29. 
decembra 1932. godine — zaštitu Uredbe o regtifišanju isplata 
doga.

. BANKA ZLATIBOR A. D., BEOGRAD.

Van svake je sumnje, da je beogradska banka Zlatibor 
pripremila ove godine svojim akcionarima jedno neobično simpa
tično iznenađenje. Akcionari odnosno svi oni, koji su plasirali 
svoje ušteđevine ili kapitale u hartije od vrednosti preživljuju 
vrlo teška vremena. Kako god su naši efekti jeftino kupljeni i u 
vezi sa tim obećavali sjajne zarade, ipak još su bili i suviše pla
ćeni. Srozavanje kurseva svih efekata, bilo to državne ili privatne 
hartije od vrednosti, zauzelo je tolike dimenzije da to pre dve go^ 
dine ni najpesimističniji čovek ne bi mogao proricati. Naročito te
ško su pogođeni imaoci akcija. Pored katastrofalnih kurseva a če
sto i apsolutne nemogućnosti realizacije, oni ove godine u najče
šćim slučajevima neće primiti ni dividende. To je više no notorna 
stvar. Niti na akcije trgovačkih ili industrijskih preduzeća, niti 
na akcije banaka. U to su se akcionari u ostalome već i silom 
okolnosti snašli. Veći deo banaka u našoj zemlji neće plaćati 
dividende, a broj onih koje će plaćati 3%; do 5% biće vrlo ogra
ničen, A da bi jedna banka 1932. godine plaćala čak i veću di
videndu no za 1931. godinu, to danas, u doba najcrnjeg pe
simizma, niko ne bi hteo verovati. Pa ipak je to tačno, i zbog 
toga smo odmah u početku konstatovali, da su akcionari Banke 
Zlatibor bili prijatno iznenađeni, kada su na zboru, održanom 5. 
o. m. saznali, da im plaća banka 7% dividendu, t. j. za 2%, veću 
no za 1931. godinu.

Ova činjenica potvrđuje naše mišljenje, već više puta iz
neseno, da ima kod nas malih i srednje velikih novčanih zavoda, 
vrlo dobro upravljanih, koji krizu bankarstva stvarno nisu ni 
osećali ili bar ne za dugo vreme. Međ ove banke treba ubrojiti i 
Banku „Zlatibor” a. d. u Beogradu. Kod nje nema traga o paniki 
ulagača, o prekomernom podizanju uloga ona nista ne zna, ne 
poznaje nelikvidnost niti sve one muke direktora banaka u Hr
vatskoj i Slovenačkoj, koji su silom okolnosti i iz prestižnih ra
zloga prihvatili pogodnosti moratorijalnog stanja via fakti, bez 
primene §§ 5 ili 6, ne zna ništa o ogromnim gubitcima na efek
tima, o velikim otpisima sumnjivih potraživanja, niti o obustavi 
kreditiranja.

To nam potvrđuje i izveštaj bančine uprave, koja konsta- 
tuje „da je blagodareći svojoj opreznosti u radu, banka i u pro-
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šioj godini kao i uvek vraćala svakom svom ulagaču uloženi 
novac, bez otkaza i u neograničenim iznosima. Ovaj naš kulantan 
postupak povoljno je uticao na naše ulagače i sačuvao njihovo 
puno poverenje u naš zavod. Zato smo preko cele godine imali 
novih uloga onoliko koliko je i podizato, a pored toga bilo je 
i ponude većih uloga koje mi nismo hteli primiti, iz razloga oba- 
zrivosti, očekujući bolje prilike za rad. Zahvaljujući svojoj li
kvidnosti i poverenju koje banka uživa, bili smo u mogućnosti 
da dajemo ove kredite. Smatrali smo, da suvišna raspoloživa 
sretstva u današnjim teškim privrednim prilikama, treba puštati 
u saobraćaj i time, u granicama mogućnosti, pomagati privredi 
sa novim kreditima. I zato je banka u toku cele prošle godine 
zadovoljavala neophodne potrebe svojih komitenata za kreditom. 
Vodili smo pri tome računa, da odobreni krediti pojedinaca budu 
likvidni i u manjim iznosima, kao i da budu potpuno obezbeđeni, 
pored menica i podlogama intabulacija na nepokretnim imanjima 
ovde u Beogradu, na prvom mestu ili sigurnim hartijama od 
vrednosti”, ■

Ovaj izveštaj zvuči skroz optimistički; ako pogedamo 
donju tablicu, u kojoj smo sastavili sve glavne bilansne pozicije 
za poslednjih četiri godina, videćemo, da je ovaj optimizam i 
potpuno opravdan, Slika, koju dobijamo je sledeća -

Račun izravnanja
Aktiva 1929. 193© 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blagajna i žiro 592 804 900 661
Menice 9.680 8.369 7.196 7.778
Tekući računi 1.591 2.025 1.844 948
Zajam na zaloge 1.970 1.234 899 710
Nepokretnosti 1.280 3.364 3.596 3.597
Nameštaj 54 120 108 97
Hartije od vrednosti 238 629 97 251
Efekti rez. fonda 648 667 591 488
Efekti pens. fonda — — 24 23
Garantije, kaucije itd. 14.734 14.645 15.916 16.860
Razna aktiva 64 181 120 127

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fondovi 994 1.102 1.059 1.117
Ulozi na šted. i po tek. rač. 6.781 8.075 5.419 5.012
Reeskont 1.918 2.820 2.379 1.957
Dug kod Drž. hipotek, banke — 198 — —
Poštanska štedionica 589 _ 1.188 1.069
Dobit 750 424 348 485
Zbir bilansa 30.204 32.141 31.292 31,541

Račun gubitka i dobitka
- Rashodi -

Ukupni troškovi 723 666 734 574
Kamata 779 680 758 636
Otpisi 237 208 110 446
Dobit 750 424 347 485
Gubitak na prodatim efek. — — 487 —

Prihodi
Kamate i provizije 1.665 1.786 1.797 1.558
Razni prihodi 825 194 37 47
Efekti i kirije — 53 530 536
Zbir prihoda 2.489 1.980 2.437 2.141

Zbir bilansa nije smanjen, već naprotiv u izvesnoj i ako
čednoj meri povećan — od 31.29 miliona u 1931 na 31.54 miliona
u 1932 godini. Od toga iznosi obrtni kapital 14.68 miliona, od
nosno za 695 hiljada manje no u prošloj godini. Tuđa sretstva
iznose 8 miliona a sopstvena sretstva zajedno sa nepodeljenom
čistom zaradom krajem 1932 godine 6.6 miliona. Iz ovoga izlazi, 
da međusobni odnos uopšte ne može biti povoljniji. Od tuđih 
sretstava najvažniji su ulozi po tekućim računima i na štednju, 
ukupno sa 5.05 milion prema 5.42 miliona u 1931 i 8.07 miliona 
u 1930 godini. Reeskontni dug kod Narodne banke ove je go
dine manji za 400 hiljada, i uprava napominje, da je to uradila

u cilju povećanja raspoloživih sretrtava i za slučaj nepredviđene 
potrebe. Tekući račun kod Poštanske štedionice takođe je sma
njen, u istome cilju, pošto je Poštanska štedionica odobrila ban
ci Zlatibor da može suvišne kursne gotovine polagati na tekući 
račun i iste bez ograničenja i po potrebi podizati. Dalje vidimo, 
da se banka Zlatibor nije služila ni kreditom kod Državne hi
potekarne banke koji služi takođe kao gvozdena rezerva.

U aktivi naročito su interesantne promene dveju pozici
ja, naime meničnih kredita i aktivnih tekućih računa. Prvi su po
većani za preko 500 hiljada, zbog odobravanja novih zajmova, 
a drugi, aktivni tekući računi, smanjeni su za polovinu, od 1.84 
miliona u 1931 na 948 hiljada u 1932 godini. Ovo smanjenje uči
njeno je zbog toga, pošto se pokazalo, da su ove računi ne- 
likvidniji od eskonta. Gotovina u blagajni i na žiru je prema 
prošloj godini nešto malo smanjen.

Pored menica u aktivi najveća je pozicija nepokretnosti 
od čega je bilansirana nova bančina palata u Knjeginje Ljubice 
i Čika Ljubinoj ulici sa 3.36 miliona (6-spratna) a kuća u Arilju i 
kuća i kafana u Šapcu (koje je banka preuzela za naplatu po
traživanja) ukupno sa 232 hiljade. Zajmovi na zaloge postepeno 
se smanjuju, od 1.97 miliona u 1929 i 899 hiljada u 1931 na 
700 hiljada u 1932 godini.

Bančine hartije od vrednosti, koje su u 1930 godini knjiže
ne ukupno sa 1.29 miliona, bilansirane su u 1932 godini sa 762 
hiljade, prema 712 hiljada u 1931 godini. Kod slobodnih efekata 
nastupio je i prošle godine priličan pad kursne vrednosti, tako 
da iznosi razlika 107 hiljada dinara, koja dolazi većim delom 
od akcija Agrarne banke. Pored ove razlike, imala je banka još 
i 78 hiljada dinara gubitaka na akcijama privatnih preduzeća, 
koje su prodate. Uprava bančina je čitavu ovu razliku na kursu 
i gubitak otpisala iz dobiti, bez teškoće i napominje, da je u tome 
uspela zbog zdravog bilansiranja u ranijim godinama i redovnim 
otpisivanjem svake kursne razlike kao i svih sumnjivih me
ničnih potraživanja. Ovi otpisi na menicama i 10% amortiza
cija nam eštaja dostižu cifru od 261 hiljadu dinara. ć

Bruto dobit je za oko 15% manja no u 1931 godini, zbog 
smanjenih prihoda na kam atam a i provizijama. Kod rashoda je 
pohvalno, da su ukupni troškovi mogli biti smanjeni od 734 
hiljada u 1931 godini na 574 hiljade u 1932 godini. Rashodi po 
kamatama takođe su nešto manji. Ali je uprkos otpisa od 446 
hiljada dinara baka u stanju, da iskaže čistu zaradu od 485 hi
ljada, koja je rekordna za poslednje tri godine. Zbog toga je 
uprava i imala mogućnost da povisi dividendu od 5%, na 7'%.

Ova dobit od 485 hiljada podeljena je na sledeči način:
48 hiljada je dato rezervnom fondu, 5 hiljada pensionom fondu 
činovnika, 81.6 hiljada kao tantijema članovima oba odbora i 
činovnicima, 241 dinar osobenom rezervnom fodu i 350 hiljada 
akcionarima na 25 hiljad aakcija od po 14 dinara (nominala ak
cije 200 dinara).

U upravi banke Zlatibor nalaze se sledeća gospoda: Bla- 
goje J. Antonijević, pretsednik; Nikola Đ. Dragojević, potpret- 
sednik; Velimir Milovič, Andrija Tošić, Dimitrije Birtašević, Sve- 
tislav N. Miletič, Miloje S. Marjanovič, Grozdan P . Kostić, Krstan 
D. Vitorović, direktor bančin. U Nadzornom odboru su gospoda: 
Filip Markovič, pretsednik; Rista Ristović, potpretsednik; Miloš 
P. Miloradović, Konstantin Stefanovič i Košta Mijatović.

ПРЕДОВИЋ, АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО У ЗАГРЕБУ

Наш извоз прошле године био je знатно мањи него 
1932 године. Аутаркистичка настојања појединих држава 
тешко погађају и наше продукте. Нарочито пољопривредне, 
јер изгледа да многе државе, у првом реду иду за тиме да 
редуцирају извоз аграрних продуката. У том настојању по- 
једине државе постигле су знатне резултате — не пита се 
уз које жртве н данас се потребе на појединим аграрним 
продуктима покривају властитом продукцијом,

Наш извоз стоке нарочито je по-гођен. Коња смо из- 
везли 1932 године за '18.527 комада према 25.420 комада
1932 године, Говеда je извезено у 1932 34.335 комада преш
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91.005 комзда у 1931 r одини. Овде je извоз пао т  треиину 
раније количине, Ситне стоке извезли смо 480.087 комада 
арема 602.279 комада у 1931 години.

Свиња смо извезли 273.739 комада према 273.450 ко- 
мада у години 1931. Како видимо, једино код свиња извоз 
je остао на истој висини. Свиља je ишло највише у Беч. 
Упркое контигентирања, потешкоћа клиринга и сличнога, 
уеледо нам je задржати i®  тржиште. И да није било бечког 
тржашга, аграрна криза Оила Ои ce ход нас осетила у још 
в е ћ о ј мари. (Јвако je сељак цмао бар један артикал к о ји  je  
могао уновчити у свако доба и уз релативно ловољне цене. 
a  преко свиња могао j e  уновчити и знатан део продукције 
иукуруза. Код извоза схоке, a  нарочито свиња, фирма iipe- 
довић a . д. 3'агреб игра код нае дшшнантну улогу. I o io b o  
да би могли казати да je иионир нашега извоза свиња. 
Упркост свих аотешкоЛа њему увек  уепева да ce одржи на 
и'раним 1 'ржиштима. Чак, и да продире на нова, одаосно да 
проширује своју позицију. Ту ce најбоље показује шта 
з»ачм стручна спрема и везе и  ш вереш е код иностраних 
комитемата. Мало je  подузећа ’iie струке код нас, које би 
имало толики «брт и Koje 6м показивало толику активност. 
Када ce je радило о закупу сточне благајне на новој загре- 
бачкој кланици, која би имала да пословање постави на 
савременој бази, фирма Предовић je  лоставила најловољ- 
кије кондиције и добида je закуп. Али чим су други дознали 
да je досталац Предовић, из бојазни његове супремације, 
дижу куку и мотику и како je т® већ код нас уобичајено, 
нашао ce формални разлог да ce тај закуп, макар и изгла- 
сан од градског заступства, ипак понишги. Тако ће ce до- 
бити нешто' времена. Код нове лицмтације, уколико само 
буде рефлектиро, досталац he бити олет Предовић, јер ни 
једна друга фирма неће бш и у стању да стави повољније 
услове. Јер нико не he моћи да из те благајне онолико из- 
бије колико Предовић. Организација je предуслов сваког 
иосла. A Предовић je ту највише дао.

Биланс Предовића за последње 4 године овако из-
гледа :

Актиеа 1929. 1930. 1931. 1932.
У хиљадама динара

Благајиа — 53 165 351
Дужници 3.505 1.572 2.731 1.792
Инвентар 143 193 174 121
Врбовец 4.435 3.099 5.219 6.099
Роба — 5.668 3.967 3.565
Некретнине — — 1.265 1.265
Губитак _ — — 144

Пасива
Главннца 1.000 1.000 3.000 3.000
Повериоди 6.949 9.310 10.427 9.669
Преаое добитка 87 193 277 133
Добитак текуће године 108 83 — 102
Збир биланса 8.145 10.588 13.705 13.205

Укупна сума бнланса у главноме je иста као и 1931
године. Дужници су опали за 1 милион динара. To je у пр- 
вом реду у вези са новчаним прометом са Аустријом. Кон- 
цем 1931 поггешкоће су биле знатне na je на наплату тре- 
бало чекати доста дуго. Сада кад имамо приватни клиринг, 
наллата иде сасвим брзо. Kao у доба кад није било девизних 
ограничења. A код стоке кредитирање ионако не траје дуго, 
колико- уопште долази у обзир. Ради тога позиција „дуж- 
иици“ показује много дшшу промену него што би одгова- 
рало подузећу са толиким прометом као што га има Пре- 
довић a. д.

Роба je исказана са нешто м^њим износом. Међутим 
код стоке та лозиција варира из дана у дан и то знатно, то 
јест, дали je на дан билансираиа било много стоке на путу 
или je  продаја већ била извршена.

Врбовец који je засебно вођен, показује nopacoi од

800 хиљада динара. По^ед узорне економије та*о je  noAfr- 
нут и Завод за производшу серума против свлљске &yte. 
Taj серум употребљен као древентивио сретство даје од- 
личне резултате тако да има изгледа да ћемо свишску 
шап сасвим елеминирати. A она -наноси пољопривреднику 
тешке губшке. У оним срезовима у којима ce била појавила 
свишска шап a употребљен je Предовићев серум, зараза j'e 
сместа сузбијена. Данас ce Лредовићев серум улотребљава 
и у Белгији, Холандији и Литванској a скоро he ce приме- 
нити и у Шпанији.

Поверена сретства, услед редукције у неким позици- 
јама активе, редуцирана су за пола милиоиа динара.

Пословни резултат дрошле године био je. повољнији 
него 1931 године. Јер док je 1931 година била закључена еа 
губитком од 144 хиљада динара који je додуше био покри- 
вен преносима из ранијих година, прошла година закључена 
je ca добитком од 102 хиљаде динара. . Од дреноеа. раннјих 
година и поред отписа губитка из 1931 године преосхало je 
133 хиљаде динара тако да укупни добитак на расположеше 
подузећа износи 230 хиљада дш ара.

У управи акционарског друштва „Предовић” a. д. у 
Загребу налазе ce следећа r.r.: 'ßypo Нредовић, Рудолф
Предовић и Јанко Предовић,

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА У ВАРАЖДИНУ
Инс1гитуција комуиалних штедионида долази до јачег 

изражаја у Хрватској—Славонији тек лоследњих неколико 
година. Загреб као први добија Градску штедионицу баш 
пред почетак рата. Њен развитак почиње заправо тек после 
рата. Данас у Хрватској и Славонији има већ неких десетак 
комуналних штедионица. A многи градови соремају ce fta 
такве ос-нују. Ha жалост, што ce тиче исллате уложака, 
миоге г.радске штедионице ие стоје боље од других иовчаних 
завода. У савској бановиии три су градске штедионице биле 
приморане да ce лослуже мораториумом.

Оне комуналне штедионице које су основане тек у 
најновије време пролазе боље него оне које су основаие 
раније. Ми смо већ указали на повољан развитак Градсае 
штедионице у Сушаку и у прошлој години ма да су  опште 
прилике биле тако тешке. Сада видимо исту ствар и са 
Градском штедионидом у Вараждину. Она за лрошлу годику 
не само да не бележи никакво смањење уложака, иего чак 
указује и на знатан пораст. A ипак лрилике у Варажднву 
нису могле бити најловољиије. Три велика завода, која су 
у Вараждину лодржавали своје филијале, довдли су аод 
Уредбу. Остала je  само филијала једне загребачке велике 
банке која нормално ради.

Један од главних разлога зашто су градске штедио 
нице у Сушаку и Вараждину и прошле године добро прошле, 
дотично да су задржале поверење својих улагача, лежи у 

јтоме што тим штедионицама њихове општине нису ништа 
дужне. Задужење код властите штедионице уздрмало je до- 
верење у шшге комуналве штедионице. To смо видели још 
и пре неколико година код Градске штедионице у Сплиту. A 
то видимо и данас код других. He ради ce овде толико 0 
сигурности колик-о о ликвидности. A да душви опвдтииа 
градским штедионицама нису ни иајмање ликвидни ие треба 
тек о.томе још и говориФи.

Градска штедионица у Вараждину постоји тек две 
године. За то време о аа  показује давољан развитак.

Биланс Градске штедиоиице у Вараждину за 1931 и
1932 показује следећу слику: 1931. г. 1932. г.

у хиљадама динара
Г OiTOBHHa 1.088 1.284
Д ужш ци 3.451 4.683
Хипотеке 288 262
М ешце 2.535 2.323
Разни дужвици 296 6
Инвентар 110 100
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X, Утемељни трошкови 41 —

Пасива
Улошци на књижице 6.846 7.548

„ у тек. рачуну 911 992
Резерва —  21
Збир биланса 7.820 8.660

Улошци су порасли за 783 хиљаде динара. С обзиром 
л а  прилихе које су владале, нарочито у заладним деловима 
државе, фактично je изненађење да су улсшци у порасту. 

Трађанство Вараждина мора да има неограничеио поверење 
у свој.у Градску штедионицу. Јер у западвдш деловима Др- 
жаве, улошци су се дизали не само ради тога што се није 
имадо поверење у поједине заводе, него и због тога ш<то се 
иије хтело остати при знатмијим износима динара него се je 
гледало купити некретнина, било стране девизе, валуте или 
злато. Чак и улошци no тек. рачуну, премда не играју већу 
улогу, показују пораст. Ha повољно отање уложака код 
Крадске. штедионице, поред чињенице да су привредне при- 

-лике Вараждина биле повољније »ero у другим крајевима 
(јер има развијену текстилну индустрију) играла je улогу 
и чињеница да je највећи део »овчаних завода који послују 
у Вараждину под Уредбом. Премда т>о шири неповерење, са 
друге стране сили оне к,оји имају готовину и не знају како 
би je пласирали, да je уложе код о-них завода који још нор- 
мално послују.

Готовина je у повољној релацији према улошцима. 
Есконт меница :ниј;е у оном опсегу како je то код других 
завода. Пошто су tio кредити лодељени за последње две го- 
Дине била je могућа већа селекција, na no томе они пред- 
стављају и већу сигурност.

Прошле године получен je чисти добитак од 72 хи- 
љаде динара. Од тога 10 хиљада утотребљено je за отпис 
инвентара. Отписани су и сви оснивачки трошкови у 
износу од 41.188 динара, колико je било преостало концем 
193,1. A остатак од 21.533 хиљада динара одређен je као 
Резервни фонд који се тиме формира.

За пожелети je да Градска штедионица у Вараждину 
:и ове године оослује као и лане. Ми имамо^ много иитереса 
да развијемо институцију комуналних штедионица. Треба 
пазити да из ове кризе идеја камуналних штедионица изиђе 
са  више пријатеља него противника.

Управни одбор Градске шФедионице у Вараждину врши 
своју функцију без икакве награде. Без дневница, без тан- 
тијема и сличнога.

У управном одбору су г.г.: Стјепан Новаковић и
Винко Грчевић, a у надзорном одбору г.г.: Драгутин Вра- 
чу«, Др. Аугуст Енгелхарт, Мирко Медвед, Јосип Мтицин и 
Хуго Вајсфелд.

ЧАКОВАЧКА-МЕЂИМУРСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. — 
ЧАКОВАЦ.

Народна банка имала je концем 1932 године у лромету 
236 милиона благајничких записа a Чаковачка-међимурска 
штедионац у својој биланси за 1932. годину исказује благај- 
ничких записа Народне банке за 3 милиона динара. Ако уз- 
мемо. у обзир да има.чо приличан број новчаних завода који 
имју далеко већу главницу, него што je има Чаковачка-ме- 
ђимурска штедионица, односно да располажу са много- више 
уложака него што располаже она, морамо признати да ре- 
лативно, према својој структури, Чаковачка-међимурска ште- 
диоиица има више благајничких записа Народне банке него 
већина наших великих новчаних завода, ТТоготово ако узмемо 
у обзир, да заводи који су под Уредбом, највећи део нових 
уложака морају пласирати у благајничке записе, онда мо- 
рамо признати, да je Чаковачка-међимурска штедионица за 
даш е прилике један од већих интересената за те благајничке 
записе.

T o значи да je Чаковачка-међимурска штедионица ван- 
;редно ликвидна. Јер у благајничке записе пласирају се срет-

ства која се не требају ни данас ни сутра a ни за неколико 
недеља. To je резерва за случај, да би настала већа потра- 
жња за готовином. У првом реду ако би улагачи паказали 
нервозу и ако би тражили исплату својих улога. Држањем 
једног дела резерве ликвидитета у благајничким записима 
има за  последицу да тај ликвидитет није више тако .скуп, 
како je био раније, кад су новчани заводи своје резерве ли- 
квидитета морали држати искључиво у благајнама или на 
жиро-рачунима. Под претпоставком да ће Чаковачка-међи- 
мурска штедионица ту резерву ликвидтета одржати кроз 
читаву годину, онда то значи да ће на каматама зарадити 
150 хиљада динара што раније није био случај. Да смо већ 
пре неколико година имали институцију благајничких записа, 
ликвидитет! наших банака б ш  би сасвим други и криза нов- 
чарства не би била избила у тим димензијама, као што je 
случај.

Чаковачка-међимурска штедионица један je од рет- 
ких наших новчаних завода који није осетио кризу поверења. 
Улошци су у главноме остали исти. Минималне осцилације 
*iory се мирно приписати општем погоршању привредних 
прилика земље. Могућност уштеда била je много маља него 
раније. A требало je чак и трошити од раније уштеђених 
износа.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г .
у хиљадама динара

Благај.ча 659 650 1.143 830
Валуте 53 78 34 20
Новчани заводи 2.306 5.176 3.908 5.469
Ефекти 712 1.236 1.140 1.108
Менице 11.712 13.785 14.430 13.866
Дужници 11.799 10.256 8.231 7.484
Некретнине 500 500 741 741

Пасива
Главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Резерва 1.625 1.705 1.765 1.815
Улошци 22.881 26.555 25.663 24.667
Повериоци 869 1.040 34 50
Добитак 500 470 397 323

Улошци су опали само 1 милион динара или 4%, према 
стању које je било концем 1931 године. Како су код нас 
улошци опали за најмање 30% видимо да je однос код Чако- 
вачко-међумурске штедионице сасвим други него код пре- 
11ежног дела новчаних завода. Криза поверења код Чаковач- 
ке-међумурске штедионице није наишла на одзив. Па ни она 
према динару јер смањење уложака за 4% природна je по- 
следица измењених економских прилика.

Новчани заводи исказани су са 5.5 милиона динара 
према 3.9 милиона концем 1931 године. Међутим код Чако- 
вачке-међумурске штедионице потраживања према новчаним 
заводима нису потраживања са којима она не може раепо- 
лагати.

Од потраживања код банака отпада 258 хиљада на 
потраживања према Поштанској штедионици; на жиро-ра- 
чуну Народне банке налази се 766 хиљада динара. A благај- 
нички записи износе 3 милиона динара. Остала потраживања 
према новчаним заводима износе само 593 хиљаде динара. И 
претпоставивши да су све то1 замрзла потраживања, ипак од
5.5 милиона динара отпада 4.9 милиона на потраживања која 
су апсолутно сигурна и са којима може штедионица одмах 
диспонирати. Јер благајнички записи Народне банке могу се 
у свако време дисконтирати.

Ефекти су остали на истој висини. Есконт меница je 
за 600 хиљада динара мањи што je у вези са смањењем уло- 
жака a и повећањем ликвидних ангажЈмана. Дужници су 
опали за 800 хиљада динара. У првом реду у корист пове- 
ћања потраживања код банака, дакле ради јачања ликвиди- 
тета.



Рачуни губитка и добитка овако изгледају

Приходи 1929. 1930. 1931. Ш 2.

У хиљадама динара
Камате 1.601 1.818 2.178 1.862
Провизије 1.021 1,018 1.072 1.055
Некретнине 77 77 77 67

Расходи
Плате и трОшкови 562 621 673 664
Порези 381 196 285 159
Камате на улошке 1.211 1.492 1.602 1.562
Отписи — 129 108 218
Губитак продаје држ. пап. — ■ — 126 —
Губитак на курсу ■ — — 118 30

Чист je добитак за неких 70 хиљада дииара мањи.
Приходи од камата пали су за 300 хиљада динар. Издаци на 
каматама пали су само за 40 хиљада динара. Како видимо 
код камата за потраживања мора да je било знатне редук- 
ције у висини столе. Код уложака не. To ј е и  делогаво на 
пословни резултат. Ha порезима je уштеђено преко 100 
хиљада динара. A на државним папирима преко 200 хиљада 
динара. Ну за то jfc иа отписима издано 100 хиљзда више.' 
Резултат je свих ових промена тај да je чисти добитак ре- 
дуциран за 70'хиљада. Ну он још увек прелази 20%. главни- 
це, a 10% свих властититих сретстава. Дакле сасвим по- 
вољан резултат за времена која имамо.

У управи Чаковачке-међумурске штедионице у Чакову 
налазе се следећа г.г.: -ј- Бернард Мозер, претседник; Бела 
Бенедшпч, потпретседник; Др. Албин Блашић, Др. Иван Боле, 
Антон Бродњак, Адолф Хидман, Драгутин Клобучар, Иван 
Мозер, Алберт Мајдер, Чаковец, Бела Милић, Људевит Ној- 
фелд, Еуген Петке, Фрања Здворник и  Дионис Зор.

Е1УЧКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА У НОВОЈ ГРАДИШКИ

Биланс Пучке дионичке штедионице у Новој Гради-
шки за последње 4 године показује следећу слику:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
У хиљадама динара

Благајна 496 275 162 35
Менице 3.315 3.523 3.366 3.097
Текући рачуни 4.425 4.080 4.175 3.387
Ефекти 735 743 560 64-0
Инвентар 95 67 67 59
Непокретности 473 473 473 473
Кауције, гаранције 1.551 838 1.759 1.340

Пасива
Дионичка главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резервни фонд 250 310 380 450
Амор. фонд лецаре 150 150 150 150
Пензиони фонд 90 105 120 120
Улошци 7.501 7.158 6.753 5.798
Реесконт 172 -—• — —
Транзиторна камата 124 177 147 125
Чисти добитак 248 260 250 7
Збир биланса 11.092 10.001 10.562 9.035

Поверена сретства, улошци и веровници опали су про- 
шле године од 6 милиона 753 хиљада динара на 5 .милиона 
798 хиљада динара или за округло .милион динара. Према
1930, последњој нормалној години у билансирању новчаних 
завода, улошци би били укупно опали за 1.5 милиона динара. 
Међутим они су у периоду ове дуге кризе поверења опали 
и више. И управа то у свом извештају храбро и наглашава. 
Концем 1. септембра 1931, улошци су. шносили 8 милиона 
222 хиљаде динара. За самих 6 месеци у 1931 били су по- 
расли за преко милион динара. Како видимо перспективе у
1931 биле су још на почетку сасви.м повољне. Тек слом

Кредитаншалта, немачки и мађарски мораторијум пол>уља— 
ли су поверење да у трећој декади избије отворена криза..

Од 1. јула 1931 na до 31. децембра прошле године, 
дакле за годину и no дана, улошци су оттали од 8 милиона 
222 хиљаде динара на 5 милиона 798 хиљада. Или за 2 .ми- 
лиона 424 хиљаде динара. To je заправо 30%. уложака ко- 
лико их je било концем првог семестра 1931.

Чак улрава у свом извештају за 1932 отворено на- 
глашава да то дизање уложака траје и даље. Новопради- 
цжа има релативно много новчаних завода. Далеко више 
негО' слична места у нашој држави. A искуство je некако no— 
казало да што je више новчаних завода у једном крају тим. 
je веће и неповерење према њима. A томе су криви и сами 
заводи. Нико не зна своје конкуренте ггако оговарати, ства— 
рати такво нерасположење и сумњу лрема другим заводима,, 
као новчане институције. Koje чудо онда што се враћа- 
мило за драго и што се мало no мало формира једнака пси- 
хоза неповерења према свим заводима.

Редукцијом ловерених средстава морала je упоредд4 
ићи и редукција подељених вересија. Још je cpeha ако се- 
могло успешно приступити тој редукцији, дотичној наплати 
доспелих потраживања. Или бар једно.м знатном делу. Они 
иовчани заводи који своја лотраживања нису могла инка-- 
сирати, упоредо са дизањем уложака морали су силом тгри— 
лика ићи под једну или другу Уредбу. A ка-ко се процес 
смирења улагача не одвија поволло, нарочито не у крајеви— 
,v,a у којима je новчарство најбоље развијено, a ca друге 
стране са ликвидацијом потраживања бива све теже, још ће 
многи заводи бити приморани да се послуже режимом једне- 
или друге Уредбе.

Менице код Пучке штедионице показују смањење од 
нешто преко четврт милиона динара. Текући рачуни покаг- 
зују смањење за 800 хиљада динара. Како видимо и овде се 
показује правило да су потраживања у текућим рачунима- 
редовво много лкквиднија него менице премда би морало' 
бити обратно. Међутим менични се кредит даје сељаку a он 
je данас под мораторијумом, док се текући рачуни отва- 
рају трговцима, обртницима и приватницима. A ови сталежи 
изгледа боље одговарају својим обавезама.

Ефекти чак показују пораст од 80 хиљада динара. 
Пучка дионичка штедионица je и раније ефектима доклањала- 
већу лажњу него остали новчани заводи провинције.

Док je ранијих година чисти добитак износио око 
четврт милиона динара или 25% дионичке главнице, прошла- 
година завршена je ca добитком од само 7 хиљада. По то- 
ме, након дугог интервала неће се платити дивиденда. При- 
лике су на тржишту данас такве да много реалније гледа на 
ситуацију онај, који не исказују добитак и нарочито не- 
плаћа дивиденде, него онај који исказује добитак и још то— 
ме плаћа и дивиденду.

Приходи су опали укупно за 373 хиљаде динара. Не- 
како једнако подељено на камате и провидбу. Расходи нису 
могли бити снижени у иотом обиму. Расходи на каматама. 
били су редуцирани само за 70 хиљада, док су приходи на 
какатама олали за 170 хиљада или за 100 хиљада динара 
више. Трошкови су додуше редуцирани за преко 100 хиља- 
да динара. Али су порези прошле године са 92 хил>аде по- 
себно исказани. Према томе прави трошкови били су ре- 
дуцирани тек за неких дваестак хиљада динара. Отписи с у  
исказани са 17 хиљада динара мање.

И чињенице да се расходи нису дали у истој мери 
редуцирати, као и приходи избило je да чисти добитак више 
не износи четврт! милиона- динара него само пар хиљада ди- 
пара. Taj диспаритет у развитку прихода и расхода централ-- 
ни je проблем новчаних завода провинције. Опадање прихода 
на каматама, делом ради немогућности давања кредита у  
ранијем обиму, јер улагачи дижу колико могу, a делом ради 
присилног - снижавања камата законским. мерама, угрожени i 
:у многи лровинцијски заводи.
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ТРГОВАЧКИ ФОНД И ЊЕГОВА ХИПОТЕКАРНА БАНКА, 
БЕОГРАД.

Пре развића модерног индустријализма и нових сао- 
браћајних сретстава грађевинска делатност je била једна од 
основних за занатство, индустрију и трговину — што je 
наравно имало ловољво дејство и на земљораднике. Код нас 
то још важи у већој мери но у индустриским јако разви- 
јеним западно-европским земљама. Због тога 'je за онога 
ко-ји жели да упозна стање наше народне привреде no коме 
код било раздобл>у врло драгоцен податак онај «оји се од- 
носи на грађевинску делатност. У Београду, a у извесним 
периодама он je апсорбовао 1/4 целокупне грађевинске де- 
латности у земљи. Хипотекарна банка трговачког фонда 
даје редовно врло интересантне податке у својим годишњим 
извештајима.

Централна појава у станбеном грађевинарству Бео- 
града у 1932 г. je грозничавост; тако да волумен послова у 
њој надмашу:;е и најбол>е године — a то иешто значи. To je 
Боторна чињеница, и ми смо већ о томе два пута пиеали али 
доета краш о, jep су и податци били кратки. Ha основу го- 
дишњег извештаја Хипотекарне банке трговачког фонда 
можемо се задржати мало дуже на то;л питању и можемо 
добши још много дубљи поглед у тај део привредне исто- 
рије Веограда у 1932 г.

Од свију ненормалности те грозиичаве грађевинске 
делатности најинтересантнија je њезина хронолошка страна. 
Она je почела са знатним задоцнењем, управо у половини 
године (од јула месеца). У извештају се ништа не говори о 
узроку те ненормалности, и ми држимо да ћемо попунити 
ту празнину констатујући, да je у лето прошле године депре- 
сијација динара узела много веће размере и много бржи 
темпо и да у томе лежи узрок. Друга особеност лежи у 
територијалној репартиацији грађевинске делатности. У првој 
половини године тежиште њезино падало je у квартове, који 
се обично сматрају за периферне (Краља Александра улица 
и Црвени Крст, Душановац и Вождовац, Сењак и Толчи- 
дерско брдо). To je може се рећи нормална делатност, jep 
се ту обично подижу станови за сопствену употребу, мање 
за издавање под кирију, и услед недовољног капитала они 
који зидају помажу се кредитом. У центру вароши je тржи- 
ште већих грађевина. Ту je делатност почела тек од месеца 
јула. Ту се дакле огледа психолошки мотив, како га сасвим 
уме!Сно назива извештај Хипотекарне банке. To потврђују 
догађаји и код саме банке, jep je највећа тражња зајмо-ва 
била у првој половини године и ако je грађевинска делатност

достигли врхунац у другој половини. Значи, да je ова друга 
периода базирана била на сопственим капиталима, који су 
дотле били тезаурирани. У лрвом полгођу je бавка имала 
прилив улога, који су долазили, на сваки еачин, од оних 
привредних редова, чија je пословна делатноет била ожи- 
вела услед те живахне грађевинске делатности. У другом 
полгођу када je зарада заинтересованих требала да буде већа, 
појављује се одлив улога и умањава тражња капитала; знак 
да се зидало сопственим сретствима и да je повлачење уло- 
жака за тај циљ надмашио прилив капитала формираних у 
грађевинском послу.

Ha другом месту у извештају, a и у залиснику рада 
збора акционара на дан 27 марта 1932 г., налазе се подаци 
који су од значаја за будућноет станбених лрилика у Бео- 
граду. У извештају за 1932 г. каже ее на једном месту да су 
од четири сопствена непокретна. имања два продата, a и 
остала два he се продати, чим се зато буде указала згодна 
прилика. A на годишњем збору од 27 марта казао je прет- 
седник дословце: ;>Противан сам предлогу за куповину јед- 
ног великог репрезентативног имања, jep налазим да je 
рента од новца који je  дат на зајам већа неш  она од имања”. 
У извештају се.каж е да je исти разлог био решавајући при 
одлучивању да се продаду непокретна имања. Појава веће 
каматне етопе од рентабилитета подузећа или објеката, у 
ко;)и je пласиран позајмљен капитал, претставља једну скроз 
нездраву привредну појаву. Трајно та појава значи тотални 
слом свију у већој мери задужених кућбвласника. Ми не • 
можемо довољно да подвучемо ту констатацију Хипотекар- 
не банке, због тога сматрамо за потребио да репродуци- 
рамо још неколико њезиних мисли no том оитању: ;,Кирије 
падају не еалга услед опште коњунктуре, него се још њихов 
пад из дана у дан лотенцкра поводом нових празних станова, 
чији број због далеко јефтиније новоградње једнако расте. 
Задужене зграде се продају a купци ллаћају готовим нов- 
цем због чега немају да плаћају никаквог ануитета, a поред 
гога и куповна цена je ниека тако да je објект рентабилан 
и при мањој кирији. Нама изгледа да je беспредметно пи- 
тање закупне цене за станове, jep ни један закон не може 
учинити закупце тако повлашћеним, како he их учинити сам 
no себи лад закулних цена, за које се не може предвидети 
где ће се зауставити.”

Знатан део националног капитала (око 4 милијарди 
дин.) уложено je у непокретности у Београду. Може će за- 
мислити какав ће лоремећај наступити у целокупном нашем 
економском животу од овакве кризе кућевласника у Бео-
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граду (a према разним вестима којв ;,Народ»о Влагостање” 
ревносно бележи, неће проћи много боље ни остале веће 
вароши у југославији).

Ми смо о овоме писали већ пре три године у упо- 
зоравали хипотекарне повериоце на догађале, који су се 
имали очекивати и који су наступили. Није овде место да се о 
томе опширно пише. Ha овом месту je важан однос између 
Хипотекарне банке трговачког фонда и кризе кућевласника 
у Београду.

Kao што видимо она са бруталном искреношћу изла- 
же фактично стање. При томе могло се унапред очекивати 
да ће она своју пословну политику одговарајуће да подеси. 
Ми смо већ у лањској анализи наиоменули све мере предо- 
строжности које je она унела у своју хипотекарну кредитну 
политику. Обустављено je давање хипотеке другог етепена, 
a маржа je утврђена на највише 1/3 процењене вредности. A 
у моментима најоштрије кризе и кредити су били прилично 
редуцирани. Управа банчина не устеже се да истакне да 
код онога који се бави давашем хипотекарног кредита no- 
следњих десет година мора бити данас извесан ризик и да 
je то неизбежио и код ње. Она je већ у овој години учинила 
један знатан отпис на хииотекарним потраживањима изјав- 
љујући: ,,Није искључено да ћемо ć обзиром на време у
коме живимо имати и , у будуће још отписа, али вам са 
непоколебљивим уверењем можемо рећи да су они према 
нашој моћи незнатни, јер смо ми данас довољно снажни да и 
много веће отписе поднесемо.”

Са гледишта акционара свака банка je сама себи циљ .:
— Хипотекарна банка трговчког фонд није сама себи диљ, 
већ сретство у служби самога фонда. Ми смо већ више пута 
у ранијим анализама показали особеност Трговачког фоида 
и његове Хилотекарне банке. Банка je, као што смо већ 
мало пре казали, оруђе да се што боље искористе капитали 
фонда, чији je циљ да обезбеди пензије члановима за случај 
изнемоглости, старости и смрти. Обичво ее капитали фон- 
дова пласирају као рента. Београдски трговци су сматрали, 
да капитал свога пензионог фонда могу да оплођавају не 
рентијерски, већ пословно. Изабран je банжарски nocao, a 
специјално хипотекарни, — пупиларне с^ггурности. Према 
томе не може се завршити анализа Хипотекарне банке трго- 
вачког фонда, a да се не баци поглед на његово развиће.

Крајем 1932 г. фонд je имао 1.710 чланова од којих je 
било 1.259 са трговачки протоколисаном фирмом, a 405 
пословођа и намештеника. У 1932 г. уписано je нових 67 чла- 
нова a отпало 44 услед невршења обавеза према фонду. 
Kao што видимо и у доба иајвеће криз« број чланова расте. 
Али с друге стране све je већи број чланова којима je исте- 
као рок уплаћивања; тако^ да у току 1932 г. 318 чланова je 
престало на тај начин да плаћа чланарину наравно немајући 
права да уплаћене улоге повуку.

Ми смо у ранијим анализама указали на оригиналност 
главнице Хипотекарне банке, наиме њезине променљивости. 
Она je на пр. у 1932 г. порасла за иреко 11 мил. дин .Глав- 
ница je у ствари збир укапиталисаиих улога. У 1932 г. упла- 
ћено je на име чланарине 5,8 мил. дин. Пораст од прека 11,24 
мил. дин. долази отуда што je главници додан и део чистог 
прихода од 5,44 мил. дин. Из чистог прихода, како ћемо 
мало доцније видети, издвојена je сума од 5,44 мдл. дин. као 
10%-тно укамаћење главнице у њеном износу на дан 31. 
децембра 1931 г. Kao што видимо, главница све брже расте, 
једно због тога што се повећава број чланова, a друго због 
тога iiiTO се капитализира главни дер чисте зараде. Ако се 
продужи i io p a C T  тим темпом онда he Хипотекарна банка 
трговачког фонда no главници бити једна од великих банака, 
a  и сада je већ друга највећа банка у Србији,

У 1932 г. банка je радила с а . обртним капиталрм од 
округло 120 мил. дин. Толики je био и на крају 1931 г. Већи

део капитала долази из сопствених сретстава и то 65,1 
главница и 3,7 фондови. Од страних сретстава имамо 36,2 
мил. улози на штедњу, 2,6 пасивни текући рачуни и 9,3 ,мил. 
дин. реесконт код банака јавне руке нарочито Народне 
банке и т. д. Релација између соопетвених и туђих сретстава 
je идеална, јер последња «е износе ни 80% сопствених срет- 
става. Улози на штедњу показују пад од 5,7 мил. дин. према
1931 г. (док je у 1931 г. према 1930 г. 9,26 мил. дие.). Може 
се рећи да паничног повлачења није било, већ да су, као 
што je раније наглашено, улагачи претпоставили другу 
врсту пласмана специјално оној непокретности. Пасивни 
текући рачуни остали су готово непромењени, a реесконт je 
смањен за скоро 6 мил. дин. Смањење за скоро 12 мил. дин. 
туђих сретстава паралисано je у целом износу повећашем 
сопствених сретстава. Te појаве «ема ни једна бавка у Југо- 
славцји, она je могућна била овде специјално због банчине 
нарочите природе.

Велики део капитала банчиног, (107 мил. дин.) пла- 
сирано je у краткорочне зајмове «а непокретност. Према
1931 г. тај пласман показује повећање од 5 мил. дин. Ово 
повећање главне активне позиције, у пркос непромењеног 
стања обртног капитала, омогућено je структурелним про- 
менама у активи, наиме смањењем благајне затим непокрет- 
ности и зајмова на хартије од вредности. Смањење рачуна 
непокретности у корист рачуна зајмова мало пре смо оп- 
ширно изложили, «ао и разлоге за то. Смањења ломбардних 
потраживања последица су стања наше ефектне берзе за 
последње две године. A што се тиче смањења благајне, о 
чему би 'Могло бити дискусије, треба напоменути да она још 
увек износи 3,45 мил. дин. тако да je банка могла лако лод- 
нети то смањење. Ипак смо -мишљења да се испод те цифре 
не сме ићи. Истина банка има релативно, као што рекосмо, 
мали број улагача и веолш верних, али je ипак no правилима 
банкарске политике у овако ванредним временима саветно 
поднети жртву губитка камате услед одржања обилније 
благајне.

Бруто приходи од 12,52 мил. дин. показују према
1931. г. повећање од округло 1,800.000 дин. Они долазе 
у главном од камате што значи да je на извесним линијама 
камата повећана. Остали приходи су сви заједно непуних
400.000 дин. Овако једнострава структура прихода одго- 
вара структури активе. Саобразно том повећању бруто 
прихода управа банчииа je у завидном положају да покаже 
повећање и чистог прихода од 6,15 у 1931 г. на 7,02 мил. 
дин. у 1932 г. До сада се показало да je хипотекарни nocao 
у градовима код нас сачувао много здравога у себи и 
показао се врло отпорним ,према неповољној коњунктури. У 
расходима према 1931 г. вема велике промене, изузев пози- 
цију отлиса, која се повећава за пуних 600.000 дин., од 88 
на 688.000 дин. И то je већ објашњено у ранијим излагањима; 
ти су губитци неизбежни с обзиром на про.мену куповне 
снаге динара за последњих 10 год. Врло je интересантна no- 
дела чисте добити од 7 мил. дин.: 3% no закону се морају 
дати Минист!арству трг. и индустрије 210.000 дин., 560.000 
отишло je на име тантијема, a остатак од округло- 6 мил. 
дин. употребљено je у главноме на јачање позиције фондова,
800.000 дин. Употребљено je 488.000 дин. на појачање фонда 
за допуну пензије. Управни одбор сматрао je за своју дуж- 
ност да врло опширно објасни ову велику дотацију. Он вели 
да je истина тим смањено укамаћење главнице за читав 1%, 
али с друге стране тиме je учињен један корак унапред ка 
стабилизацији пензија, које фонд буде плаћао у будућности. 
Циљ je управе да фонд обезбеди непроменљиву пензију сво- 
јим корисницима и уз проЈиенљиву коњунктуру и само из тог 
разлога дато je 1% мање главници. To je сасвим разумљиво. 
У прошлој години исплаћено je на име пензија 645.000 дин. 
и лримало ју je 153 лица на место 119 у претходној години. 
Све je већи број чланова који неће плаћати чланарину, пошто
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ће им истећи рок, a исто тако je све већи број чланова, 
који he испуњавати услове за пензију, и због тога je дота- 
ција пензионог фонда потпуно оиравдана.

Рачун изравнања
Актива 1929. 1930. 1931.

у хиљадама динара
1932.

Благ. и жиро код Н. банке 3.541 13.357 4.974 3.457
Непокретности 296 2.513 2.987 2.220
Покретности 142 167 222 213
Краткор. зај. на непокрет. 69.767 81.771 102.477 107.134
Дугороч. зај. на непокрет. 2.537 1.516 1.500 1.417
Зајмови на харт. од вред. — — 5.260 3.644
Вредност гар. фонда 2.867 2.851 1.881 1.520
Оставе 81.347 91.516 113.096 117.291
Сулергарантије 87.930 106.913 136.262 152.123
Депо банч. акцепата 1.000 1.000 1.000 1.000
Разна актива 245 299 144 288
Ажија 4 2 2 2

Пасива
Г лавница 23.662 42.347 53.864 65.106
Фондови 3.494 3.813 3.244 3.702
Улози на штедњу 36.420 50.291 41.973 36.238
Пасивни тек. рачуни 4.528 3.560 2.616 2,653
Народна банка Држ. хипот.

и Пошт. штедионица 23 24 15.035 9.309
Потраживање државно 214 214 266 325
Преносна камата 1.300 1.372 1.817 1.638
Преиосна добит * 24 174 2 —
Тантијема 529 513 492 562
Разна пасива 204 141 138 363
Обртни капитал 79.398 102.477 119.448 119.898
Збир билавса 249.675 301.907 

Рачун губитка и добитка

369.807 390.312

Расходи
Камата 2.603 2.996 3.463 3.741
Админ. трошкови 392 264 280 330
Трошкови no буџету 646 700 731 743
Отписи 50 72 88 688
Добит 5.290 5.131 6.149 7.023

Приходи
Камата 8.668 8.795 10.315 ■12.137
Приход од ванр. rap. фонда 130 130 145 145
Приход од трг. фонда 125 173 168 219
Разни приходи 56 65 82 25
Бруто приходи 8.980 9.165 10.711 12.525

У управи Хипотекарне банке трговачког фонда у Бео- 
граду налазе се следећа г. г.: претеедник Михаило Л. Турић, 
иотпретседник Милан М. Јовановић, и чланови:- Маринко М. 
Груичић, Живојин М. јанковић, Аца Б. Динић, Живан Тодо- 
ровић, Душан Ј. Лазић, Витомир Симић, Радисав ј. Јовано- 
вић, Благоје Ј. Антонијевић, Раша М. 'Буковић, Милан О. 
Макеимовић, директор: Михаило С. Швабић.

„AEROPUT” DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆA] A. D. —
BEOGRAD

„Aeroput” Društvo za vazdušni saobraćaj imalo je pro
šle godine da se bori sa veoma velikim teškoćama, koje me
đutim leže van njezinog domašaja. To je pitanje državnih sub
vencija. Nigde u svetu privatne vazdušno-saobraćajne kompanije 
nisu aktivne i nigde one ne bi radile, da ne uživaju izvesne dr
žavne subvencije, kao što je to slučaj i kod parobrodarskih 
društava, železničkih kompanija ili autobusnih preduzeća, ra
zume se kod linija za koje postoji opšti interes ali koje su slabo 
frekventirane. U drugim zemljama posvećuje se pitanju organi-

su svuda u mnogo većoj meri i bogatije subvencionirana nego 
kod nas. I ako postoji za ovo pitanje i kod nas vrlo veliko ra-, 
zumevanje, ono mora da ostane u glavnome samo platonsko,, 
pošto smo siromašna zemlja. Zbog toga i čitamo u izveštaju 
„Aeroputa” za 1932 godinu da je usled nedovoljnih subvenci- 
onih kredita program, rada morao biti osetno reduciran, što se 
najbolje vidi po tome, da je vazdušna mreža od 2.332 km u
1931 godini reducirana u 1932 godini na svega 1241 km, dakle 
za skoro 50%. Ovakve prilike morale su biti duplo teške po naš 
domaći vazdušni saobraćaj (u istoj meri i za „Aeroput” ) pošto 
su strana preduzeća iskoristila tu našu nemoć i pojačala svoju 
aktivnost. Uprava društva „Aeroput” je time došla u prilično ne
povoljan položaj i jedino sretstvo, koje je imala na raspoloženju 
da ovu svoju nezgodnu situaciju bar donekle popravi, bila je 
saradnja sa stranim vazduhoplovnim društvima. Pored ranije za
jedničke službe letenja sa „Austroluftom” na pruzi Beograd— 
Beč, koja je trajala četiri meseca, osigurala je sebi i saradnju sa 
„Sidnom” na liniji Beograd—Solun, za vreme od dva meseca. 
U celoj 1932 godini izvršeno je 925 letenja, kojima je prevaljeno 
241 hiljada km a prevezeno je 1507 putnika, 16 hiljada kg prt
ljaga, 23 hiljade kg robe i 2035 kg pošte. Prema 1931 godini 
smanjen je broj putnika za 38%, kod prtljaga za 37%, kod robe
0.4%, dok prenos pošte pokazuje višak od 12.7%. Ovi po
slednji podaci pretstavljaju jedine povoljne rezultate. Pruge, 
važne u pogledu turizma morale su biti žrtvovane. Nedovoljna 
subvencija je u 1932 godini bila kočnica, koja se je neobično 
teško osećala i koja je sprečavala razvijanje vazdušnih mreža. 
Time je društvo imalo velikih šteta. Ali pored tih teškoća ose- 
ćale su se i posledice pogoršanih privrednih prilika u zastoju 
i opadanju prometa putnika i robe, što je bilo u ostalom tipična 
pojava kod svih saobraćajnih sretstava. I parobrodarska dru
štva i železnice žale se na smanjenje frekvencije, bilo u put
nicima bilo u robi. Tu nije pomoglo ni spuštanje tarifa.

Pored već napomenute male subvencije od strane javne ru
ke — naročito ako se uporedi sa dotacijama koje uživa ko
mercijalna privatna avijacija u inostranstvu, napominje uprava 
„Aeroputa” još i nesigurnost u pogledu budućih programa dru
štvenih. I posle pet godina rada društvo još nije uspelo da obez- 
bedi jedan program rada za duži period. Greška je učinjena kod 
nas, kada se „Aeroput” morao zadovoljiti i suviše malim kre
ditima odmah u početku svoga rada, u 1928 godini, koja su 
data s motivacijom, da se ima prethodno ispitati njegova spo
sobnost. Docnije, kada se o tome steklo uverenje, krediti nisu 
povećani u odgovarajućoj meri, već su ostali podloga za izradu 
docnijih budžeta. Zbog i suviše male baze ostali su daleko od 
stvarnih potreba. Danas su se prilike toliko pogoršale, da je 
uprava na godišnjem zboru akcionara, 19 marta o. g., morala ka
zati, da još ne može izneti program rada za 1933 godinu, pošto 
to zavisi od visine subvencije, koju će društvo primiti. Sve što 
se u tome pogledu moglo kazati je to, da će društvo otpočeti 
sa radom — letnjim — tek 15 aprila.

Ova 1933 godina vrlo je značajna, po budućnost „Aero
puta”, pošto se prema ugovoru sa državom u toj godini ima da 
izvrši revizija subvencije, a dok to pitanje nije rešeno, ne može 
se utvrditi program rada. U interesu naše javnosti i našeg civil
nog vazduhoplovstva: mi se nadamo, da novi ugovor neće biti 
nepovoljniji od ranijeg. 1

Saobraćaj avionom odavno nije luksuz. Tarife su danas 
potpuno snošljive a sva preimućstva vazdušnog saobraćaja vi
dimo tek onda, ako uzmemo u obzir, da može putnik, koji otpu
tuje u 8 sati ujutru iz Beča, u Beogradu ručati i konferisati a 
da bude istoga dana u 7 sati uveče opet u Beču. Drugo važno 
pitanje, važan uslov za razviće vazduhoplovstva, bezbednost iz
nosi prema izveštaju „Aeroputa” tačno 100%. i sa gordošću se 
napominje da su društveni avijoni preleteli dosada ukupno 1.12 
miliona km vazdušne linije bez nesrečnih slučajeva.

Pored letova —  bez subvencije —1 koji su doneli 60.7 hi-
zacije vazdušnog saobraćaja neprimerno veća pažnja i društva ljađa dinara prihoda izvršio je „Aeroput” u prošloj godini još
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jedan vrlo važan posao, naime zaprašivanje šuma zbog suzbija
nja šumskih štetočina, što pretstavlja za našu zemlju novitet — 
a „Aeroput” je ovu novu zadaću sjajno rešio. Avijonima je za
prašeno svega 561 hektar zaražene državne šume a  izbačeno je 
prosečno 50 kg na svaki hektar.

Što se pak tiče finansijske strane „Aeroputa” naime nje
govog stanja i razvoja, koji nas ovde i najviše interesuje, daje 
nam objašnjenje donja tablica u kojoj smo uporedili glavne bi-
iarisne pozicije za poslednje četiri godine: Dobijamo sledeću
sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1929.
u

1930. 1931. 
hiljadama dinara

1932.

Akcionari 133 ■ 127 —
Blagajna 130 71 79 117
Drž. hip. banka i novč. zavodi 3.945 6.376 1.492 4.656
Nov materijal 1.890 — žir
Hartije od vred. rez. fonda — 300 229 761
Avioni 1.181 503 1.189 1,894
Motori 1.581 1.271 1.789. 2.041
Automobili 102 127 219 182
Rezervni delovi 496 522 1.137 —
Alat i materijal itd. 211. 390 613 1.128
Kaucije i ostave 807’ 1.628 5.574 2.156

' Pasiva
Glavnica 9.000 9.000 9.000 9.000
Poništene akcije 59 56 јШШШ —
Rezervni fond 326 478 693 807
fond  za osiguranje 349 345 1.036 1.956
Fond za dividendu — 180 270
Fond kursne razlike — — — 69
Strana društva — 252 180 43
Razna pasiva 745 72 63 —
Dobit 4 1.113 1.241 790
Zbir bilansa 10.479 

Račun gubitka

11.771 

i dobitka

12.855 13.306

Rashodi
Koštanje eksploatacije 3.218 3.897 4.880 4.511
Administrativni troškovi 663 1.097 1.146 1.180
Amortizacija 1.883 1.933 1.444 1.279
Dobit 3 1.279 1.426 908

Prihodi
Bruto prihod 5.768 8.206 8.896 7.878

„Aeroput” je akcionarsko društvo, društvo za privređiva
nje ali je uprkos tome preduzeće sui generis, pošto su u njemu 
kombinovane zadaće privatno privredne kao i opštih interesa. 
Zato i prima subvenciju; ali kako je ova obično i suviše niska, 
u 1932 godini čak je i znatno smanjena to se uprava stara, da 
upotrebi i prihode iz privatnog privređivanja u korist interesa 
celokupnosti. Specijalan karakter preduzeća pokazuje se već i 
i z same pasive bilansa: „Aeroput” uopšte nema tuđih sretstava, 
niti poverilaca; čitava se pasiva sastoji od glavnice, fondova i 
čiste dobiti. Ova sopstvena sretstva iznose 13.3 miliona1 (od toga 
je 9 miliona glavnica) a prema 1931 godini veća su za 451 hi
ljadu dinara, i ako su fondovi porasli za 1.19 miliona na 3.1 
milion; razlika dolazi otuda, što je u ovoj godini čista dobit 
manja no u 1931 godini.

U aktivi ova su sretstva podeljena na sledeče pozicije: 
najviše se nalazi kod novčanih zavoda, naime 4.65 miliona i po
što će to biti potraživanje kod Državn ehipotekarne banke, znači 
da to nisu zamrznuta potraživanja i da raspolaže „Aeroput” sa 
relativno znatnom gotovinom. Preko 50% od glavnice plasirano 
je u gotovim. Povećanje ove pozicije nesumnjivo je u vezi sa 
smanjenjem razne aktive odnosno dužnika, keja prema 5.57 mi

liona u 1931 godini sada iznosi svega 2.16 miliona. Kako „Aero
put” prema svojoj specijalnoj prirodi rada ne može imati du
žnika, to će ova pozicija pretstavljati zaduženje države za du
žnu subvenciju. Veći deo prošlogodišnje dužne subvencije izgle
da da je u 1932 naplaćen i rezervisan za ovogodišnji rad. Osta
lo su vrednosti motora, avijona, automobila koji su bilansirani 
sa 4.22 miliona a razni alat, pogonski materijal i t. d. sa 1.13 
miliona. Od početka društvenog rada investirano je do kraja
1932 godine u leteći park i rezervne delove, mašine i alat 
ukupno 12.95 miliona od čega je otpisano (a avioni, motori i 
automobili moraju se u vrlo velikoj meri otpisivati, zbog velikog 
rizika kaska, kvara itd.) 7.7 miliona, tako da je ukupna bilansna 
vrednost sadašnjeg parka 5.25 milona a sastoji se od 9 aviona 
sa svim rezervnim delovima, 20 motora i 8 automobila, tako
đe sa svim rezervnim delovima, jednom radionicom i namešta- 
jem u Beogradu, Zemunu, Zagrebu i Skoplju.

Zbog velikih premija društvo je ukinulo osiguranje svo
jih pokretnosti i ima svoj sopstveni rezervni fond za osiguranje, 
koji iznosi 1.96 miliona dinara. To je mnogo rentabilnije,

U računu gubitka i dobitka vidimo da su ukupni pri
hodi u 1932 godini iznosil 7.88 mliona dinara. Po odbitku košta
nja eksploatacije, koja je u 1932 god. rigoroznom štednjom sm a
njena na 4.5 miliona, administrativnih troškova koji su ostali 
nepromenjeni u iznosu od 1.18 miliona i otpisa na motorima, 
avionima i t. d. u iznosu od 1.28 miliona, ostaje čista zarada 
od 908 hiljada prema 1.4 miliona u 1931 godini, kada je bila 
najveća.

Od dobiti od 908 hiljada dotirano je rezervnom fondu
90.8 hiljada, za prenosne isplate 27 hiljada tako da ostaje za po- 
delu 790 hiljada, što je izvršeno na sledeći način: akcionarima 
ie dato na ime 5% dividende 450 hiljada, fondu za osiguranje 
217 hiljada, fondu za popunu dividende 90 hiljada a 33 hiljade 
je preneto na novi račun.

Uprava je i ove godine rezignirala na tantijemu.
U upravi se nalaze sledeća gospoda: Dr. Drag. Novako

vič, pretsednik; Dr. Ivan Ribar, Damjan Vlajić, Svetislav M. Sta- 
jević, Tadija Sondermajer, Rudolf Pile, Milorad jevremovič, 
Miodrag S. Paunovič, Vojislav V. Pavlovič, Lazar Sladekovič 
i Miodrag Obrenović. U Nadzornom odboru su gospoda: Sve
tislav Jelić, pretsednik; Anta Antić, Solomon Koen, Stanojlo Ve- 
ličković i Vladimir Simić. Generalni direktor je Tadija Sonder
majer.

JUGOSLOVENSKI KREDITNI ZAVOD A. D. — . BEOGRAD

Međ beogradskim akcionarskim bankama Jugoslovenski 
kreditni zavod je gotovo najmlađi ali mu to nije ni najmanje 
smetalo da se ne popne zavidnom, amerikanskom brzinom na vi
sinu najvećih. Osnovan je 1927 godine, u jednom vrlo povoljnom 
momentu. Kao da su osnivači Jugoslovenskog kreditnog zavoda 
čekali na taj trenutak! Prvobitno, glavnica je iznosila 10 miliona, 
ali je već u trećoj godini povišena za 50% na 15 miliona, a to 
iz razloga, da bi> sopstvena sretstva ostala u odgovarajućem 
odnosu ka tuđim, koja su priticala u neverovatnim dimenzijam^. 
Odmah po osnivanju, banka je razvila neobičan tempo u svome 
poslovanju, i jedino time može se objasniti, da je bančin obrtni 
kapital od 36 miliona u 1928 godini (drugoj od osnivanja) po
rastao u 1930 godini već na 56 miliona.

■U našim ranijim analizama Jugoslovenskog kreditnog za
voda napomenuli smo, da je kod njega odomaćena praksa, da 
objavljuje završne račune bez i najmanjeg propratnog teksta. 
Niti se publikuje izveštaj upravnog odbora niti se daje m a i naj
manji komentar uz cifre završnih računa. Jednom prilikom na
zvali'sm o bilans Jugoslovenskog kreditnog zavoda „pesmu bez 
reoi”. To vredi nesumnjivo za svaki dosada objavljeni bilans 
izuzevši možda onaj za 1931 godinu, kada se ni ova banka nije 
mogla emancipovati od opšteg razvoja prilika. Ako pak pogle
damo suve cifre ovogodišnjeg bilansa, za 1932 godinu, onda bi
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smo stvarno došli u nepriliku kako da ih nazovemo. To više 
nije pesma, nego je to himna.

Ako bi neko hteo da na osnovu ovog bilansa dolazi do 
zaključka o stanju našeg bankarstva krajem 1932 godine, onda 
bi dobio savršeno pogrešnu sliku, jer bi morao doći do ube- 
đenja, da su teškoće, koje su doduše postojale u 1931 godini, 
odavno prebrođene i da je na njihovo mesto nastupio do sada 
neviđen period konjunkture. Nigde u -bilansu nema traga o gu
bicima na hartijama od vrednosti, o panici ulagača i podizanju 
uloga, o zamrznutim potraživanjima i nelikvidnoj aktivi, o opa
danju volumena poslova i t. d. Tek pažljivom premetačinom 
i dobrom poznavaocu 'bankarskih bilansa palo bi u oči, analizi
rajući donju tablicu, da mora pored ovoga sjajnoga stanja ban- 
činog u njenoj okolini ipak biti nečeg što je trulo: to je ne
običan i za normalne prilike suviše velik likvdditet, kao i postepe
no pretvaranje potraživanja kod novčanih zavoda u gotovinu i 
žiro kod Narodne banke.

Pustićemo da govore cifre! — zbog čega i donosimo u 
narednoj tablici kretanje glavnih bilansnih pozicija za poslednje 
četiri godine. Slika, koju debljamo, je jedinstvena i bez primera:

Račun izravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blagajna 1.585 1.597 2.581 2.488
Narodna banka i Pošt. šted. — —• 3.444 7.605
Potraživanja kod banaka 9.269 4.379 450 ' 97
Valute i devize 856 717 524 65
Menice 16.472 18.281 13.286 17.809
Hartije od vrednosti 725 1.453 353 292
Dužnici 22.201 29.626 19.223 21.231
Inventar _ _ _ _

Pasiva!

Glavnica 10.000 15.000 15.000 15.000
Rezerve 128 750 900 1.050
Pensioni fond 22 44 73 95
Ulozi na štednju 18.252 18.383 15.263 20.503
Poverioci 21.091 19.866 7.088 11.128
Prenosne pozicije — 563 426 571
Čista dobit 1.114 1.449 1.109 1.240
Zbir bilansa 51.110 56.054 39.859 49.588

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamate — - —■ — -—
Troškovi i plate 1 . 1.037 1.112 1.111 1.020
Porezi 250 352 331 400
Otpisi 166 — 130 208
Razlika na kursu drž. papira — —■ 328 26
Dobit 1.114 1.449 1.109 1.240

Prihodi

Kamata 2.315 2.622 2.806 2.745
Prenos dobiti 31 136 46 54
Razni prihodi 22 155 138 96
Zbir prihoda ili rashoda 2.568 2.913 2.989 2.895

Prema običaju, prvo da se zadržimo kod pasive. Sve su 
pozicije u porastu, zbog čega i obrtni kapital prem a 1931 go
dini. veći je za 10 miliona i dostiže 49.59 miliona; pri tome ne 
smemo zaboraviti teške prilike u kojima se nalazimo kao i či

njenicu, da je Jugoslovenski kreditni zavod u 1931 godini, kada 
je opšta situacija već bila teška ali kudikamo bolja no u ovoj 
godini, smanjio svoj obrtni kapital za 16 miliona dinara. U
1932 godini imamo povećanje tuđih sretstava za 9.5 miiiona 
i to kod uloga na štednju za preko 5 miliona na 20.5 miliona 
a kod pasivnih tekućih računa za preko 4 miliona na 11.13 mi
liona. Prosto da čovek ne veruje svojim očima. To znači po
većanje uloga za 25%. Kao što je Jugoslovenski kreditni zavod 
u 1931 godini zbog svoje naročito odabrane klijentele imao to
liko likvidnu aktivu, da ju je mogao smanjiti za 15 miliona, isto 
tako mu je poverenje njegovih klijenata u 1932 godini pomoglo, 
da iskaže priliv sretstava od skoro 10 miliona. Ulozi su se 
podizali kod drugih zavoda i prenosili u Beograd, kao što je 
to slučaj i kod Poštanske štedionice i Hipotekarne banke. Sa
20.5 miliona dostigli su ulozi na štednju kod Jugoslovenskog 
kreditnog zavoda rekordnu visinu. Toliko o pasivi.

Struktureine premene u aktivi su možda još interesantnije, 
pošto se u njima oličuje borba koju vodi bančina uprava sa 
privrednom krizom i  krizom poverenja. Dve trećine glavnice 
odnosno 50% uloga na štednju je plasirano u gotovinu, odno
sno na žiro-račun kod Narodne banke i Poštanske štedionice. 
Dok je gotovina u blagajni prema 1931 godini ostala nepro- 
menjena, dotle je potraživanje öd Narodne banke više no du- 
plArano i iznosi 7.6 miliona; nije nam poznato, da li je od 
ovoga iznosa štogod plasirano u 'blagajničke zapise Narodne 
banke, ali je to vrlo verovatno. Kod ovakvog likviditeta, banka 
danas stvarno nema čega da se plaši. Zamrz. potraživanja kod 
banaka Jugoslovenski kreditni zavod nema, pošto je ova pozicija 
još na vreme likvidirana, od 9.26 miliona u 1929 na 4.37 miliona 
u 1930 i- 450 hiljada u 1931 godini. Danas se na tome računu 
nalazi svega još 97 hiljada a to nije ništa. Devize su takođe 
iščezle, kao što- je to bio slučaj i sa hartijama od vrednosti, 
kojima banka ni ranije nije posvećivala naročitu veru. Glavni 
aktivni poslovi su menice i aktivni tekući računi. Jedni i drugi su 
se u 1931 godini pokazali neobično likvidni, ali u 1932 godini ipak 
vidimo, da je prvenstvo dato meničnim kreditima koji su prema
1931 godini veći za skoro 5 miliona, dok su dužnici po tekućim 
računima povećani svega za 2 miliona.

Uprkos krize ima kod nas još uvek dobrih i sigurnih tr
govačkih poslova. Njima se Jugoslovenski kreditni zavod u glav
nome i bavi, finansirajući kratkoročne trgovačke izvozne poslo
ve, kao izvoz kukuruza, stoke, voća i t. d. Svi ovi odobreni 

i krediti imaju u glavnome dve zajedničke osobine: sigurnost,
I zbog savršenog poznavanja posla i komitenta, kome su odo
breni, i kratkoročnost. Ubeđeni smo, da treba u striktnoj primeni 
ova dva principa i tražiti tajnu bančinog uspeha.

Račun gubitka i dobitka pokazuje zbir od 2.89 miliona, 
od čega je kao prihod od kamata pokazano 2.74- miliona dina
ra. Međutim, ovo je saldo kamata, naime višak prihoda nad 
rashodima po kamatama. Ovu praksu mi smo ranije kritiko- 
vali i smatramo da ona Jugoslovenskom kreditnom zavodu ni 
najmanje nije potrebna. Kod troškova i plata vidimo smanjenje, 
dok su otpisi sumnjivih potraživanja, kao i porezi veći no ranije. 
Uprkos tome postignuta je čista dobit od 1.24 miliona dinara; i 
samo ona u 1930 godini je bila veća, kad je i obrtni kapital bio 
mnogo veći.

U upravi Jugoslovenskog kreditnog zavoda se nalaze 
sledeča gospoda: Adolf Minh, pretsednik; Ing. Ljuba Gođevac, 
potpretsednik, Beograd; Jozef Bin, potpretsednik, Budimpešta; 
Bora Popovič, Beograd; Dr. Geza Hari, Budimpešta; Dragomir 
U. Rakić, Beograd; Slavko L. Singer, Beograd; Aleksandar 
Minh, Beograd; Mihajlo Lukarević, Beogard; Đorđe Lederer, 
Čaka; Dr. Eugen Roz, Budimpešta; Jon Nikerzon, Hinko Bli- 
vajs, upravljajući direktor, Beograd. U Nadzornom odboru su: 
Dr. Vinko Verhunec, Ljubljana; Dr. Cvetko Gregorič, Beograd; 
Borislav Stojankić, Beograd; Rihard Tolnai, Budimpešta i 
Bela Gold, Novi Sad.
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„УНИОН“ ПИВАРА Д. Д. — ЉУБЉАНА.

Биланса пиваре „Унион” за 1931.— 1932. пословну го- 
дину показује знлтно погоршавање према билансима рани- 
јих година. Не можда само ради тога што je обим биланса 
много мањи него у свим ранијим годинама, него у првом 
реду ради постигнутих резултата. Док je раније Пивара 
Унион закључила свој биланс са чистим добитком од око
2 милиона динара, 1930.—31. године чак и са 2 милиона 
740 хиљада динара, иоказује се за прошлу пословну годину 
губитак. И то од скоро 600 хиљада динара, односно узима- 
јући у обзир пренос ранијих година, 553 хиљаде динара. 
Према томе, a уиоређено са ранијом годином, пословни ре- 
зултат погоршао се je за преко 3 милиона динара. A то je 
знатан износ.

Потрошња пива, главног артикла код „Унион“ про- 
шле je године катастрофално опала, како то наводи и сама 
управа у свом извештају. Ha смањење конзума пива дело- 
вале су две чињенице. Прво, опште погоршање привредних 
прилика, a друго укидање државне и бановинске троша- 
рине на вино.

Погоршање општих привредних прилика деловало je 
на смаљење конзума. A то смањење конзума осетило се je 
и на алкохолу. Нарочито у Словеначкој, где су прилике биле 
у неком погледу нарочито лоше. Словеначка има у нашој 
држави најразвијенију индустрију. Тамо постоји већ знатан 
број становника који се je отргао од земље и живи као ин- 
дустријски или рударски радник. A код радништва у Сло- 
Е енији  има много незапослености. Десетке хил>ада радника 
je без посла. Нарочито рудара. A у (^ловенији je међу рад- 
ништвом био знатан број редовних конзумената пива. Много 
више него у другим крајевима. Радници који су без зараде 
и који примају потпоре, односно они којима су смањене 
наднице, не могу више толико трошити на пиво, као што je 
то био ранији случај.

Укидање трошарине на вино знатно je утицало на про- 
дајне цене вина. Вино се већ и no гостионицама продаје no
5 динара литар. Пиво, с обзиром да je трошарина остала 
иста много je скулље. Према томе многи који су раније тро- 
шили пиво прелазе на конзум вина. Односно однос између 
потрошње вина и пива изменио се у корист вина. У неким 
крајевима, та оромена у односу конзума вина и пива узела 
|е  велике димензије. У Загребу на пример, je прошле го- 
дине псвећана потрошња вина, док je конзум пива препо- 
лорљен. Код нас, с обзиром на цене пива и вина, конзум пива 
постаје све више луксуз. Јер док постоје сви артикли јеф- 
тинији, остала je цена пива готово непромењена, због ве- 
ћих дажбина и повећања трошарине.

Разумљиво је ,.да  je и држава погођена опадањем по- 
трошње пива. Не само што има знатне губитке ради уки- 
дања трошарине на вино него je и трошарина на пиво, с об- 
зиром на мању продукцију, знатно олала. Тако je -прошле 
године Пивара „Унион“ платила на „дажбине” 7 милиона 
766 хиљада динара, док je раније платила готово 15— 16 ми- 
лиона. У прошлој години дажбине су пале од 16.9 милиона 
на 7.8 милиона динара односно испод поливине. Ту се нај- 
боље види колико je назадовала потрошња a no томе и про- 
дукција.

Поред пива, прошле године лошије je пословало и 
оделење за квасац. Раније je то био ванредно уносан по- 
сан посао, јер je постојао картел који je реонирао пласман, 
што je омогућило одржавање повољних цена.

Taj картел je могао постојати јер je иодизање нових, 
фабрика било везано за концесије, које се нису давале. To 
je прошле године измењено и сад имамо неколико нових фа- 
брика. Нарочито у Словеначкој. Конкуренција je имала за 
последицу снижене цене. Можда чак и иопод продукционих 
трошкова. Према томе фабрикација квасца више није уносна.

Једино je ca производњом шпиритуса нешто боље.

Основана je нека врста присилног картела свих фабрика 
шпиритуса у земљи. Међутим код одмеривања цена, пре- 
судну реч има Министарство финансија na je питање какву 
ће политику оно да инаугурира. МеђуСобне конкуренције 
(1згледа да неће бити, јер je и ту уведеиа нека врста кон- 
тингентирања између мањих и већих фабрика, односно no- 
љопривредних пецара.

Радови око подизања једне нове пиваре у Лашком 
који су хтели -подићи гостионичари Дравске бановине и која 
je замишљена као конкуренција пивари „Унион“ , теку врло 
споро. A с обзиром на развитак конзума као и на перспек- 
тиве за будућност тешко he бити вероватно, да he пивара 
икада и прорадити. Поготово пошто je немогуће рачунати 
на добијање већих кредита a данас je тешко и помислити na 
оснивање индустрије без снажног финансиског залеђа.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива

Зграде 
Стројеви 
Посуђе 
Инвентар 
Залихе 
Дужници 
Ефекти 
Благајна 
Кола и стока 
Флаше и подр. инвентар 
Губитак

Пасива.
Г лавница 
Фондови 
Повериоци 
Акцепти 
Добитак 
Укутно

Инвестиције су снижене ради уобичајеног отписа. A 
како није било нових радова ту су одговарајући износи 
унети у биланс за 1931.-32. годину мањи него у билансу за
1931.-31. годину.

Залихе еу опале за милион динара. Како je конзум 
мањи, морало се приступити и смањењу продукције, што се 
одразује и на залихама.

Дужници су смањени за преко 3 милиона. Смањењем 
конзума смањена су и потраживања према гостионицама и 
другима који повлаче пиво. T a емањења потрошње морало 
би још више да делују на висину потраживања да нису 
истовремено наступиле потешкоће око плаћања код једног 
дела интересената.

Паралелно са опадањем залиха и дужника смањени су 
и повериоци. Код „Унион” пиваре срећа je што су властита 
сретства тако јака, да не само што покривају све инвести- 
ције, него и знатан део обртног капитала. Тако су дужници 
већи од обавеза подузећа према трећима. Према томе издаци 
на каматама не долазе у обзир.

Рачун губитка и добитка овако изгледају:

Приоди 1928-29 1929-30 1930-31 1931-32
у хиљадама динара 

Рачун продукције 5В.506 57.322 52.649 28.441
Пренос добити 71 75 79 39

Расходи
Сировине 15.582 15.427 10.435 5.162
Плате и трошкови 23.545 22.269 20.936 13.930
Дажбине 12.661 14.942 16.891 7.766
Отписи 2.222 1.969 1.725 2.174
Добитак 2.286 2.788 2.740 --------- ------------ ------------
Збир прихода или расх. 56.506 57.322 52.729 29.034

1928-29 1929-30 1930-31 1931-32
У хиљадама динара

21.192 20.359 21.386 20.959
11.338 10.203 9.183 8.347
2.164 1.760 1.471 1.298

693 487 75 16
10.745 8.745 7.161 6.083
18.126 18.772 18.918 15.557
1.109 1.109 3.906 2.729

175 164 328 355
181 191 131 69

i ------ 2.533 2.066
553

12.000 24.000 24.000 24.000
34.177 22.276 22.412 22.546
16.783 12.529 15.927 11.462

211
2.286 2.788 2.740

65.546 61.602 65.082 58.028
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Рачун продукције показује смањење за 24 милиона 

динара. Према 1929.-30. години приходи од продукције равно 
су преполовљени. To најбоље показује у како знатној мери 
je смањена потрошња.

Сировине показују смањење на половину. Према 
1’929.-30. години чак на трећину. Видимо да су издаци на 
сировине ишли паралелно према продукцији. Снижени су 
чак и у већем обиму. To je опет у вези са нижим ценама за 
јечам и хмељ.

Плате и трошкови снижени су прошле године за 7 
милиона. A према ранијим годинама за 9— 10 милиона. Овде 
није било могуће смањити трошкове као што je био случај 
са приходи.ма. Ради тога je исказан губитак. Дажбине су 

.мање и оне иду упоредо са смањеним конзумом, пошто се 
наплаћују према количини продуцираног пива.

Отписи су чак већи него ранијих година. To je сва- 
како повољна чињеница јер je подузеће могло штедити на 
отписима, да елиминира губитак. Стање подузећа омогу- 
Ђивало je овако решење. Међутим за тим палијативом није 
лосегнуто.

Колико се примећује, потрошња пива у овој послов- 
ној години даље назађује, што jđ и разумљиво с обзиром 
:,на опште прилике.

У.управи пиваре „Унион“ налазе се следећа г. г.: Јо- 
сип  Лукман, Аугуст Тости, Ј. Козлер, Др. Виндишер, Андреј 
Ш арабон; a у надзорном одбору су г. г.: Јошко Бибер и 
П етер  Чапек.

BANKARSKO I TRGOVAČKO A. D. — BEOGRAD

Bankarsko i trgovačko a. d. u Beogradu treba ubrojiti 
međ vrlo interesantne prestoničke banke zbog toga, što posve
tu je  naročitu pažnju jednoj specijalnoj grani bankarskog rada, 
liaime trgovini hartijama -od vrednosti. Ova poslovna specijali
zacija je imala za posledicu, da je Bankarsko i trgovačko društvo 
öd  svog osnivanja važilo kao najčistija efektna banka kod nas. 
O na tu specijalizaciju još ni danas nije napustila, i ako ju je si* 
lom prilika morala u izvesnoj meri reducirati. Po sebi se razume 
da se banka bavi i  svim ostalim uzuelnim bankarskim poslovima. 
TJ našim ranijim analizama Bankarskog i trgovačkog a. d. (vidi 
dodatak „Narodnog Blagostanja” od 22 avgusta 1931 godine, 
broj 34, strana 288) imali smo priliku da napomenemo, da su 
njegovi upravljači u toj specijalizaciji stekli optimalno iskustvo.

Danas je kod nas, pa i svugde na svetu, trgovina hartijama 
od vrednosti već odavno na umoru, i postala je izvor teških 
gubitaka, naročito u onim slučajevima, gde su se plasmani i 
■efekti tretirali kao dugoročne investicije. U slučaju Bankarskog 
i  trgovačkog a. d. ovi su se gubici skoro u celosti mogli izbeći, 
pošto je ono tim papirima u prvom redu trgovalo i svoj portfelj 
brzo prometalo, i njime vrlo okretno disponiralo. Kod nas je 
trgovina efektima i  u ranijim godinama bila dosta nerazvijena, 
zbog našeg siromaštva na kapitalu, koje je notorno. Uprkos 
-tome, upravljači Bankar, i trgovačkog a. d. imali su u tome po
slovanju vrlo srećnu ruku, što nam potvrđuje činjenica, da su 
oni iz ovog najtežeg bankarskog posla osigurali svojim akcio- 
narima kroz punih deset godina bančinog postojanja neprome- 
njenu godišnju zaradu — dividendu od 8% odnosno 16 dinara 
na akciji od 200 dinara. Zbog ove stabilne dividendne politike, 
akckmari su već navikli, da gledaju na dividendu kao na fiksnu, 
oibezbeđenu rentu. Razvoj prilika u 1931 i 1932 godini najbolje 
nam pokazuje fakat, da je banka u 1931 godini smanjila di
videndu na 6% odnosno 12 dinara, a u 1932 godini uopšte je 
nije isplatila, prenevši celu dobit na novu poslovnu godinu. 
Glavnica Bankarskog i trgovačkog a. d. iznosi sve od osnivanja 
nepromenjeno 5 miliona dinara a podeljena je na 25.000 komada 
akcija.

Poznato je, da su se naše akcionarske banke ranije u vrlo 
slaboj meri bavile efektnim poslovima — koji su javno-pravnim

novčanim zavodima zabranjeni, u koliko- se radi o kupovanju pri
vatnih efekata za sopstven račun —  odnosno statutima strogo 
ograničeni. Trgovina efektima obavljala se u glavnome samo za 
račun komitenata. Zatim, u periodu 1929/30 zapaženo je doduše 
opšte povećanje poslovanja u efektima, sve do prve polovine
1931 godine, ali- su se naši novčani zavodi zainteresovali na 
ovome više iz nužde i privremeno, pošto je u ono doba trgovina 
hartijama od vrednosti, prvenstveno državnih, bila skoro jedini 
način likvidnog plasmana suvišnih gotovina. U tome pogledu 
imalo je Bankarsko i trgovačko a. d. veliko preimućstvo, pošto se 
ono bavilo tim poslovima takoreći od uvek, sistematski, sa po
trebnim poznavanjem situacije i sa  potrebnom okretnošću. Za
tim, u leto 1931 godine dolazi do preokreta. Naše novčano tr
žište kao i tržište kapitala, koja nikada nisu ni bila naročito оГ- 
ganizovana, postala su savršeno dezorgnizovana i kada su im 
pored toga oduzete još i mogućnosti lombardovanja efekata, 
onda su još i ti skromni pojavi našeg tržišta efekata 'bili osuđeni 
na smrt, pošto je uporedo sa ukidanjem lombarda došlo i sro
zavanje kurseva, panika ulagača i t. d. sa svim strašnim i po
znatim posledicama po naše kreditne ustanove.

Ovakve prilike imale su za posledicu, da je i Bankarsko i tr
govačko a. d. moralo izvršiti u svojoj poslovnoj tablici izvešnu 
preorijentaciju, napuštajući i smanjujući u izvesnoj meri intereso- 
vanje na efektnom poslu. Ova poslovna pregrupacija došla je do 
izražaja u izveštaju za 1932 godinu, gde se napominje, da su 
bančim angažmani u prodaji državnih papira1 na otplatu (koji 
su bili ranije vrlo lukrativni) sada uspešno likvidirani. Dalje su 
isto tako smanjeni svi zajmovi na podlozi hartija od vrednosti 
i po tekućim računima, pošto su ti poslovi mogli pretstavljati iz
vore gubitaka. Sva bančina nastojanja išla su u prošloj godini 
za time, da likvidira ranije započete poslove, uzdržavajući se pri 
tome od novih. Ali je posvećena najveća pažnja radu na šalte
rima, koji obuhvataju kupovinu i prodaju hartija od vrednosti, 
valuta, deviza, inkaso menica, kupona i t. d. u čemu je 'postignut
— prema izjavi uprave —  lep obrt kao i uspeh.

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije Ban
karskog i trgovačkog a. d. za poslednje četiri godine koje nam 
daju najbolji odgovor na pitaje, kako je banka prošla kroz po
slednje godine, a naročito kroz 1931/32 godinu. Dobijamo slede- 
ću sliku:

Račun izravnanja 

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Blagajna i Nar. banka 948 1.478 1.450 683
Potraživanja kod banaka 370 944 376 198
Devize i valute 448 648 236 121
Hartije od vrednosti 3.548 5.177 4.374 3.500
Vrednosti rez. fonda 317 358 352 333
Vrednosti pens. fonda 110 110 108 108
Menice 5.667 5.191 5.589 5.809
Dužnici 12.501 12.686 11.633 7.700
Nepokretnosti 1.053 1.032 1.032 1.065
Nameštaj i pribor 160 164 163 147
Ostave, dužnici i garant. 24.267 30.155 32.159 25.760
Razlika na kursu drž. papira — — 392 294

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fond 317 358 394 411
Pensioni fond 137 158 174 180
Ulozi na štednju i po tek. rač. 14.376 19.410 15.306 11.397
Poverioci 2.657 387 1.451 304
Reeskont 2.174 2.040 3.037 2.612
Dobit manje dotacije 461 477 341 48
Zbir aktive i  pasive 49.392 57.946 57.863 45.713
Obrtni kapital 25.125 27.791 25.704 19.953
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Račun gubitka i dobitka

Rashodi:
Ukupni troškovi 1.408 1.891 1.652 1.555
Kamata 1.489 1.483 1.649 1.161
Čista dobit 501 518 370 48

Prihodi
Prenos dobiti 24 26 41 15
Kamata 2.535 2.898 2.752 1.984
Provizija 840 968 879 765
Zbir prihoda ili rashoda 3.399 3.893 3.672 2.764

r.a efekte, prodate na otplatu 
, na podlozi , drugih osiguranja

860 
4.480 

12:686“

43
5.530
7Л01~

Smanjenje iznosi dakle 5 miliona per saldo, i preko 6 mi— 
liona ako uzmemo u obzir, da su aktivni tekući računi, dati n a  
osnovi drugih podloga, a ne hartija od vrednosti, povećani za 
preko 1 milion dinara. Poslovno-potitička preorijentacija, o kojoj 
je ranije bilo reči, iz ovoga se najbolje vidi.

Promene učinjene samo u poslovima sa efektima poka
zuje sledeče upoređenje: ,

Prve dve godine, 1929 i 1930, koje su istovremeno posled
nje dve normalne, pada u oči znatno povećanje poslovnog volu
mena. Zatim dolazi stagnacija i smanjenje, koje u 1932 prema 
1930 godini dostiže 7 miliona kod obrtnog kapitala, koji je time | 
reduciran na 20 miliona. Dok vidimo, da je u 1931 godini ovaj 1 
obrtni kapital smanjen na 25.7 miliona, dakle na visinu od 1929 j 
godine, iznosi u 1932 godini samo još 20 miliona, što je čak i j 
manje od obrtnog kapitala u 1927 godini. Međutim treba pod- j 
vući, da pretstavlja ovako radikalno smanjenje obrtnog kapitala 
danas gotovo jedino pravilan način bankarske politike, već i, 
s obzirom na smanjenje volumena poslova. Prd tome sopstvena 
su sretstva povećana dotacijama rezervnih fondova. Ulozi na 
štednju i tekući račun, koji su krajem 1930 godine rekordni sa
19.4 miliona, opali su u 1931 godini za 4 miliona a u 1932 godini 
još jedanput za 4 miliona, tako da iznose sada svega 11.4 mili
ona. Od toga je 5.2 miliona pasivni tekući računi a ostalo ulog 
na štednju. U izveštaju uprave čitamo u pogledu ovih pozicija 
sledeče objašnjenje: „vodeći ranijih godina računa o mobilnosti 
naših plasmana, mogli smo bez teškoća da odgovorimo zahte- 
vima ulagača i poverioca, te smo na taj način opravdali ono po- 
verenje, koje nam se od uvek ukazivalo”. U 1932 godini više 
nije bilo teškoća. To nam najbolje potvrđuje kretanje pozicije 
poverioca i reeskonta u toku poslednje tri godine. U 1931 go
dini. iziskivao je odliv uloga na štednju potrebu za novim sret- 
stvima, pošto se kako izgleda, lukrativna aktiva nije mogla do
voljno brzo likvidirati, ili nije htela, zbog čega su povećani po
verioci za 1.1 milion a reeskont za 1 milion, dakle ukupno za 
50% od smanjenja uloga. U 1932 godini je situacija raščišćena, 
i banka se nalazi u neobično povoljnom stanju, da pored odliva 
uloga za 4 miliona, sama iz sopstvenih sretstava i spontano 
smanji poverioce i reeskont: prve za 1.15 miliona a druge za 
400 hiljada —  čime je mnogo ušteđeno na pasivnoj kamati.

Ovo snažno smanjenje pasive bilo je omogućeno samo 
vrlo likvidnom aktivom. Ono je postignuto smanjenjem slede
čih pozicija: smanjem potraživanja kod novčanih zavoda od 944 
hiljade u 1930 godini na 198 hiljada, što je bilo učinjeno veoma 
pravilno, pošto je banka likvidirala potraživanja, koja bi vero- 
vatno morala postati zamrznuta; dalje je smanjen devizni stok 
od 650 hiljada na 121 hiljadu, što će opet biti u vezi sa strogim 
deviznim režimom. Nostro^efekti reducirani su od 5.17 miliona na
3.5 miliona. Gubitak na kursnoj razlici kod ovih efekata kao i 
onih bančinih fondova iznosi u aktivi 392 hiljade u 1931 a 294 
hiljade u 1932. godini, posle otpisa od 100 hiljada. Ova razlika 
relativno je mala — a posledica je okretnog disponiranja i zara
de na tome poslu, čime su i.zbegnuti veći gubici. Menični krediti 
nisu reducirani, pošto za to nije ni postojala potreba, već su 
poslednje dve godine čak i povećani, na 5.8 miliona u 1932 
godini.

Najveće smanjenje imamo u poziciji, dužnici, koja je od 
12.68 miliona u 930 godini reducirana na 7.7 miliona u 1932 go
dini. Ova pozicija je sastavljna na sledeći način:

1930. 1932.
u hiljadama dinai

Baneine hartije od vrednosti 5.177 3.500
Vrednosti rez. fonda 358 333
Vrednosti pens. fonda 110 108
Zajmovi na efekte uz založnice 2.912 392
Zajmovi na podlozi efekata 4.434 1.733
Zajmovi na efekte prodate na otplatu 860 43

13.851 6.112

kreditirano je

na hart, od vred. uz založnice 
na podlozi efekata

1930. 1932.
u hiljadama dinara 
2.912 395
4.434 L733

■ Ovome upoređenju je komentar izlišan, ali je potrebno- 
odati bančinoj upravi priznanje, da je umela izvršiti ovu 60% lik
vidaciju plasmana i to bez osetnih gubitaka.

Bančine nepokretnosti bilansirane su sa 1.06 miliona (za... 
32 hiljade više) nego u ranijim godinama a  pokretnosti i name
štaj sa 147 hiljada, posle normalnog otpisa.

Razumljivo je, da se je smanjenje poslova moralo ogledati
i na postignutoj zaradi; to je svakako bilo neizbežno, ako uz
memo u obzir prilike na našem tržištu kapitala. Bruto dobit je 
prema računu gubitka i dobitka prema 1930 godini za 1.13 mi
liona manja i iznosi 2.76 miliona, pošto su od bruto do- 
dobiti izvršeni otpisi na hartijama od vrednosti. Ukupni admi
nistrativni troškovi su reducirani za skoro 20% na 1.55 miliona 
р гета  1.89 miliona u. 1930 godini. I na pasivnim kam atama je ■ 
prema 1931 godini ušteđeno skoro 500 hiljada. Kao saldo ostaje 
čista dobit od 48 hiljada dinara, koja je preneta na novi račun ..

U upravi Bankarskog i trgovačkog a. d. u Beogradu na
laze se sledeča gospoda: Dragutin Priča, pretsednik; Dr. Sve- 
ti-Isav Mihajlović, Milan Stefanovič, Srbislav Jevrić i Karei Ka- 
šper. U Nadzornom odboru su gospoda: Voja S. Spasojevič,, 
pretsednik; Dr. Slavko jevrić i Rihard Škarka.

ХРВАТСКА ИНДУСТРИЈА ПАПИРА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Послови стагнирају у све већој мери. Редак je бро|. 
подузећа кОји ce озбиљно могу похвалити да им je успелс 
одржати и половину ранијег пословања. Потрошња пада из 
дана у дан. To ce најбоље види из података о нашем увозу. 
Повлачење иноземне робе пало je не на половину него на 
трећину na чак и четвртину раније количине. Увоз послед- 
њих месеци пао je »спод 200 милиона док je раније износио 
и 7—800 милиона динара.

Поред тога прилике на новчаном тржишту сил.е многа 
индустријска и трговачка подузећа да сукцесивно елимини— 
рају свако кредитирање и да пређу иа продају за готовиеу... 
Нека подузећа траже чак и ахонтације пре него. што je р о б а . 
;; испоручена. Такве прилике делују наравно олет на сма— 
њење лословања, јер све фирме. нису у стању да удовоља- 
вају оваквим кондицијама. Услед тога присиљене су на знат-
iio редуцирање гзромета.

. Из билансе Хрватске индустрије папира бидимо да 
osa нова ситуација у нашој тргобини «од ње није оставила 
дубљег трага. Укупна сума билансе опала је .за 3 милиона 
динара. Она je равна. збиру, за 1929. годину. Неппо интен- 
^ивнији развктак који je био инаугуриран пре неколико го- 
дина мало je успорен. A то су тражиле и лрилике.

Пословни резултати, ако уочимо лрилике у којима ce- 
je налазила наша трговина, задовољавају. Уложени: капитал 
m-: нрси вшле од !0%. Међутим, колико код нас толико н£Г-
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страни ретка су подузећа, која су и за 1932. годину могла 
да искажу добитак. Поготову ако се има у виду да je би- 
лансирање извршено са свом ригорозношћу и да je отпи- 
сано све оно што се морало отписати.

Пословни успех последњих неколико година био je 
следећи:

Г одине
1926. Губитак 155.000
1927. Добитак 19
1928. 221.000
1929. 243.000
1930. 527.000
1931. 275.000
1932. 219.000 

Како видимо серија година ica добитком наставља се
■од 1927. године. Значи да je подузеће ухватило здрав ко- 
рен и да промене у коњунктури не могу више много да 
измене. Поготово што се подузеће не бави фабрикацијом 
хартије него само њеном трговином. A промене у коњунк- 
тури може трговина лакше да поднесе него производња. 
Јер у фабрикама je знатав део режијских трошкова непро- 
мењен, да ли фабрика ради пуним капацитетом или само са 
лоловином, да ли су цене повољне или не. Трговина je много 
:више еластична и боље се може прилагодити приликама. 

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 
у хиљадама динара

1932. г.

Благајна 75 73 173 185
' Ефекти 989 1.014 702 122
Инвевтар 34 31 ------• -
Дужвици 8.950 9.584 8.144 8.882
Роба 5.513 10.341 9.640 6.307
Некретвине 158 158 158 158

Пасива
Главница 3.750 5.000 5.000 5.000
Резерва 120 2.945 3.100 3.110
'Повериоци 8.722 8.248 6.654 6.167
Банке 2.999 4.549 3.811 1.266

..Добитак 243 527 275 219
-Укупна биланса 15.833 21.280 18.654 15.765

Збир билавсе je мањи за 3 милиона. Смањење долази 
кскључиво од робе. Залихе робе редуциране су за преко
3 милиона динара. Будући да се сада форсира продаја за 
готово, држе се и мања складишта. Поред тога увоз са 
стране наилази на све веће потешкоће. A на крају треба 
узети у обзир да су сада за неке артикле цене ниже него 
,што су биле пре годину-две дана.

Дужници су чак и у порасту. Индустрија папира ради 
са изабраном клијентелом, којој се без опасности може и 
кредитирати. Прилике на новчаном тржишту имале су за 
последицу да je инкасо нешто слабији него што je био ра- 
нијих година.

Код других позиција активе нема битних промена.
У пасиви видимо да су робни повериоци опали само 

за пола милиона динара. Значи да обим послова није сма- 
љен у већој мери. Напротив, обавезе ррема банкама реду- 
циране су за преко 2 и no милиона динара. To je свакако 
повољна ситуација јер се не плаћају камате. Много je боље 
имати и мање складиште a не имати обавезе према бан- 
жама него кредитима и то скупим кредитима новчаних за- 
вода трпати складишта робом. Многа подузећа страдала су 
највише ради тога што су имали лагере веће него што се 
je дало пласирати. О доспећу проузету робу требало je 
платити и то кредитима од банака. A издаци на каматама 
су  расли. Нарочито у оериоди депресије, треба će у што 
већој мери чувати скупих банкарских кредита. Према 1930.

години je искоришћен кредит код банака редуцирај! за 
преко 3 милиона динара.

Чисти добитак износи 219 хиљада или за 55 хиљада 
мањи него у 1931. години.

УЧИТЕЉСКА ЗАДРУГА A. Д., БЕОГРАД
Завршни рачуни Учитељске задруге a. д. у Београду 

за 1932. годину потврђују машу констатацију, већ у више 
махова изнесену, да има малих и средњих новчаних завода, 
који су у прошлој години врло добро прошли. Учитељска 
задруга дели за прошлу годину 8%. дивиденду. Она je према 
ранијим годинама, додуше, смањена, али претставља ипак 
врло лепо укамаћење за акционаре — који су опште узевши 
у прошлој години прошли одлично.

A k o  погледамо доњу таблицу, у којој смо саставили 
главне билансне позиције Учитељске злдруге за последње 
четири године, видећемо, да су најважније остале непро- 
мењене — што доказује, да je Задруга дала уепешно отпора 
кризи. У своме извештају за 1932. годику управа конста- 
тује, да je и Задруга осетила ооеле.диие нривредие кризе. 
И поред тога, што њену клијентелу чине у претежној ве- 
ћини учитељи, чиновници и пензионери, ипак она убраја међ 
своје пословне пријатеље и један мањи део сељака, трговаца 
и занатлија. Управа са задовољством коистатује, да се- 
љаци, и ако заштићени законом с малим изузетком тачно 
и о роковима регулишу своје дугове, да плаћају и нешто 
ва име отплата. Али се je осетило у приличној мери сла- 
бије и теже отплаћивање дугова од стране наставкичког од- 
носно чиновничког реда. To се свакако морало очекивати, 
пошто су им принадлежвоети, било плате било пензије у 
два маха редуцираве и доста смањеве, што je no Задругу 
имало ту веповољну последицу, да има сада нешто нерегу- 
лисаних меница.

Важно je ковстаговати, да je Учитељска задруга у 
току целе прошле годиве без прекида давала нове ззјмове. 
Ова je само у прво време панике улагача, у јесен 1931. го- 
диве привремено одустала од вршења те своје привргдне 
функције. Улоге на штедњу je враћала на захтев улагача 
одмах или после кратког времева, али je сваки улагач добио 
свој новац увек npe отказног рока. Ha тај вачин — који je 
једино исправав и могућ — могла je Задруга да сачува по- 
верење сво;јих улагача. Доња таблица нам показује, да су 
улози остали готово непромењени према стању из лретпро- 
шле годиве, када су према 1930. години чак и порасли.

Финавсиско стање Учитељске задруге je за последње 
четири године било следеће:

Рачун изравнања
Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Г отовиаа 127 139 52 103
Менице 9.544 10.634 10.970 10.947
Ломбард 396 324 240 210
Намештај 18 26 19 14
Ефекти фондова 774 850 604 551
Курсна разлика — — 294 172
Разна актива 79 58 5 4
Кауције, оставе, и т. д. 190 288 748 1.624

Пасива
Г лавница 3.000 3.000 3.000 3.000
Фовдови 1.199 1.377 1.524 1.625
Улози ва штедњу 4.840 5.538 5.947 5.836
Текући рачуни 831 704 533 467
Реесконт 400 587 388 560
Ломбард — 175 106 48
Разна пасива 166 244 243 199
Добит за поделу 475 380 380 240
Збир биланса 11.129 12.319 12.933 13.628
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Расходи
Отписи 85 47 82 331
Камата 489 545 630 595
Награде управи 35 38 32 31
Порези и дажбине 119 231 190 139
Т рошкови 236 245 264 280
Чиста добит 586 469 480 296

Приходи
Од камата 1.160 1.227 1.397 1.290

„ провизија 390 350 282 383
Збир прихода или расхода 1.551 1.576 1.679 1.673

Збир биланса je порастао од 12.9 милиона на13.63 ми-
лиона и то због већих преносних рачуна; обртни капитал
Задруге остао je непромењен. Ако прегледамо прво пасиву 
Задруге, видећемо, да су солствена сретства, због повећања 
фондова већа но у 1931. години, a износе, без чисте добити
4.16 милиона, од чега je главница 3 милиона. Резерве из- 
косе 60 од сто од главнице. Туђа средства, која износе v 
5932. год. 6.91 милиона према 7 милиона равно, смањена су 
дакле за 90 хиљада динара. Опали су пасивни текући ра- 
чуни и улошци, али у врло малој мери, док je томе на су- 
п,Х)т реесконт повећан, али такође само минимално; лом- 
бардни кредит je за 70 хиљада редуциран, a то je најбољи 
доказ, да je Задруга имала довољно сретстава. У главноме 
може te  рећи, да je пасива остала потпуно непромењена 
и то не само према 1931. години него чак и према 1930. го- 
дини, када су се наши новчани заводи налазили још сред 
коњунктуре.

Интересантно je, да ни код активе нема нарочитих 
промена. У колико je Задруга наплаћивала одобрене зајмове, 
давала je одмах нове, другима. Зајмови се одобравају углав-

ном само краткорочно, на менице, преко којих je власиран: 
готово цео обртни капитал Задруге. Важно je подвући, да 
кредита no текз^ћим рачунима не одобрава. Менични кре- 
дити налазе се већ три године непромењено на 10.9 мили-- 
она динара. Ломбардни кредити( који износе свега 210 хи- 
љада, смањени су и у oBoi години, као што je то случај ве-ћ- 
кроз све четири године. Интересантно je напоменути и то 
да je готовина у благајни готово за 100% већа но крајем..
1931. године — што je такође повољан знак. Код хартија 
од вредности, које су својина фондова, били су губитци на 
курсним раздикама неизбежни. Од 850 хиљада у 1930. го- 
дини ови су ефекти смањени на 551 хиљаду; фонд курсне 
разлике државних папира у активи, који je у 1931. години 
износио 294 хиљаде, исказан je у 1932. години, због пропи- 
саног отписа 1/ са свега 172 хиљ&де. Управа напомиње, да 
je у 1932. годин имала нове штете и то< од 36.800 динара 
на 160 акција Аграрне банке и 7.500 динара на обвезницама 
7% Инвестиционог зајма. Обе ове суме су отписане непо- 
средно кроз рачун губитка.

Зарада Учитељске задруге je у 1932. години била не- 
што мало већа но у 1931. години, али je од ове суме из пре~ 
дострожности отписала 331 хиљаду према 82 хиљаде у лрет- 
прошлој години, од чега долази 220 хиљаде на сумњива по- 
траживања односно на менице код адвоката, 103 хиљаде на 
отписану курсну разлику «од хартија од вредности. a 7 хи- 
љада на име амортизације намештаја. Да није било ових от-- 
писа чиста зарада била би рекордна. Овако износи 296 хи- 
љада према 480 хиљада у претпрошлој години, од чега je  
подељено 240 хиљада акционарима, и то 8 динара на сваку" 
акцију од ICO динара, a остатак je додељен фондовима.

У управи се налазе: Ник. С. Сретеновић, Пера Ж ив- 
ковић, Бора Павковић, М. В. Поповић, Павле М. Весовић, 
јулија Гмизовић, Boj. М. Вуксановић, Свет. К. Поповић, Ж . 
Зечевић, Петар Ничић и Пера Живковић.

Поштанска Штедионица
К Р А Љ Е В И Н Е  Ј У Г О С Л А В И J E

ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ, — Филијале у Загребу, Љубљани, Сарајеву и Снопљу.

ОТБАРА ЧЕКОВНЕ РАЧУНЕ 
сваком физжчиом и правном лицу. Плаћан.а преко чековних рачуна еу 
брза, поуздана и јевтина, a могу се вршити код свих пошта у државн.

П О ДРЖ А ВА  ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ
ПРИМА УЛОГЕ H A Ш ТЕД Њ У

штедна књижица Поштанске штгдионице најпогоднжје 
je сретство за штедњу, јер се штедни улози прима|у 
и исплакују код свжх пошта без икаквих трошкова.

ЧЛАН JE БЕРЗЕ И ИЗВРШУЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.
ЗА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ КОД ПОШТ. ШТЕДИОНИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА

Обавештека даје Поштанска штедионвца и све поште у  земљи.

ш
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Садржај:

Прометна банка— Београд
Кредитни завод за трговину и индустрнју д. д. — Љубљама 
Crnogorska banka — Cetinje 
Skopljanska izvozna banka — Skoplje
Прва југословенска творница укоченог дрвета д. д. — Сушдо.
Југословенско трговачко акционарско друштво — Београд—!Загреб-—Љубљана
Српска иривредна банка д. д„. — Загреб
„Каштел” творница фармацеутских проиавода д. д. — Загреб

ПРОМЕТНА БАНКА — БЕОГРАД.

Ha’ даи 9. о. м. одржали су акционари Прометие банхе 
a. д. у Београду своју годишњу главну скушитину, за коју je 
гостојало врло велико интересовање, пошто се хтело знати, 
какШ je Прометна банка прошла кроз прошлогодишње те- 
siiKohe. Вилаис и постигнути успех симпатично изненађују. 
Свитла бним типичним елементима, који у билансима наших 
банака за последњу годину доминирају, наиме осуство ди- 
виденде, фондови курсне разлике државних папира у активи 
и т. д., код Прометне банке нема ни трага. Она и за 1932. 
годину плаћа дивиденду — и ако мању но у ранијим годи- 
нама. — a курсна разлика иа хартијама од вредности je от-пи- 
сака преко односних фондова и изравно преко рачуна губиг- 
ка, ликвидитет ie одличан итд. Све дак.че саме повољне кон- 
статације.

Познаваоцима структуре Прометне банке, na и чита- 
оцима наших ранијих • аиализа познато je, да има Прометна 
банке две душе, и да треба њезин организам поделити у две 
групе привређивања: у њезин рад «ао банкарека установа и 
као индустријалац; Ова се подела показала код Прометне 
банке као врло успела и добро организирана. Нашим чита- 
одима познато je из ранијих анализа, да je Прометна банка 
директко ангажована у шумској односно дрварској инду- 
стркји, у  транспорту — речном бродарству, у машинској и 
металургијској индустрији, у грађевинарству 'и као соп- 
ствен^к угљенокопа. Ако бацимо поглед на активну страку 
биланса, на структ-уру индустријског компартимана, виде- 
ћемо, да je банка највише ангажована у шумској индустрији, 
затим у’ машинској и металној индустрији и тек у ■ трећем ј 
реду у бродарству.

Задржаћецо. се .мало код прилика под којима су се 
морали развијати индустријски интерјеси Прометне банке 
у прошлој години. Рад на банчиним стругарама у Београду 
и у ■Босанској јагодини био je у знатној мери отежан нео- 
бично твшким приликама које су преовлађивале у. нашој чи- 
тавој тум ској индустријв. Пре свега треба имати у виду, 
да je потрошња грађе знатно редуцирака., Извоза тако рећи 
вије ш гбило због чега су наша велика индустријека. преду- 
аећа, која су до тада радила готово искључиво за извоз, по- 
кушавала,; да своје велике залихе ликвидцрају, пласирајући 
»X уз бесцење у; нашој земљи. Управа Промехне банке под- 
ааачи угс.воме, извештају, да je кроз целу прошлу годину вла- 
дала једна неразумљива конкуренција, понајвише од етране

великих шумских предузећа, која су са губитком продавала 
! своју робу, jep je тражње било мало a стоваришта прера- 
-ђене грађе била су пуна. Потсетићемо наше читаоце на ана- 
лизу државних предузећа „Шипада“, шумско-индустријског 
предузећа Добрљин—Дрвар a. д., коју смо објавили у  фебру- 
:ару ове године. и где смо критиковали његову поеловну по- 

I литику и указали на штету, коју je нанела нашој домаћој 
шумскрј индустрији, нарочито мањим етругарама. Услед Ta
kse политике ш прилике готово све су стругаре у прошлој 
гОдини претрпеле штете, и прошлу поеловну годину завр- 

• ШИЛ6 'Ctl губитком. Под таквим условима рад je био готово 
немогућ. Стругаре Прометне 'банке радиле су са смањеним 
кааацитетом, али се није могло избећи, да на лагерима нису 
остале велике количине непрерађене грађе.

Што се тиче баачиног индустријској оделења у Баји- 
ној Башти, читамо у извештају управе, да je у лрошлој го- 
дини ликвидиран, пошто држава није могла да испуни своје 
обавезе no уговору.

Банчино бродаретво je преко целе године било добро 
запоелено, због живе грађевинске сезоне у Београду, транс- 
портујући грађевински материјал. Управа банчина напомиње 
да мора — према данашњим приликама — бити прилично за- 
довољна.

V фабрици вагоиа и гвоздених конструкција у Кру- 
шевцу' радиле^ су се у прошлој ■ години поруџбине Министар^ 
ства саобраћаја, нови вагони, које je комисија у овој години 
примила; иаиомиње се да je  комисија са  солидном и тачном 
израдом вагона била задовољна.

Што се тиче рада најважнијег компартимана Про- 
метне банке — бавкарског —  познато je, да су и ту при- 
лике биле све . друго но добре. Закон о заштити земљорад- 
ника директно није тангирао банчино пословање, пошто сб 
њезини комитенти састоје у главноме од добро триираних и 
солвентних пословних л>уди. Сељачких меница нема, већ до- 
минирају пословне, робне, добро покривене и «ратког рсжа. 
Зато код Прометие банке за време трајања кризе поверења 
и није било навале улагача — кдо што ћемо то мало доц- 
кије видети.

Финансиски капацит-ет и потенцнјал Прометне банке 
je. врло ведики — uns» н;Ш најбоље потврђује следећа таб- 
лида, у  којоЈ. смо уиоредили главне банчине билансне пози- 
ције за последше четири године. Добијамо необично интере-
еантну и внформативну слику:



Y:,s
86

Рачун изравнаи>а„ '
Актива. 1929. г. 193Ö. г. 1931, r  1932. r.

у хиљадака дииара
Гчјтовина:

у благајни 1.202 1.809 975 297
Народна банка 1.334 728 988 902
у страној монети 161 178 12 4

2.697 2.716 1.976 1.203
благајнички запиби Н. Б. 1.000
Државни бонови 11.443 21.481 18.430 4.177
Зајмови:

" no меницама 11.590 10.285 15.332 11.497
no залогама 458 513' : ' 3 2 7 ' 333
no тек. рачунима 16.005 20.061 12.894 15.037

28.053 30.858 28.553 26.867
|Јанчина предузећа:

.. Стругаре 19.130 22.263 23.146 19.693
Бродаротво 4.879 5.510 7.381 7.629
Фабрика вагона 20.846 11.725 13.979 13.209

44.855 .39.499 44.506 40.531
Непокретности 7.083 .9.837 9.775 9.793
Хартије од вредности 7.366 11.727 16.518 16.492
Вредност рез. фонда 20.429 21.112 15.220 13.051
Намештај 1 дин. 1 дин. 1 дин. 1 дин.
Кауције, остале и т. д. 136.735 137.040 154.726 146.424

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Фондови:

стални резервни 5.000 5.000 5.000 5.000
особени резервни 9.779' 11.578 13.380 13.564
валоризациони фонд 2.709 2.709 2.709 2.710

17.489 19.288 21.090 21.274
ЈСурсна разлика ефеката 4.626 6.124 249 ——
Обавезе:
.. улози на штедњу 22.844 26.905 24.259 22.445

техући рачуни 47.455 48.482 42.849 31.229
реесконт 4.612 10.230 20.590 15.732
залога код Н. Б. 940

i 74.911 $5.618 88.638 69.407
Преносна камата 181 103 82 64
Привремени рачуни 1.993 3.382 2.208 1.287
|],ивиденда 2.000 2.000 2.000 800
Тантијема 729 719 712 283
Збир биланса 258.665 274.275 289.726 259.539
Обртни капитал 121.390 137.235 135.000 113.115

Прво да посматрамо пасиву. Збир биланса, који се je 
у 1931. години попео на рекордну висину од 290 милиона, 
(зедуциран je у 1932. години на 260 милиона — али то још 
но значи, да je банчин обртни капитал за толико смањен — 
пошто се у збиру налазе и позиције као што Су то кауције, 
рставе, супергарантије и т. д. Сам обртни капитал износи
113 милиона, према 135 милиона у 1931. год. и' 137 милкона 
v 1930. години, када je у ствари био највећи. Овај 'обртни 
капитал подељен je у 1932. године.иа слеДеће изворе: 42 ми- 
лиона су сопствена сретства, a 70 милиона туђа. Према томе 
видимо, да туђа сретства нису ни два пута већа од сопстве- 
*mx, што je однос, који повољнији не може бити. Она.би мо- 
гла бити и пет пута већа од сопствених, дакле износити п 
BOO милиона —  код одговарајућег пласмана ^  a  да банкар- 
ско-политички не бисмо имали шта. да прцметимо. У. томе 
лежи и велика резервна снага Прометис баике. Од еопстве- 
«их сретстава je 20 милиона главница a 2L27; адилиона . су 
фондови. У 1930. години су фондрви исказани са 19.29 ми- 
џиона a поред трга je био и фонд курсне раздике хартија од 
»редности у износу од 6.12 , милирна. Taj фрнд jp 193L. 
«■•одини редуциран на. свега 249 хиљада динара -r-: дакле за 6 
милиона —  a у 1932. години потпуно je нестао. T o je после-

дица срозаваша ку{1сева хартија од вредности, о чему ће 
доцније још бити говора.

Туђа сретства, одноено банчине обавезе, биланСиране 
су 1932. године са 69.4 милиона; лрема 1931. години mati,a 
су за пуних 19.23 милиона, док су у 1931. год. према 1930. 
години повећана за 3 милиона. Стурктурелне промене ових 
банчиних обавеза врло су интересантне и типичне: улози иа 
штедњу показују према 1930. години постепен одлив. Од 26.9 
милиона на 24.26 милиона у 1931. и 22.44 милиона у 1932. 
години. О каквој паници улагача дакле нема ни трага. Ово 
je опадање природна последица општих тешких прилика и 
чињенице, да су се улоби подизали због инвестиција, у пр- 
вом реду у непокретности.

Јачи одлив je забележен код улога no текућим рачу- 
нима, од 48.48 милиона у 1930. години на 31.2 милиона у
1932. год. односно за 17.25 милиона, од чега долази 5.6 ми- 
лиона на 1931. a  11.6 милиона на 1932. годину. У 1931. го- 
дини износио je одлив улога на штедњу и no текућим рачу- 
иима скоро 9 милиона, који je Прометна банка парализирала 
повећањем реесконтног кредита од 10.23 милиона у 1930. 
години на 21.5 милиона у 1931. години. Видимо, да Прометна 
банка у то време није хтела смањити своје активе за исплату 
улога, већ je без тешкоћа повећала реесконтни кредит за 
преко 100%. У томе се показује њезина резервна кредитна 
способност. Међутим видимо, да je ликвидност Прометне 
банке у 1932. години у необичној мери повећана. Опште при -̂ 
лике су се осетљиво погоршале, и ако je био одлив улога на 
штедњу нешто мањи, ипак je онај no пасивиим текућим ра- 
чунима износио скоро 12 милиона динара — због форсира- 
ких грађевинарских радова комитената, који су у чоме циљу 
морали подићи своје текуће рачуне. Али je Прометна банка 
у 3932. години у необичној мери ликвидна. Она не само што 
je без и најмањих сжлевања исплатила својим повериоцима 14 
милиока, већ редудира опонтано и реесконтни кредит од 21.5 
милиона на 15.7 милиона — ове из сопствених снага.

Док je у 1931. години Прометна банка исплатила своје 
улагаче — 8.3 милиона оовећањем туђих сретстава реескон- 
та за 11 милиона, дотле видимо, да je у 1932. години била 
у стању да исплати улагачима на штедњу и no тек. рачунима 
нових 13.6 милиона и да истовремено 'редуцира реесконтне 
кредите за 6 милиона —  дакле да исплати из солствених 
снага скоро 20 милиона динара. To заслужује највеће 
признање.

Тиме je банчина пасива редуцирана за скоро 20 мили- 
она, што je no банку у данашње доба несумњиво повољно: 
растерећен je рачун расхора за пасивну камату a смањен 
je и пословни волумен што je у садашњим приликама постао 
императив сваке банкарске политике. - >

Пошто je Прометна банка у прошлој години ликвиди- 
рала скоро 20 милиона из сопствених сретстава, интересант- 
но je погледати промене у активи према 1931. години. Већ на 
први поглед приметићемо, да долази ова ликвидација у глав-1 
номе само од једне позиције. Прометна банка je у 1931. гб- 
дини наплатила за 14 милиона државних бонова, који су од 
18.43 милиона у 1931 години смањени на 4.18 милиона. Ови 
боноВи износили су у 1930. години још 21.5 милиона. To ће 
бити протувредност за испоручене вагоне и друге државне 
лиферације. •’.**

Пласмани. банкарског компартмана смањени су за
2 милиона a они индустријског за 4 милиона — пер салдо. 
Тиме je добивено више но што je банка исплатила. због чега 
зидимо, да je ликвидна сретства и благајна знатно појачала 
пре свега преузимањем благајничких записа Народне банке 
за 1 милион динара.

Подела обртног капитала од 133 милиона у активи je 
следећа: 40.5 милиона дато je банчиним индустријским пре- 
дузећима, 26.8 милиона на зајмове, 29.5 милиона прасирано»



je y хартије од вредности, 9.8 милиова у непокретности, 4.2 
мшиина v државне бонове и 2.2 милиоиа у готовини. Подела
■ризика je дакле одлична. ■•..■i,

Пјзема 1931. години мецичии зајмови су редуцирани за 
«коро 4 милиона на 11.5 милиона, зајмови no залогама су; 
остали непромењени, док су они no тек. рачунима порасли 
e* 12.89 милиона на 15 милиона. Значи, да банка ни у 1932. 
годиин није обуставила своју кредитну функцију. Код баи- 
■оших предузећа имамо знатније смањење само код стру- 
гара^ за око 4 милиона, што je природна последица смањења 
ро.словног волумена у тој грани. Код бродарства, фабрике 
вагона и непокретности немамо значајнијих промена.
\ Код хартија од вредности, које су билансиране са 33 

иВмиона у 1930. години имамо постепено смањење на 29.5 
»илиона. Ту су курсне разлике биле неизбежне и на кме 
губитака на тим разликама отписамо.је последње две го- 
даце^преко фезервног фонда 6.12 милиона који je. попуно 
ишчезао, преко рачуиа губитка и губитка и изравним сал- 
дирањем прихода од ових лапира укупно готово преко 8 ми- 
м он а дкнара. Ове су разлике отписане готово неприметно, 
Међутим то су књиговодствеви губитци, пошто банка данас 
еи не помишља на то, да те ефекте отуђи. Срозавање кур- 
сева може да буде само пролазна појава, за неколико година 
аосле чега ће се курсеви наших лапира морати поправити
— a банка има време да чека. За то смо убеђени, да ће ове 
отш саие курсне разлике једнога дана претстав ати јовд! 
врло лепе и издашне резерве банчине.

Рачун губитка к добитка.
Раеходи ■ 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г;

У хиљадама динара
Трошкови 2.421 2.976 2.419 2.572
Камата 4.974 5.277 5.654 5.043
Отписи 3.390 3.117 2.102 2.542
Чиста добит ■ 3.242 3.197 3.163 1.259
Разлика на курсу ефеката — 136
Од тога je подељено:

- сталном рез. фонду 421 415 411 ------
■за тавтијеме 729 719 712 283

на дивидевду 2.000 2.000 2.000 800
■ ванред. дот. рез. фон. 91 62 40 12

,;особ. рез. фонд ------ ------ 164
■ Приходи.

Од непокретности 2.581 2.695 2.217 1.453
Од хартија од вред. 1.266 1.434 1.516 1.686
Камата 5.947 5.995 5.909 5.069
Провизије и прих. пред. 4.232 ■ 4.329 3.219 2.746
Наплаћев отлис потраж. 114 33 598
Разни приходи 443
Збир биланса 14.027 14.564 13.338 11.552■

Рачув губитка и добитка показује смањење бруто
прихода од 13.34 милиона у 1931. години на 11.55 мшшона у
1932. години, што je морало доћи као последица смањења 
обртног капитала за скоро 20 милиона динара. Пошто су 
трошкови остали готово непромењени a отписи већи но у 
3931. години, морала je и чиста зарада бити мања. Заједно 
еа отписом курсне разлике, отписано je на име сумњивић 
потраживања у 1932. години 2.68 милиона односно за скоро 
600 хиљада више но у 1931. години. Са каквом ригороз- 
ношћу се отписује, показује чињеница, да je у 1932. години 
ваплаћено од раније отписаних потраживања готово 600 хи- 
љада динара. За време иоследње четири године оттписано je
11.2 милиона сумњивих потраживања — чиме се сигурно 
стварају и латентне резерве. Тако je и у реду.

Чиста добит од 1.26 милиона подељена je овако: 164 
хиљаде рез. фонду, 283 хиљаде као тантијема, 12 хиљада 
особеном рез. фонду a 800 хиљада као 4%  дивиденда одно- 
cfi6‘ 20 динара no акцији.

: У управи Пром1етне бавке су г.г.г Милош Савчић, прет-

■-И
седвик; Baca У. Јовановић, потпретседвик, Живојин Јавко- 
вић, Александар Ацовиђ,-. Владета Савчић, Јован Ј. Лучићг 
KocTsf'-Л. Тимотијевиђ и- Миленко М. Савчић. У надзорнов 
одбору су ; Ш џлуши  .Станојевић, претседник; Милац-
Париводић, потпретседник, Јаков Савчић и Стезан
М-иловановић. . . ! .
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КРЕДИТНИ ЗАВОД. ЗА ТРГОВИНУ И. ИНДУСТРИЈУ, Д .Д . 
’ И  "r.'ШЉ¥БЛ»АНА ■ #

: Иационаллзација Кредитног завода за трговину и ии- 
дустрију у  ,лету 1931; годиве изгледа да je no банку врло 
уедешно ишршена. Јјешко, да je и један од наших водећиж 
иовчаних заврда крчзу доверења савладао тако глатко као 
што je тО morao да уради Кредитни завод. Његово je посло- 
вање потпуно нормално. Он je у стању да удовољава свим 
обавезама у луној мери и без. ика.квих ограничења или оду- 
говлачења. A. uito  je. већ врло ретко код наших водећих 
завода, он за. проШлу годину плаћа дивиденду. И то 9%  
уместо 10%', колико je 1 плаћао за 1931. годину. Смањење 
диввдедне за само Г% готово ништа и не значи, када će 
узме у обзир, да други велвки новчани заводи —  домаћи као 
и у :иностраиству —  V o to b o  не плаћају дивиденде или i:a.X‘d  
врло. малу. ■ ■ ■' ■> ■

Наша новчана криза као и криза баикарства цого-' 
дила je Словенију у нербично тешкој мери. Упркос том$ 
само се три новчана завода налазе под Уредбом. Ту имамо 
иајвећу словеначку акционарску банку, највећу јавно- 
зравну новлаиу установу и једну малу штедионицу. Међу- 
тим, и ако. други новчани заводи нису тражили законску 
заштиту, то .још  не. значи да испуњују своје обавезе и да 
исплаћују СЕоје улапаче, када ови траже да подигну улоге. 
Већина новчаних заврда просто виа факти не исплаћује и  
ради оиако, као да има одобрену заштиту, било то према 
§ 5 или § 6. Има појред приватних банака у Словеначкој и 
знатан број комуналних односно регулативних штедионица, 
које и на веће улоге на штедњу не плаћају месечно више 
од 100 до 300 динара. Али ее они из престижних разлога 
неће користити saKOHtKOM. заштатом.

Кредктни завод за трговину и индустрију je у необич- 
ној мери ликвидан и несумњиво je најликвиднији завод у 
Словеначкој, a то je чињеница која заслужује највеће при^; 
знање и која доказује да cv њезини управл>ачи у свакоЈ 
мери дорасли тешким задаћал^а садашњице као и прошлости; 
пошто су на време умели да триирају своје комитенте.

Извештај улраве Кредитног завода за 1932. годину 
осврће се, и ва »аше иривредке прилике у опште и у томе 
погледу се наговештава, да се приближујемо бољим дани.ма. 
Бојимо се, бар за сада, да je ово гледиште и сувише опти- 
мистичко. Јер ми до  данас нисмо готово још ништа урадили 
у погледу спасарања и санирања многих необично важних 
питања, без чега je санација немогућа. To je последица жа« 
лосне. чињецице, да немамо код нас никаквога привредног 
плана, односно д а : :евада данас има своје привредне пла- 
нове који^ се у. .рајчешће случајева међусобно побијају.

НарОчито ■ се тешко ; осећа осуство иницијативе 
погледу санирања нрилика у нашем новчарству. Ситуација 
је: ftai овоме пољу била: еве тежа и компликованија. A тШ 
касније ће доћи . до сакгације, у толико he она бити тежб' 
спроводљива. Надамо се, Да1 се неће допустити, да још ж  
о«о неколико новчаних завода, који данас још раде у пуном 
обиму1 'и: неограничено, буду доведени у потешкоће. Одко- 
ćrto да Се сасвим потресу још и они заводи који би кризу 
могли добро и :без: тешкоћа да преброде. ■«»;

'Тлађве билансве. ш зиције за Кредитви завод за
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трговину и индустрију у ЈћубљанИ'за лоследшг ■ четири го- 
диие изгледају овако:

Актива 1929.;, 1 » 1931. 1932.

■ У хиљадама динара
Благајна 24.257 21.316 11.634 10.436
ЈБанке 119.788 78.454 12.339 —
Дужници 236.940 270.653 218.336 212.226
Менице 67.613 70.158 51.013 43.827
Конзорцијални послови 14.002 16.819 9.078 9.145
Ефекти 13.169 ■ 21.198 18.954' 15.493
Некретнине 1.165 1.137 846 825

Пасива
Главница 12.5«) 12.500 12.500 12.500
Резервни фонд 13.854 15.200 16.000 16.800
Акцепти 306 480 132 733
Улошци на штедњу 82.960 84.249 72.264 58.833
Кредитори 363.690 363.729 238.523 200.132
Чисти добитак 3.625 3.578 3.092 2.955
Збир биланса 476.937 479.738 342.513 291.955

Мора се признати да je последше две године збир би- 
ланса знатно смаљен. uito je у данашњим приликама добро 
и правилно. Смањење износи скоро 200 милиона a  у вези 
je ca враћањем извесних кредита, и иностраних, које je Кре- 
дитни завод био имао жао афилијација Кредитаишталта у 
Бечу. Добро je што су ти кредити били враћени пре тешкоћа 
око набавке девиза и мобилизације у то потребних динар- 
ских износа.

Данас Кредитни завод нема већих иностраних кре- 
дита. Улози на штедњу су опали за свега 14 милиона» што 
с обзиром на нарочите приликб у СловеАачкој стварно није 
шгого. Значи, да je управа добро одабирала своје комитенте- 
улагаче. Ситуација, какву имамо у Словеначкој, морала je 
већ из психолошких разлога да се оеети и на улошцима 
Кредитног завода, пошто шира лублика не може тачно да 
одваја један завод од другог, макар за то постојали и нај- 
типичнији елементи за разликовање.

Повериоци-кредитори су смањеви за 38 милиона што 
je у вези са општим стањем банкарског пословања. Раније 
су повериоци износили скоро 400 милиона динара. To су 
били у првом реду кредити иностранетва, који су после 
национализације банке ликвидирани. У 1931. години од тога 
je враћено 125 милиона.

У активи видимо, да je готовина врло велика. Преко 
10 милиона односно скоро 20% од уложака. Међ дужницима 
има и таквих који су ликвидирани. Ту je у репор са 20 ми- 
лиона. Менице су смањене за 8 милиона. Узимајући у обзир 
пословне везе Кредитног завода, ове су менице у највећој 
мери ликвидне и пролонгације не долазе у обзир. Код ових 
меничних кредита нема земљорадеичких 1 меница, јер Кре- 
дитни завод са кредитирањем сељака нема никаквих веза. 
Он je банка пословног света, трговине и индустрије, и то 
само најбољих и најснажнијих. Према' томе њега проблем 
раздужења земљорадника непосредно еи мало не тангира. 
Хартије од вредности су смањене за 3 милиона. Некада je 
Кредитни завод имао врло разгранат посао у државним па- 
пирима. Међутим, прилике су га приморале да напуста ову 
пословну грану али има зато зрло вел1»ки портфељ акција 
приватних индустријских предузећа.

Чисти добитак, заједно са преносом, износи око 3 ми- 
лиона динара, односно исто толико као и 1931. године. To 
даје укамаћење главнице од преко 20%, a то доказује, да 
je Кредитни завод у  овој необично тешкој години поетигао 
резултате, који су- толико повољни/ да ће их тешко моћи 
показати који од наших новчаних завода,-

Рачун губитка « добитка пружа следећу слику:

Расходи 1929. 193®. 19 3 1 . 1932.
У хиљадама динара

Плате 2.250 2.352 2.354 2.254
Т  рошкови 2.662 2.671 2.650 2.324
Отписи некретнина 27 27 20 20
Рорези 424 431 451 450
Добит 1 3.625 3.578 3,092 2.955

Приходи -i.'n«;-

Пренос добити 304 393 445 629'
Камате и провидба 7.825 7.853 6.312 5.421'
Ефекти, девизе 805 767 1.727 1.887
Нскретнине 55 46 75 67.

Плате су мање за 100 хиљада динара, док су трош-
кови такође нешто мало мањи за око 300 хиљада према .прош- 
лој години. Код пореза и отписа имамо исте износе као и 
прошле године.

Приходи од «амата и провизија су за 900 хиљада ди- 
нара мањи, што je у вези са смањењем кредитних опера- 
ција као и пословног волум^на. Интересантно je, да су 
приходи од девиза, валута и ефеката за 150 хиљада већи но 
у 1931. години.

У управи Кредитног завода за трговину и индустрију 
у  Љубљани налазе се следећа г.г.:

У управи Кредитног завода за трговину и индустрију, 
Љубљана, налазе се следећа г. г.: Андреј Шандор, претсед- 
ник јосип Лукман, лотпретседних; д-р Карл барон Борн, јо- 
сип Олут, д-р Павел Пестотник, сенатор, д-р Владимир Рав- 
ничар, Адолф Рибникар, д-р Јуриј Скоберни, Август Тости, 
Август Вестен и д-р Фран Виндишер, a у надзорном одбору 
се налазе ова г. г.: маг. фарм. Рикард Сушник, претседник, 
јанко Блајвајс-Претенишки, д-р Мирко Божић, Рајко Турк, 
Франц Урбанц, a генерални директор Август Тости.

CRNOGORSKA BANKA — CETINJE
Privredne prilike su u toku prošle godine bile u Crnoj 

Gori još mnogo teže nego u drugim krajevima naše države. 
To je notorna činjenica, i ako su pojedinosti ekonomskog s ta 
nja tamošnjih krajeva slabo poznati. Za to imamo vrlo malo iz
vora. Međ najvažnijima treba spomenuti godišnje izveštaie 
uprave Crnogorske banke, najvećeg tamošnjeg novčanog zavoda. 
Tamo čitamo da je prošla godina bila veoma teška, i ako se 
ne može računati u gladne godine. Bila je to godina bez izvo
za, naročito bez izvoza stoke, i ako je to jedna od najvažnijih 
grana privrede onoga kraja. Pored toga, cene stočnih proizvoda 
bile su vrlo slabe. O nacionalnoj eksploataciji crnogorskih šuma 
nije bilo ni govora zbog slabe konjunkture i što je najglavnije, 
zbog toga, što nema železnice kroz Crnu Goru, koja bi mogla 
od ovog pasivnog kraja stvoriti jedan od najaktivnijih u našoj 
državi. Pored toga u prošloj godini nije bilo ni javnih radova u 
većem obimu, tako da se seljak nije imao gde zaposliti. Dalje 
skreću upravljači Crnogorske banke pažnju još na jednu granu 
naše privrede, naime na1 turizam. Tu treba pokloniti najveću bri
gu saobraćaju i hotelijerstvu.

Novčani zavodi su radili pod najtežim uslovima. Uprava 
Crnogorske banke vrlo pravilno podvlači, da je našu privredu 
u onim teškim prilikama trebalo pomoći kreditima i olakšanjem 
tereta, to jest sniženjem kam atne stope, počevši od emisione 
banke pa i državnih novčanih zavoda. U mesto toga ■ podignuti 
su ogromni iznosi gotovina baš u momentu, kada su najviše 
bili potrebni i ostali su u rukama pojedinaca — tezaurirano,, 
odakle se vrlo sporo vraćaju privrednom životu. Država je ove 
teške prilike htela ublažiti raznim merama, prvenstveno zako
nom o zaštiti zemljoradnika, pošto je taj zakon zaštitio i one.
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kajima to nije bilo potrebno i time. svalio ceo teret na ostale 
'privredne grane, prvenstveno rta novčane zavode. Pored toga 
ove su 'mere još više uznemirile 'ulagače, koji su svojim nepove-

• renjcm doveli u pitanje opstanak mnogih novčanih zavoda. Zbog 
teških privredih prilika sazvala je 5 decembra 1932 godine, na 

■inicijativu bana Zetske banovine, na Cetinju široka privredna 
: konferencija na kojoj je učestvovala i Crnogorska banka, pod- 
ifjevsi iscrpan referat o prilikama u crnogorskom bankarstvu, 
uprava baneina postavila je tvrđenje, da zemljoradnici za du
gove ispod 2 hiljade dinara ne trebaju zaštite. Ovom prilikom, 
specijalno je istaknuta činjenica, da seljak sreza Cetinjskog, 

■ikoji živi ha golom kamenu, najtačnije uređuje svoje obaveze, 
" ne dozvoljava da dođe do protesta, već uz zakosku kamatu od 

otplaćuje i ponešto od svog duga i ako mu zakon daje pra- 
na odlaganje otplate.

U pogledu -poslovanja same Crnogorske banke njezina 
uprava podvlači, da nije ni u prošloj godini imala teškoća a to 
s razloga, što je uvek najveću brigu vodila o likvidnosti, tako 
da je u svako doba izvršavala sve isplate bez i najmanjeg ote
zanja. Zbog toga kod njezinih ulagača nikad nije došlo do nepo- 
verenja već je kroz celu godinu imala novih ulagača sa manjim 
iznosima. Sa opravdanom gorđošću kaže se u izveštaju: „Kröz 
celu prošlu godinu mi srno držali više gotovih sretstava na ra
spoloženju nego Ii u normalnim prilikama, jer sam je oprez to na
lagao i ako su usled toga ukupni prihodi nešto podbacili. Kao 
što se iz bilansa vidi, mi smo 31 decembra 1932 godine imali 
gotovih sretstava u kasama, kod Narodne banke i u stranom 
novcu 2,21 mibona dinara i na raspolaganju kod drugih banaka 
812 hiljada dinara. Poznato nam je, da držanje veće gotovine 
u kasarna skraćuje prihode zavoda, ali nam je iskustvo pokazalo, 
da je ! to jedini način da zavod vrši uobičajeno poslovanje bez 
■ikakvog zapinjanja i prekida, kako u odnosu prema ulagačima, 
lako* i prema svim svojim klijentima i svim granama bančinog 
rada”. Ovo je u današnjim prilikama jedino pravilna bankarsko- 
posiovna politika i uprava Crnogorske banke zaslužuje za to 
puno priznanja.

Crnogorska banka je vesto up-ravijana od ljudi koji svoj 
posao razumeju a pri tome je finansijski neobično jaka. To nam 
potvrđuje i donja tablica, u kojoj smo uporedili kretanje glavnih 
bi’.ansnih pozicija za poslednje četiri godine; dobijamo sledeću 
sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1929. 1930, 1931. 1032,

u hiljadama dinara
Blagajna 1.703 2.252 1.402 2.208
Vrednosti rez. fonda 1,905 1.128 1.551 1.501
Kartije od vrednosti 115 115 619 929
fvfenice 14.810 16.643 15.999 16.196
Tekući računi 8.926 9:950 8.948 6.745
Nepokretnosti 1.200 1.176 1.152 1.312
Nameštaj 6 d i n a r a
Naplate, kaucije, ■ostave itd. 34.259 30.668 31.585 30.006

Pasiva
Glavnica 4.000 4.000 4.000 4.000
Fondovi 2.099 2.397 2.491 2.541
Ulozi na šted. i tek. rač. 13.668 18,575 18.483 18.011
Poverioci 7.085 5.769 3.093 2.939
Reeškont 1.130 1.358 1.116 1.094
Dobit za podelu 400 400 230 66
Zbir1 bilansa 62.919 63.132 61.258 58.898
Obrtni kapital 28.650 32.464 29.673 28.892

R ačan ' gubitka i dobitka
Rashodi

.'lamate 1.828 .1.932 2.019 1.805
Porezi i prirezi 503 450 283 200

Administrativni troškovi 1.727 1.808 1.645 1.548
Otpisi 172 35 491 514

Dobit 533 534 306 66
Prihodi

Prenos dobiti 188 171 206 30
Kamata 3.822 3.894 3.894 3.395
Provizije 574 525 488 406
Prihodi od nepokretnosti 152 152 140 155
Prihodi od hart, od vred. 26 23 18 147
Bruto prihodi 4.764 4.762 4.746 4.133
Dividenda 10% 10%' 5%.: i ' 0%

Zbir bilansa odnosno obrtni kapital je ostao takoreći ne- 
promenjen, na visini od oko 29 miliona, i ako apstrahiramo 
1930 godinu, kada je iznosio 32 miliona zbog većih poverioca, 
onda pokazuje obrtni kapital već gotovo četiri godine nepro- 
menjenu sliku. To vrlo mnogo znači, pošto znamo, da je kod 
Većine novčanih zavoda u poslednjoj godini smanjen za 20% 
do 50% pa i preko toga. Sopstvena sretstva su zbog dotacija 
fondovima nešto porasla, od 6.49 miliona na 6.54 miliona (od 
čega je glavnica 4 miliona. Ulozi na štednju i po tekućim ra
čunima pokazuju gotovo. nepromenjenu sliku sa 18 miliona. 
Međutim uprava napominje, da su ulozi na štednju smanjeni za 
blizu 3.5 miliona, ali, ne zbog panike ulagača, već zbog stvarnih 
potreba ulagača .za. izdržavanje i poslovanje, pošto nisu imali 
drugih sretstava ni zarade. Napominje se, da je kriza u Americi 
tome mnogo đoprinela.. Naši su iseljenici ranijih godina samo 
preko ove banke doznačivali preko 5 miliona godišnje svojim po
rodicama i ulagali, ušteđeni novac u domaće novčane zavode, 
što je u poslednjoj godini potpuno nestalo. Ali su ulozi po te
kućim računima tome na suprot znatno porasli, na blizu 3 mi
liona, tako da su ovi ulozi ukupno uglavnorne ostali neprome- 
njeni. U pogledu reeskonta, uprava napominje, da je u ovoj go
dini bio nešto jače iskorišćen, i to za 700 hiljada dinara; u gor
njoj tablici vidimo da je razika prema 1931 godni manja, što 
dolazi otuda, što se kredit kod Državne hipotekarne banke ra
nije vodio po tekućim računima. Kod bančinih poverioca, koji 
šu u 1929 godini iznosili još 7 miliona, imamo poslednje dve 
godine smanjenje na 3 miliona, što će biti u vezi sa porastom 
uloga u 1930 ^godini, k ad a 'su  otplaćeni i reducirani na dana
šnji iznos. Odnos- sopstvenih ka tuđim sretstvima veoma je po
voljan.

U aktivi dobijamo takođe interesantnu i povoljnu sliku. 
Pre svega pada u oči neobično veliki likviditet, o kome je već 
bilo govora. Potraživanje kod novčanih zavoda nalazi se ,međ 
dužnicima i ubeđeni smo, da je to potraživanje kod takvih ba
naka, kod kojih nema opasnosti da zamrzne. Menični portfelj 
je skoro sve tri poslednje godine ostao nepromenjen na 16 miii- 
ona, a ove godine čak je i malo veći, pošto su izvesni aktivni 
računi pretvoreni u menična potraživanja. Otplate po ovim me
ničnim zajmovima su bile redovne, tako da je banka imala 
mogućnosti da odobrava nove. Takvih banaka je u prošloj go
dini bilo kod nas neobično malo.

Dužnici po tekućim računima su smanjeni za preko 2 
miliona na 6.7 miliona (od toga 812 hiljada potraživanja kod 
banaka i 5.93 miliona kod drugih dužnika) i to usled naplate i 
pretvaraja u menice. Uprava konstatuje, da je redukciju kre
dita izvršila samo u pojedinim slučajevima. Vrednosti rezervnog 
fonda su ostale nepromenjene sa -1.5 miliona a nostro hartije od 
vrednosti pokazuju porast za 300 hiljada na 929 hiljada, a 
prema 1930 godini veći su za 800 hiljada — dok su kod naših 
drugih banaka u tome periodu baš smanjene. Ovogodišnji po
rast dolazi kao posledica preuzimanja većeg broja akcija pri 
likvidaciji jednog potraživanja. Gubitak na kusnoj razlici koji je 
tom prilikom nastao otpisan je krajem godine,, u iznosu od 125 
hiljada dinara, a pokriven je prihodom od kamata i dividende 
tih papira u izno«u. od .147 hiljada.

Nepokretnosti pokazuju povećanje od 160 hiljada dinara
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zbog kupovine nove zg ra d e . i uređaja za bančin filijal u 
Starom Baru.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da je zbir prihoda 
nešto manji od onoga u ranijim godinama. Poslovni volumen 
se je morao smanjiti, pa sledstveno tome i prihodi, koji su pod
bacili i zbog toga, što je banka od svojih dužnika, zemljoradnika, 
naplaćivala po .zakonu sniženu kam atu od 10% kao i zbog toga, 
što je banka kroz čitavu godinu držala vrlo velike kasene go
tovine. Iz tih razloga uprava bančina j e . striktno vodila, računa 
i o smanjenju rashoda. Na porezima je ušteđeno 100 hiljad" 
<ia platam a takođe 100 hiljada, ali će se efekat reduciranih pri- 
nadležnosti i  smanjenja činovništva pokazati tek u toku ove 
godine.

U kolikoj meri je uprava bančina' vodila računa o teškim 
privrednim prilikama, potvrđuje činjenica, da je u toku 1931 i
1932 godine otpisano preko 1 milion, bilo na sumnjivim potra
živanjima bilo u kursnoj razlici, hartija od  vrednosti. U upravi 
odnosno pretsedništvu Crnogorske banke je u prošloj godini 
došlo do pramena ličnosti, i novi pretsednik banke je na veoma 
pohvalan način stavio sav svoj ..autoritet u to, da se sve kursne 
razlike na efektima kao i sva starija sumnjiva potraživanja ot
pišu na vreme. Otpisana je i  šteta, koju su banci prouzrokova!! 
njeni otpušteni činovnici filijala u Kolašinu. Tako vidimo, da je 
u 1932 godini otpisano ukupno 514 hiljada i to 27.5 hiljada od 
nepokretnosti, 125 hiljada na kursnoj razlici efekata a ostatak 
na sumnjiva potraživanja.

Bez ovih rigoroznih otpisa banka bi mogla iskazati dobit 
koja bi omogućila isplatu vrlo lepe dividende — od 10 do 12%. 
Međutim uprava je vrlo pravilno, pretpostavila otpise dividendi, 
jer je jedino na taj način jača sopstvena sretstva i  latente re
zerve što je u današnjim prilikama upravo kategorički, impera
tiv. Zbog toga iznosi čista dobit sa. prenosom iz prošle godine, 
svega 66.5 hiljada, a i ta  je preneta na novi račun. Na kraju 
treba da odamo priznanje i pohvalu upravi Crnogorske banke 
na neobično pregledno sastavljenom izveštaju kao i detaljnom 
bilansu, koji bi mnogim bankama mogli da posluže za primer.

U upravi nalaze se sledeča gospoda: Nikola U. Zuber, 
pretsednik; Milovan Đaković, potpretsednik; Ivo Barač, Rudolf 
Đunio, Dušan Jovičević, Ćiro Kamenarević, Husein Maljević, 
Sirno Marić, Krsto I. Pejović, Božidar Radanović, Jevto Spa
sič, Milo Tomašević, Marko Đurčić i Filip A. Cemović. U Nad
zornom odboru su gospoda: Milan Buj, pretsednik; Savo Milu- 
nović, Marko Vujovič, Nikola Knežević i Radomir P. Nikolič.

SKQPLJANSKA IZVOZNA BANKA — SKOPLJE

I ove godine je Skopljanska izvozna banka prva objavila 
svoj godišnji izveštaj, što je, kako izgleda postalo već tradi
cionalna navika međ skopljanskim bankama. Odmah na uvod
nom mestu treba napomenut!, da su naše skopljanske banke u 
prošloj godini imali velikih briga d neobično teško stanje. Sve 
faze nepoverenja, navale ulagača, anarhije među dužnicima i t. d. 
morale su i one da prebrode, isto kao banke iz drugih kra
jeva. Al! su skopljanske banke imale da savladaju još i teškoće, 
koje su bile specijalne, lokalne, prirode i koje su dolazile od afe
ra sa kriminalnim obeležjem, koje su još samo potencirale te
škoće solidnih novčanih zavoda. Dugo se šuškalo i govorilo o 
opijumskim aferama. Skoro kroz čitavu godinu, dok nije u pr
vim mesečima ove godine celo to pitanje dobilo konkretne forme. 
Pošto su u te afere bile upletene banke i bankari iz Južne Srbije, 
to su i sve solidno vođene banke imale od toga da pate, pošto 
široki krugovi stanovništva vrlo rado generališu. Ovo naročito 
teško stanje, koje se još dug niz godina neće moći likvidirati, 
pošto je poverenje u najtežoj mer povređeno ostavilo je nadublje 
tragove i kod solidnih banaka -t- i kod prosuđivanja prilika i. 
rada naših zdravih južnosrbijanskih banaka ovi se momenti ni
kako ne smeju ostaviti van obzira.

'Novčanim zavodima, koji su hteli da se oslobode ovakve 
atmosfere, drugo nije preostalo, no da traže zakonsku zaštitu
ili da isplaćuju svoje -ulagače do poslednje pare. Ovde nepove- 
renje u novčane zavode nije imalo onaj opšti karakter kao što 
je to bio slučaj u Zagrebu ili Ljubljani već je bilo upereno di
rektno protiv novčanih zavoda. Zbog toga su njihove prilike i 
bile toliko teške.

Skopljanska izvozna banka nije htela tražiti zaštitu po § 5 
odnosno § 6 Zakona o zaštiti zemljoradika, već je napregla sve 
svoje snage-i isplaćivala sve uloge kako ih je ko tražio. Time se 
je doduše bančin poslovni volumen prilično smanjio, ali je ostao 
nedirnut bančin renome. To je od neprocenjene važnosti. U tome 
pogledu interesantan je izveštaj bančine uprave, koja kaže:

.. „U ovoj kao i prošloj godini upravni se odbor trudio i po- 
stigao uspeh, da prikupi novac i da svima ulagačima koji su 
tražili povraćaj svojih uloga1, sve uloge vraćala bez otkaznog ro
ka, tako da smo 1932 godine isplatili po ulozima i tekućim ra
čunima iznos od 3.69 miliona, što je u duhu odluke koju smo 
doneli, da se isplaćujući ih, postepeno oslobodimo kratkoroč
nih obaveza” . To je bio jedan herojski napor, pošto je Skopljan
ska izvozna banka u toku 1932 godini likvidirala 60% od uloga, 
dok je u. 1931 godini odliv uloga iznosio jedva 10%.

Uprava podvlači, da je svu svoju pažnju usredsredila na 
to, da sačuva banku od svakog eventualnog iznenađenja. Novim 
poslovima se banka nije bavila, već je likvidirala stare i sprovo- 
dila najveću štednju. Uprava punim pravom napominje, da je 
ovakvom svojom poslovnom politikom i ovakvim radom učvr
stila dobar glas kod svoje klijentele, a naročito kod banćinih po
verioca stvorivši; kod njih uverenje u solidnosti i dobru osnovu. 
Dužnici se nisu pritiskivali hitnim traženjem isplate njihovih du
govanja već im je banka izlazila u susret do krajnih granica 
mogućnosti, ali uvek vodeći računa o dovoljnoj obezbeđenosti 
bančinog potraživanja.

Jedan pogled na donju tablicu, u kojoj smo sastavili glavne 
bilansne pozicije Skopljanske izvozne banke za poslednje četiri 
godine daće nam sliku koja potvrđuje tačnost gore izloženih či
njenica.

Slika koju dobijamo, sledeća je:

Račun izravnanja

Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.

Gotovina 707
u hiljadama dinara 

617 1.075 170
Potraž. kod novč. zavoda 129 2.104 578 452
Meniče 9.143 7.759 9.013 8.084'
Hartije od vrednosti 2.447 337 314 248
Vrednost rez. fonda 70 66 42 37
Zaloge 15 80 136 107
Nepokretnosti 1.174 800 800 800
Razni dužnici 1.322 4.464 4.042 2.582
Nameštaj posle otpisa 73 114 105 95
Kaucije, ostave, garantije 13.926 14.223 13.480 13.831

Pasiva:
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi 631 717 717 738
Ulozi na štednju 5.048 6.591 6.003 2.569
Razni poverioci 1.574 2.190 2.330 2.257
Reeskont 2.016 1.204 1.963 1.999
Tantijeme i dnevnice 115 119 112 ------
Dobit za podelu 500 500 ------
Zbir bilansa 29.008 30.566 29.587 26.408

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:.

Revizijski troškovi 522 627 859 498
Kamata 844 734 755 600
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•Otpisi 32 32 497 . 515
■Čista dobit ' 625 625

Prihodi:
Kamata i pro'vizije 1.917 1.518 2.006 1.488
Od nepokretnosti 93 96 96 96
Od' hart, od vrednosti 13 405 9 20
iNapIačena sumnj. potraž. 
Zbir prihoda ili rashoda 2.024 2.019 2,112

9
1.613

Zbir bilansa smanjen je za 3 miliona, na 26.4 miliona — 
.pošto su tranzitorne pozicije, kaucije, ostave i- t. d. ostale nepro- 
menjene. Obrtni kapital je smanjen za 3.5 miliona, uglavnome 
zbog odliva uloga na štednju. Ovi su opali od 6 miliona u 1931. 
godini na 2.57 miliona, dok je odliv u 1931. godini iznosio svega 
SCO hiljada dinara. Bio je u jesenjim mesečima doduše veći, ali 
sa  ulozi, pred kraj 1931. godine, kada se prva navala ulagača 
stiišala, opet priticali. Tek u 1932. godini nastupili su za skop- 
Ijanske banke crni dani, u vezi sa zakonom 'o razduženju ze
mljoradnika kao i sa  poznatom opijumskom aferom, koja je po
kolebala u -najtežoj meri poverenje u sve skopljanske banke. 
Ulozi po tekućim računima odnosno razni poverioci pokazuju 
Ä o ro  neznatno smanjenje, tako da možemo kazati, da je u pa
sivi u 1932. godini bilo promena samo kod uloga na štednju. 
Glavnica je ostala nepromenjena na 5 miliona a fondovi i rees- 
kontni krediti minimalno su povečani. Dve pozicije, naime -tan
tijem a uprave i dobit za podelu potpuno su iščezle.

Tome na suprot imamo u strukturi aktive malo više pra
mena. Pre svega je j interesantno pogledati, kojim su sretstvima 
likvidirani tako znatno isplaćeni ulozi. Videćemo, da u glavnome 
preko dva računa: menica i aktivnih tekućih računa Menični 
portfelj, koji u 1931. godini još pokazuje povečanje, od 7.76 
miliona na 9 miliona, reduciran je u 1932. godini za 1 milion na
8.08 miliona, dok imamo kod aktivnih tekućih računa znatnije 
smanjenje, od 4.04 miliona u 1931. na' 2.58 miliona u 1932. god. 
Pozicije hartija od vrednosti; slobodnih kao i one fondova, sma
njene su za kursnu razliku efekata. Odliv uloga je pokriven na 
ta j način, da su tekući računi smanjeni za 1,5 miliona, menični 
portfelj za 1 milion, a gotovina u blagajni i potraživanja za 1 
milion. Potraživanja kod novčanih zavoda, koja su jo š  1930. 
godine iznosila 2,1 milion, smanjena su u 1931. na 578 hiljada a 
ti 1932. godini na 452 hiljade. Da to  nisu eventualno zamrznuta 
potraživanja potvrđuje činjenica, da se u ovoj poziciji nalazi i po
traživanje na žiru kod Narodne banke, u iznosu od 161 hiljadu 
dinara. Zajmovi na zaloge takođe su malo smanjeni, od 136 hi
ljada na 107 hiljada1 dinara.

Račun gubitka i dobitka nama pokazuje, da je zbir pri
hoda, zbog smanjenog poslovnog volumena opao od 2.11 ini- 
liona u 1931.. na 1.61 milion.

Zbog restrikcije aktivnih poslova za preko 3.6 miliona mo
rali su i prihodi od kam ata biti manji. To je bilo neizbežno. Me
đutim pada u oči znatna redukcija režijskih troškova: od 859 
hiljada u 1931. godini oni su svedeni na svega 498 hiljada. To je 
«eobično mnogo i zaslužuje svu pohvalu.

Do pre naše bankarske krize odnosno krize poverenja 
plaćala je Skopljanska izvozna banka svojim akcionarima re
dovno 10% godišnje dividende. U 1931. godini ona je odustala 
od toga, uz saglasnost akcionara, i dobit od 497 hiljada upo
trebljena je na otpise. Ove godine čista zarada opet iznosi 515 
tiiljada — što bi bilo dovoljno za 10% dividendu. Međutim do- 
neta je odluka, da se i ova dobit u celosti upotrebi u jačanje 
sopstvenih sretstava i otpise, što ukazuje na duboko razume
vanje ozbiljnih prilika. Pored toga je nesumnjivo, da se time jača 
položaj bančin i stvaraju latentne rezerve koje će, čim Se prilike 
iole poprave, opet biti od koristi po akcionare. Uprava u pogledu 
ovih, otpisa napominje sledeče: „S obzirom na naš tradicionalni 
običaj, da prvenstveno vodimo računa o sigurnosti banke pa tek 
onda o dividendi, mi smo u ovoj godini poveli računa o tome, da

stanje po bilansu bude po sve sigurno, ne dozvoljavajući da se 
u bilans unese ma kakva, vrednost čija bi sigurnost bila dove
dena u pitanje. Da bi to postigli, upotrebili smo celokupnu po
stignutu dobit u tu svrhu i to : na račun nameštaja je otpisano 
10.574 dinara, sve ono što sa eskonta tek. računa nije moglo biti 
naplaćeno, kao sumnjivo potraživanje 425 hiljada i na kursnu 
razliku hartija od vrednosti 62,864 dinara.

Na taj način otpisano je poslednje dve godine preko jedatl 
milion, a to je neobično rigorozno urađeno.

U upravi se nalaje sledeća g. g.: isak  Varon, Svetozar 
Bunjak, Jakov Varon, Gavra Bogojević, Petar Bunjak, Živojin 
Janićijevie i Božidar Bunjak. Ü nadzornom odboru su g. g.: 
Aleksa Jovanovič, pretsednik, Leon Kario, potpretsednik; Dr. 
Josif Amodaj i Drag. Radosavljevič. Direktor je g. Isak Albahari.

ПР1ВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА УКОЧЕНОГ ДРВЕТА 

Д. Д. —  СУШАК,

Година 1932. била je за Прву југословенску творницу 
укоченог дрва д. д. на Сушаку друга година постојања. A 
заправо тек прва година je правог пословања, јер je обрт 
у творници почео тек крајем 1931. године.

Инвеотиције су у главноме завршене и сад имамо v 
том погледу чисту ситуацију. Потребан обртни капитал ста- 
јао je на раоположењу, што најбоље видимо из тога, да je 
позиција „Повериоци“ порасла за скоро 3 и no милиона ди- 
нара, што je за прилике које данас владају, једна необична 
појава. У билансима индустријских подузећа за 1932. годину 
редовно видимо смањење повериоца коме у активи одговара 
смањење или позиције робе или позиције дужници. Веома 
често видимо да се обе позиције обртног капитала смањују.

Како je Прва југословенска творница укоченог дрвет£ 
почела поеловањем тек концем 1932. године, било je и за оче- 
кивати да he позиције роба и дужници показати знатан по- 
раст. јер  у 1931; години подузеће се je још изграђивало и 
пуно пословање почело je тек у 1932. години. A интензив- 
иије пословање има за последицу и веће залихе —  било еи- 
ровина или фабриката односно и већа потраживања за пла- 
сирану робу.

Интензивније пословање Прве југословенсхе творнице 
укоченог дрва почело je некако у најгоре доба. Привредна 
криза постаје све тежа. Готово све државе подузимају све 
могуће мере како да се ограде од увоза са стране. Наро- 
чито оних артикала које би могли сами продуцирати, макар 
чемали потребне сировине. Ако се већ мора увозити нека 
се што више увозе сировине и полуфабрикати a што мање 
израђена роба.

Поред контингентирања увоза пос-тоје још и забране. 
Али то нису једина ограничења. Многе државе не праве ни- 
какве сметње увозу стране робе, али отежавају трансфер 
противвредност извезене робе. Ту су разна девизна огра- 
ничења. A и блокирања потраживања. Тако на пример, 
Haiaa индустрија дрва потражује од шпанских увозника 
знатне износе до жојих тешко или никако не долазе, јер су та 
потраживања у Шпанији стављена под запор, ради тога, 
јер шпањолски извозници не могу слободно располагати са 
потраживањима код наших увозника. Међутим изгледа да 
ми потражујемо неколико пута више него што je то. случај 
код Шпањолаца. Да би се барем омогућила компензација 
И диференција ставила на расположење нашим извозницима.

Прва југословенска творница укоченог дрвета знатним 
je делом упућена на извоз. Ради тога je творница И; подиг- 
нута на Сушаку преко кога се одвија највећи део, нашег 
извоза дрва. Нарочито тврдих врсти дрвета a  ово заправо 
долази у обзир у главноме код израде укоченог дрвета.
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Ham извоз дрвета у знатнрм je  опадању. Он je из*

носио:

Г одине
1929.
1930.
1931.
1932.

мвд.-дии,
1.830
1,458

856-
481

Како видимо. извоз je за 4 године.пао скорр :на чет- 
вртину раније вредности. Додуше ту се одразује и пад цена. 
Али главно долази од смањене количине. За укочено дрво 
немамо при руди специјалне податке. Али водећи рачуна о 
општем развоју извоза дрва, тешко да je и код укоченог 
Дрва ситуација много повољнија. Домаћи конзум долази да~ 
нас мање у обзир него пре годину-две, јер je грађевна делат- 
ност знатно лопустила. A то онда осећа и инду.стрија дрва, 
Нарочито она прерађеног дрвета.

Биланси Прве југословенске творнице укоченбг др- 
вета за годину 1931. и 1932. овако изгледају:

Актива 1931. г. 1932. г.
у  хиљадама динара

Инвестиције 14.966 15.398
Благајна ' 1 88
Банке 291 37
Римесе 15 .137
Дужници 414 1.465
Роба 3.150 4.976

: Насива
Главница 3.000 3.000
Ловериоци 15.722 19.154
Преносне позиције 64
Дббитак 7 11
Укулна биланса 18.794 22.166

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Приходи 1931. F. 1932. r.-,

у хиљадама динара 
Рачун 'фабрикације 833 2.433

• Р аздика '[куреа ' ' ' 2 : ...... 
Пренос добитка ' ------- 7

Расходи
Т  рошкови 
Камате ■ 
Дубиозе. 
Разлика течаја 
Добитак

349
528

968
1.400

52
6

11

Укупна биланса локазује лораст од 3.5 милиона ди- 
нара. Инвестиције су лорасле за 400 хиљада динара. T o  je 
еигурно од исплате извршених радова у 1931: години, јер 
je концем т е . године творница била потпуно готова.

Залихе робе порасле су за 1.8 милиона, што je било 
и за очекивати. Наравно не види се колико отпада на си- 
ровине и полуфабрикате a  колико на израђену робу. У иду- 
ћој години ..тешко да ће ова позиција више да расте, јер 
фабрика већ годину дана ради. Осим наравно уколико не 
дође до побољшања прилика и да извоз не постане интен- 
зивнији. Дужници су порасли за милион динара. Концем 1931. 
године они су били са 400 хиљада динара абнормално ни- 
ски. Али то je био тек почетак рада, пак потраживања нису 
могла бити знатна. Код ове лозиције која ни данас није 
знатна, лако да у будуће буде и лораста. Нарочито ако при- 
лике омогуће јачи рад.

Упоредо са развитком активних позиција биланса, који 
показује пораст, јасно je да je морало доћи и до одговара- 
јућег повишења позиција на пасивној страни билансе. Како 
je тлавница остала на истој висини, за одговарајућу лроти- 
вредност порасли су повериоци. Међутим ту се сигурно 
не ради о кредитима новчаних завода, јер се данас такви 
кредити не добијају. To су највећим делом сретства која 
су  ставила на расположење оснивачи, поред преузетих ак- 
ција. Али сад већ има и обавеза за преузете сировине и по- 
луфабрикате, дакле из позиције роба.

Прошла година завршена je  добитком од 4 , хиљаде. 
Скупа са преносом из 1931. имамо 11 хиљада. С обзиром 
да се ради о подузећу које je тек почело радити и с обзи- 
ром на прилике у којима je почело да ради, још je ванредно 
повољна чињеница да година није завршена са губитаом. 
Поготово ако имамо у  виду да се оснивачки трошкови не 
воде као актива која се тек има амортизирати кроз пар го- 
дина, него да су ти издатцЈј; већ елиминирани из биланСа. '

Рачун фабрикације показује лораст од 883. хиљада д и - 
кара n a  скоро два и no милиона динара. To je и разумљив® 
ако се има у виду да je творница орошле године радила чи-*- 
таво време a 1931. само неколико месеци преД крај године.

Трошкови су порасли за 600 хиљада динара, што je  
опет, у вези с проширењем у 1932. години. Порастом при- 
хода од фабрикације расту наравно и трошкови, јер je то  j t  
органској вези.

Камахе су порасле од 528 хиљада динара на 1 милио» 
400 хиљада динара. Пораст je на каматама много већи него- 
вдто je пораст поверених сретстава. Али морамо имати у  
виду да су веће обавезе у 1931. години настале тек лред крај: 
године када су се вршили радови око изградње фабрике које 
су се само делом извршиле властитим сретствима. Напро- 
тив 1932. година одмах je почела знатним салдом повериоца* 
који je у току године још и повећан. Изгледа да je финан~- 
сирање подузећа извршено на тај начин, што сопственик 
подузећа за сретства, која ставља на расположење преко 
преузетих акција зарачунава и одговарајуће камате.

Ha дубиозима, иако je то  управо прва година пуног 
рада, већ je  отписано 52 хиљаде динара, што значи да се 
билансира ригорозно и одмах елиминира оно што je за ели- 
тииирати. Међутим у првој години рада нема никакве амор--
тизације',. иввестиција.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ТРГОВАЧКО АКЦИОНАРСКО ДРУ- 

ШТВО — БЕОГРАД—ЗАГРЕБ— ЉУБЉАНА.

Ha лоследњим лицитацијама које су се држале ради 
велезакупа продаје неких монополских артикала југословеи- 
ско трговачко акционарско друштво било je један од најја- 
чи.х досталаца. Њ егова организација лословања омогућава 
му да лоставља најповољније услове и да тако елиминИра 
знатаи број конкурената. Касније није искључено да он<> 
поједине реоне даје у подзакуп истим конкурентима, н а -  
равно имајући лри томе разлику у провизији. И пословање 
монололским артаклима наилази у најновије време на по- 
тешкоће. Конкуренције додуше нема која би обарала цене^ 
осим можда. код самих лицитација, у погледу провизија. Алјг 
je потрошЉа монополских артикала у знатном опадању. Еко- 
номске прилике силе највећи број консумената да редуд»; 
рају и најнужиије издатке. Па чак и оне за које изгледа д а  
je иемогуће. Тако je потрошња соли битно опала иако> би 
баш код соли изгледало да мора потрошња бити стална.

Код дувана продаја je опала за 2 милиона кгр. T o  je- 
oko 20% ранијег консума. A ако имамо у виду да један део> 
консумената троши данас лошије квалитете дувана и цига- 
рета него раније. онда видимо, колико -мора да je  опало нов- 
чано’ пословаше оних који пласирају монополске а р т и к л е . '

Код дувана поред општих лривредних прилика, на:
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смањење потрошње дејствује и хријумчарење. Чим čy при- 
.дике теже, шверцовање je интензивније, макар се подуЗи-. 
мале још тако строге мере.

Упркос оваквог стања на тржишту монополских ар-
тажала, југословенско трговачко акционарско друштво по-
словало je и строшле године скроз повољно и постигнути
резултати могу у луној мери да задовољавају. Не само ло- 
дузеће, него и оне који су иза њега.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. Г932, г.
у хиљадама динара

Готовина ------------  1 16 • 6
Дужници 2.500 2.922 3.230 ■ 3.750
f l ta o r  ефеката ’ — — 1.722' 1.877 1.877
Оснивачки трошкови 334 407 312 ' 218
ПГакса на уговоре  ------------  582 445 308
Инвентар ------  ------  19 23

СРПСКА ПРИВРЕДМА БАНКА Д. Д, — ЗАГРЕБ
Лцчни контакт, a тај у периоду кризе ловерења игра 

велику улогу, између управе завода и улагача много je ужи 
код малих него код великих завода. Док се у великим заво- 
дима улагачи воде под бројевима књижнице, у мањим заво- 
дима сам директор готово зна свакога улагача. A скоро и 
он њега. Код оваквих прилика, прво се улагачи много пугга 
и женирају доћи отказати и подигнути свој улог. A друго, 
у личном контакту са директоро,м или водећим чиновником: 
он će даде наговорити да свој отказ бар делимично повуче.. 
Дотично могућа су погађања о времену и начину исплате,: 
To све код великих завода, где превладава чиновничка биро- 
кратија наравно фали.

Код Српске привредне банке биланс последње 4 гс 
диие овако изгледа:

Пасива 
1л&вница 
.Повериоци 
Жауције заступника 
‘Чнсти добитак 
•№зшна билаиса

2.500
334

2.834

2.500 2.500 2.5Uu
1.258 1.367 1.690
1.722 1.877 1.877

181 191 156
5.662 5.937 6.224

Збир биланса локазује и прошле године пораст. Но- 
р ас т  долази искључиво код дужника. Прилике на новчаном 
тржишту биле су прошле године такве да се je морало дуже 
чекати на исплату. Па и за монополске артикле. Упоредо са: 
шрастом. дужника порасли су и повериоци. To je и разум- 
љиво кад ее узме у обзир да су властита сретства остала 
.мнтактна.

Интересантно je да подузеће које има тако зиатан 
лромет монополским артиклима у биланси уопште нема до- 
зиције „роба“. Оно наиме не држи своја стоваришта. Тр- 
говци провинције козима je оно дало под закуп поједине 
|Јеоне, повлаче директно робу из монополских слагалишта од- 
•носно из Солане у Креки a не од Југословеоског трговачког 
акционарског друштва. Знатан део изравно и полаже нОвац 
монополским стовариштима тако да подузеће има једино да 
прикупи провизију. Таквом организацијом пословања уштедк 
се наравно много на режији што опет омогућује да се при 
лицитацијама могу поставита најповољније кондиције и тако 
-осигурати велепродају у знатном делу државе.

Прошле године посшгнут je чисти добитак од 156 
зшљада динара. Поред тога мора се имати у виду да je на 
трошковима оснивања отписано 94 хиљаде динара a на так- 
сама на уговоре са Управом монолола 137 хиљада диаара;

Према 1931. години добитак je мањи за 35 хиљада 
дкнара, што je и разумљиво обзиром на смањење конзума 
многих монополских артикала. Будући да je провизија утвр- 
ђена у процентима противредности преузете робе, сма- 
љен>е потрошње морало je наравно деловати и на њено сма- 
«»ење. A издатке наравно није било могуће редуцирати у 
лстом обиму. Међутим с обзиром на опште. прилике резул- 
т а т  рада може бити задовољавајући.

Ове године подузеће je достало велепродају у већеад 
опсегу него раније na- he- ce  то, водећи рачуна о смањен,у 
комзума, морати осетити и на пословном резултату.

У управи Југословенског . трговачког акционарског 
друштва, Београд—Загреб—Љубљана налазе се следећа 
тоспода: Иван' јелачин, В.ладо Радан, д-р Милан; Марић, д-р 
-Артур Марић, д-р Павао. Лихтенберг, Манфред Штернберг, 
Милак Радеф, Милослав Милошевић, Јово Кешељевић, и д-р 
Симо Адања.

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
ГоФовина 574 472 450 265
Ефекти 65 61 91 50
Менице 3.168 2.668 3.272 3.131
Зајмови на ручни залог 2.597 3.077 2.820 2.591
Дужиици 3.869 3.188 2.237 1.510

Пасива
Главница 3.000 3.000 3.500 3.500
Резерве 334 349 368 349
Улошци 3.898 4.497 4.101 3.168
Цовериоци 272 376 161 131
Реесконт 1.874 1.216 721 410
Добитак 147 150 155 79
Збир биланса 16.029 14.722 12.735 11.559

Улошци су опали за скоро 1 милион динара. Од године
1930 чак за 1 милион 300 хиљада динара. У прошлој години 
смањење уложака износило je скоро 25%. To je још увек 
испод просека смањења уложака код наших завода у опште. 
A нарочито оних у Загребу где je, како je познато, ситуаци- 
ја иајнеповољнија.

Водећи рачуна о чињеници да су улошци смањени за 
милион динара, морало се je рестрингирати давање нових 
кредита и ићи за тиме да ее један део потраживања реали- 
зира. Управа наводи у извештају да су се нови кредити мало 
давали. A наплаћивањем старих и не давањем нових кредита 
снизили су се текући рачуни, менице и предујмови укупно 
за један милион динара за колико су извршене исплате.

Есконт меница редуциран je за 150 хиљада динара. 
Дужници за 700 хиљада динара. И овде вреди правило да je 
код дужника много лакше доћи до реализације него код 
меница. Код нас код _ потписивања менице много се рачуна 
на лролонгацију. Код нас меница има једину ту одлику да je 
процес за менична потраживања .много лаакше водити и до~ 
бити него за обична потраживања. И у кслико има и дру- 
гих потписника да je сигурнбсгг већа. Али о неком нарочи- 
том ликвидитету нема ни говора.

Зајмови на ручни залог редуцирани су за нешто 
испод четврт милиона динара. Оделење за ручни залог до- 
бро се развија. И у периоди највеће депресије одбацује при- 
мерни профит. Можда и већи него у сређеним привредним 
приликама.

Рачун губитка и добитка пружа следећу слику: 

Добитак

Кађ4ате 
ГТровизије 
Разни приходи

» 2 9 . 1930. 1931. 1932;
у хиљадама динара

1.315 1.078 1.115 924
. 532 ; 314 301 259

130 '** 63 26 9
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Г убитак

Камата ‘ ’ • ' 631’ ‘ ' 489 : 413 ' 313
Трошкови 943 Š53 624 553
Порез 170 57 58 10
Отписи 96 115 193 176
Добитак' 147 150 155 ■ 79

Приходи од камата редуцирани су за скоро 200 хк- 
љада динара. A издацк само за 100 хиљада динара. Ha лро- 
визије отпада 40 хиљада динара мање. Ha трошковима . je 
редуцирано око 70 хиљада динара. Разни приходи редуци- 
рани су за 17 хиљада, a на порезу издано je више 12 хиљада. 
Отписи су додуше за дваестак хиљада динара мањи. Узето 
све скупа чисти je добитак за неких 75 хиљада динара мањи.

Добитак заправо би износио 176.8 хиљада динара. 
Међутим ту су отписи на неутераНим тражбинама од 146.7 
хиљада динара, a оттшс Ha течају државних патшра од 30 
хиљада динара.

Српска привредна банка спада у ред оних ретких 
запребачких завода који и за прошлу г.одину плаћају диви- 
денду. Додуше та изноеи само 2% али ето. ипак акциоиари. 
нису сасвим остали празних руку.

„КАШТЕЛ“, ТВОРНИЦА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРОИЗВОДА 
Д. Д. —  ЗАГРЕБ.

Пословање „Каштела“ није ни у прошлој години за- 
вршено са позитивним резултатом. Губитку од 157 хиљада 
динара из ранијих година, придружио ce и губитак од 130 
хиљада динара и за прошлу пословну годину. Тако да 
укупни губитак износи 287 хиљада динара.

С обзиром на потешкоће око набавке стране робе, у 
првом реду што није било лако доћи до потребних девиза, 
a друге што су ce оне морале скупо плаћати, што је.олет мо- 
рало лоекупљивати страну робу, било je за очекивати да ће 
домаће хемијско-фармацеутске фабрике пословати много 
боље него раније.

Међутим то ce ето није догодило, Бар не код „Ка- 
штела“, na ни код других. Разлозк су двојаке природе. Прво 
што су стране фирме, које своје хемијске и фармацеутске 
Ђродукте пласирају у нашој земљи и упркос иораста курса 
страних девиза остале код ранијих својих цена. To значи да 
су оне пад динара саме сносиле. Услед тога, конкуренција 
домаћих творница није могла доћи до изражаја. Дапаче у 
толико ce je погоршала, што ce за сировине и полуфабри- 
кате, с обзиром на валутарну ситуацију, данас мора у ди- 
нарима више платити него раније. Док иноземство остаје 
у главно.ме, бар велики концерни, код својих старкх цека, 
дотле код домаћих фабрика један je део продукционих тро- 
шкова паказао тенденцију ка порасту-.

Други разлог да каша хемијско-фармацеутска ин- 
дустрија слабије ради лежи у томе, што je конзум специ- 
јалитета знатно опао. A много je мањи и кокзум најобични- 
јих медикамената. Штеди ce на свему na и на лековима. 
Данас с©' мање иде лекару него раније. A троши ce ;и мање 
на лекове. Нарочито код широких слојева. A и социјална 
медицина данас .код нас није више тако интензивна и обилна 
као што je бкла пре неколико година. Радничке установе 
услед вбликог дефицита, морају штедити и на медикамен-

: ТРГОВАЧКО ОБАВЕШТАЈНИ ЗАВОД A. Д. Ü
 ̂ П Р Е Ђ Е

i R .  G . D U N  &  C O . ::l

тима. foTOBO да je најбољи или за друштво најзаслужениј^ 
онај лекар, liojn прописује што мање' лека односко што јеф-» 
тин.ије. - ■ - ■ ■

' " Биланси „'Каштела" за 3 последње године овако и а- 
гледају: ; ' ” ' ■’

Актива 1930. г. 1931. г. 1932. г .
у хиљадаг«а динара

Благајна 34 . 36 34
Фабрика 4.130 3.280 3.280'
Инвентар 120 120 117
Залихе 1.743 1.783 1.41T
Оделење: гуме 508 510 . 510
Дужници 1.481 1.175
Ефекти 326 26. 15
Губитак' 29 157 28Т

Пасива

Главница 2.000 2.000 2.00»
Иовериоци 5.724 2.814 3.59Ö
Дкдепти 650 1.100 1.100
Укупна биланса 8.394 5.934 6.857

Збир билаксе показује пораст од скоро милион ди~ 
нара. Међутим тај пораст долази од промене у начину би~ 
лансиража. Године 1931. дужници и повериоцк н-ису билан- 
сирани у актвви односно у пасиви са пуним својим изно- 
еом, • кего je билансиран само њихов салдо. Будући да су 
повериоци бцли већи од дужника то у биланси за 1931. го-г 
дику у активи нема позиције дужници. A у паеивни код п о- 
зиције. павериоди унет je износ, који je од стварног износа 
повериоца мањи за компензиране дужнике.

У биланси за 1932. годину дужници и поверицци за - 
себно су билансирани. Дужници износе 1 милион 175 хи- 
љада динара. Повериоци су исказани са 3 милиона 596 хи- 
љада динара. Да ce je и 1932. године билансирало на исти> 
иачин као и 1931. године, у билансу не би међу активо» 
бил"о; дужника. a у пасиви би повериоци износили 2 милиона 
421 хиљаде. динара уместо 3 милиона 596 хиљада динараг 
Салдо би чак био мањи него 1931. године, A укупна биланса 
за 1932. годину не би износила 6 милиона 857 хиљада, него- 
нешто испод 5 дтлиона 700 хил>ада динара. Према томе у 
прошлој години управо немамо пораст билансе него сма- 
њење за око 250 хиљада динара.

Услед измене у н а ч и н у  б и л а н с и р а њ а  т е ш к о  je у п о р е -  
дити разне иогиције за -1932. и 1931. годину, Будући да je  
биланс за 1930. годину и з р а ђ е н  н а  истим принципима као 
и за 1932. тодину, :то ce међу два два могу повући извесие 
паралеле,

Дужницк су према 1930. години опали за 300 хиљад® 
дккара.. A поверноци за 1 милион и три четврт.

Залихе роб-е с у  н е ш т о  с л а б и је  ш т о  je и разумљив® 
с о б з и р о м  на п р и л и к е  к о је  Е л а д а ју .

Питаше je како he ce дуго икоземни концерни задо- 
вољити тиме, да за своје продукте које пласирају у југо- 
славији добивају иоту протувредност динара као и раније 
кад je динар вредио око 40% више. Ако дође до једне врсте 
валоризације цена, онда би домаћа индустрија медикамената 
пролазила много боље. јер би могла боље да конкурише.

НАЈВЕЋА ИЗВЕШТАЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА *

БЕОГРАД ЗАГРЕБ i
1ез Михв)ловл 30. Керислпвићеип 7.;



А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
Двдвтак иНараднвш Благоетањ у“

БРОЈ 17 БЕОГРАД, 22. АПРИЛ 1933. ГОДИНА V

Садржај:

Сргаска банка д. д. — Загреб 
Градска штедионица — Загреб 
Trgovačka i obrtna banka a. d. — Novi Sad 
„Srbija”, prvo srpsko društvo za osiguranje u Beogradu 
Хрватска пољоделска банка д. д. — Загреб 
Мостер, творница лака и боја д. д. у Загребу

СРПСКА БАНКА Д. Д. —  ЗАГРЕБ

Неповерење, коме je било изложено наше новчарство 
од јесени 1931. године проширило се je у прошлој години у 
толикој мери да je захватило целокупно наше банкарство 
без обзира на правни карактер појединих банака.

Од 600 и нешто више наших новчаних завода око 
cito  je прибегло заштити no чл. 5 Закона о заштити зем- 
љорадника и чл. 6 уредбе. Међутим на жалост ситуација није 
TaiKo повољна како би изгледало из чињенице да се под за- 
штитом не налази преко 500 наших новчаних завода. Од 90% 
наших новчаних завода, који се нису послужиле заштито.и, 
које им пружају оба поменута правна инструмента, највећи 
део удовољава својим обавезама само у незнатном делу. И 
то често у много мањем обиму него заводи који су под за- 
штитом, једном или другом, a нарочито другом, jep морају у 
много већој мери да удовољавају својим обавезама него нај- 
већи део банака, који додуше немају никакве Уредбе али 
који једноставно и виа факти не плаћају или само мини- 
малне износе. Није никакав изузетак да и јачи заводи, 
који нису под Уредбом и који имају уложака и no неко- 
лико десетина милиона динара на улошке који иду и до
100.000 динара плаћају месечно само no неколико стотина 
динара. A ипак нису лод Уредбом. Из једноставног раз- 
лога jep нису у стању да удовољавају и оним минималним: 
захтевима који се стављају на заводе који иду под § 6. 
Перма томе данас за просуђивање рада и пословања једног 
новчаног завода готово je ирелевантно, да ли се завод налази 
под једном или другом Уредбом или пак он формално no-: 
слује нормално. Није ни најмање претерано тврђење, а к о , 
се каже, да највећи део наших новчаних завода не удово- 
љава својим обавезама.

Наши највећи депозитни новчани заводи налазе се под 
Уредбом. Неки су затражили Уредбу раније a неки доцније. 
A код неких Уредба je морала бити затражена из нарочитих 
разлога.

Кад je у јесен 1931 године избила криза поверења, 
Српска банка je ту  кризу најмање осетила. Код ње je за- 
'бележен и пораст уложака, и то знатан. Многи који су 
дизали улоге из других банака, полагали су их Српској 
банци. Поверење у Српску банку било je неограничено и из- 
гледало je да ће она видети користи од кризе. Јавкост jei 
била уверена да je Српска банка била један од наших нај- 
оппрезнијих завода код подбљивања кредита ако не и нај-. 
опрезнији. Њезини ангажмани у индустрији били су незнат-, 
ни. Нити je она имала сувише велике пакете акција поједи- 
них подузећа нити су ту  постојали: велики кредити у чију

реализацију се лшгло сумњати. Поред кредитирања, и то уз 
највећу обазривост трговнне и занатства, Српска банка пла- 
сирала je знатне износе и v пољопривреду. Ha једно јутро 
земље једва да се je давала једна четвртина његове реалне 
вредности. Према томе, и упркос аграрне «ризе, сигурност 
пласмана није никако долазила у питање. По општем схва- 
ћан>у још почеткол» 1932 године Српска банка je наш нај- 
солиднији новчани завод. Док су се код других завода већ 
били подигли улошци укупно за две милијарде динара, они 
су код Српске банке били још увек у порасту. Почетком 
пролећа 1932 године изгледало je, да je криза поверења 
потпуно мимоишла Српску банку.

Ситуација je се нагло изменила. Закон о заштити зем- 
љорадника погодио je у првом реду Српску банку. Догодилф 
се je оно што ни највећа обазривост није могла предвидети. 
Законодавац je одредио да земљорадник и онај који се про- 
гласи за земљорадника, ако неће, не мора да одговара сво- 
јим обавезама, и ако .чу то његове прилике дозвољавају. У 
прво време није требао да плаћа ни камате на своје дугове 
na били они и осигурани меницама, грунтовним уписом ил*1 
нечим другим.

Улагачи који су до сада били сасвим мирни, почели 
су на прилике да гледају сасвим другчије. Закон je разре- 
шио сељака од обавезе, a агитатори га присиљавали да их 
не испуњава ни добровољно. To су осетили улагачи и почели 
да дижу своје улоге. У почетку некако стидљиво jep су 
осећали да je завод rry безмоћан и да се догодило нешто, 
што нико није могао предвидети. A касније дизало се све 
више к више. Реализација пласмана није могла ићи упоредо 

1 са дизањем уложака. Поготово што се према највећем делјг 
дужника и упркос чињенице, да су потпуно солвентни и да 
су потраживања хипотекарно осигурана, није могло ништа 
подузети, да би их се приморало удовољавању обавеза.

Ослон на Народну бакку могао je да олакша ситуацију 
само кеко време. Поготово што се je захтевшиа улагача до 
последњег момента у пуној мери удовољавало. Кад су за- 
хтеви улагача били све већи, није преостало друго него 
потражити заштиту бар v извесној мери.

Док се за иајвећи део наших новчаних завода може 
казати да су у. потешкоће дошли кризом поверења, која je 
настала претежно из психолошких разлога, дотле се, за  
ЈЗрпску банку може отворено казати да je дошла у данашње 
стање искључиво ради Закона о аемљорадничким дуговима. 
Тек доношењем овог закона, повериоци Српске банке по- 
стали еу немирии и тражили своје улошке. Да тога закона 
није било, сва je вероватност да би Српска банка и дамас
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пословала сасвим нормално, не прибегавајући никаквим 
ограничењима. Овде je законодавац онај кРји je. проузроко- 
riao тешкоће.

Код трагања око излаза из кризе нашег новчарства 
све више и више лревлађује уверење да су потребне разне 
мере, јер су на данашње стање нашег новчарства деловале 
разне компоненте. Ради тога he излаз бити тежак и .пут са- 
надије бити дуготрајан и поред знатних жртава. Нарочито 
код великих завода где има и ангажмана који се данас могу 
ликвидирати само са знатним губитцима. једино за Српску 
банку може се са сигурношћу тврдити, да већ само повољно 
решење питања раздужења земљорадника решава њену 
ситуацију преко ноћи. Новчани заводи подржавају идеју да 
би Привилегована аграрна банка преузела земљорадничке 
дугове и конвертирала својим боновима који би имали 
карактер новца. Све >кад би и провели такву меру само би 
мали број наших завода био еаниран, будући да њихови 
ангажмани код земљорадничког кредитирања нису знатни. 
Једино за Српску банку то би значило потпуни излаз. Српска 
банка дошла je у данашњу ситуацију ради заштите земљо- 
радника и она би одмах из те тешкоће изашла кад би то 
питање било решено. Можда чак и без икакве конверзије, 
само кад би се поновно успостазио принцип, да они земљо- 
радници, који могу удовољавати Својим обавезама имају 
то да испуне, под претњом егзекутивног утеривања.

Биланси Српске 
изгледају:

банке за последње 4 године овако

Актива 1929. 1930. 193!..
у хиљадама динара

1932.

Благајна 37.255 39.543 47.401 17.722
Менице 298.112 311.917 326.475 297.389
Дужници 181.483 210.074 228.940 191.448
Дужници на обавез. 14.578 16.689 19.234 16.755
Ефекти 51.062 32.038 53.669 47.119
Непокретности 18.535 18.209 24.517 27.189

Пасива.
Главница 40.500 40.500 40.500 40.000
Резерва 27.095 28.448 30.098 31.598
Улошци на књиж. 369.326 421.307 443.741 306.637
Улошци no тек. рач. 83.079 85.136 80.395 45.94!
Повериоци 63.359 68.159 95.355 169.912
Добитак 609.302 671.285 714.754 611.423

Поверена сретства показују у прошлој години знатно 
опадање. Улошци на књижице односно улошци no текућим 
рачунима смањени су за годину дана за 171.5 милиона ди- 
нара. To je већ знатан износ који се морао осетити. Пого- 
-тово кад се према највећем делу дужника није могло ни- 
шта подузети да их се присили бар на делимичну ликвида- 
цију датих кредита. Калкултција ликвидитета овде je зата- 
јила, јер je законодавац једним потезом пера имобилизирао 
стотине милиона динара, који су се у моменту кредитирања 
пуним правом ематрали ликвидним/ Код оваквих прилика 
свака калкулација о ликвидитету noctaje илузорна. Исто као 
што je потраживање према сељаку етављено ван закона, mo
tao се ставити ван закона и потраживање према јавно-прав- 
ним новчаним заводима. И најликвиднији завод може онда да 
дође у положај да не може удовољити својим обвезама.
! Повериоци показују пораст од 95 на 170. мидиона ди- 
нара или за 75 милина динара. Од тога: 70. милиоца иде на 
нови реесконтни кредит код Нзродне банке. Сриска банка 
импла je концем 1932. године код Народне банке кредит за
121.2 милиона динара. To одговара;-те:1С једној четвртини ње- 
Них уложака. Код просуђивања чињенице колико je Народна 
банка дала кредита појединим новчаиим заводима, мора;се

у првом реду ил1ати у виду колнко изноее улошци и колико 
je од тих уложака морало бити исплаћено.

Менице су редуциране за неких 30 милиона динара. 
Више се није могло из једноставног разлога, што су то пре- 
тежно сел>ачке менице које су под заштитом na макар пот- 
писник менице и разбацивао парама. Дужници су редуци- 
рани за скоро 40 милиона динара. Ефекти су редуцирани за
6 милиона динара, највећим делом отписом. Благајничка за- 
лиха смањена je за 30 'милиона. Реализацијом тих позиција 
активе као и жредитима Народне банке успела je Српска 
банка да исплати улагачима преко 170 милиона динара. A 
то je необично много.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Приходи

Камате
Провизија
Непокретности
Разно

1929. г.

40.162
14.155

1.860
2.210

Расходи
Камате
Трошкови
Порези
Отписи
Чисти добитак

1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

42.631 47.857 41.605
15.708 16.989 14.989
2.055 2.258 2.297
2.113 1.803 2.667

34.171 38.633 35.650
13.777 14.164 13.39(>
3.592 3.169 3.480

610 3.594 7.759
10.650 9.502 2.059

30.873 
13.156 
3.551 

497 
10.484

Чисти je добитак опао за 7.5 милиона динара, При- 
ходи од камата пали су за 6 милиона a расходи за 3 милион^ 
према 1931 години. Ту лежи један разлог опадања чистог 
добитка. Приходи од провизија пали су, услед смањеног по- 
словања, за 2 милиона динара. Смањење прихода од камате 
и провизија има ое приписати ригорозношћу билансирања. 
Наиме све доспеле камате за сељачке дугове које нису биле 
плаћене, отписане су. Има вероватно и завода који су ка- 
мате једноставио додали дужној главници. Ако се код ре- 
шавања земљорадничких дугова даље не буде радило са то- 
лико демагогије, знатан део тих отписаних камата моћи he 
се реализирати, јер су све то углавноме солвентни дужници; 
Међутим хтело се бити опрезним, na се je све једним по- 
тезом отписало.

Код отписа имамо повећање од 4 милиона. To je други 
разлог да je добитак за 7.5 милиона динара мањи. Отписало 
се je код ефеката 4.7 милиона a код сумњивих потраживања
3.1 милион динара. Код отписа поступило се je највећом 
строгошћу, држећи се принципа да ако се већ отписује онда 
скроз темељито. Поготово кад je створена одлука да се не 
плаћа дивиденда. Онај износ који би се био још могао пока- 
зати као добитак и исплатити као дивиденда, употребљен je 
за отписе. Тиме je ситу.ација у сваком погледу прочишћена.

Повољним решењем питања земљорадничких дугова 
дошла би Српска банка већ сутра у могућност да у пуној 
мери настави своје пословање. Код ње није тежиште про- 
блема у губитцима или у имобклизирању њених дужника, 
него у чињеници, да њени дужници не морају да плаћају.

У управи Српске банке налазе се следећа г. г.: Др. 
Св. Шумановић, претседник, Тзорђе Ведисављевић, потпрет- 
седник и главни директор; Јован Бацић, Јово Бердовић, Луко 
Бона, Илија Бурдеља, Др. Драгутин Грчић, Др. Гедеон Дун- 
ђерски, Јаша Дунђерски, Стеван Калембер, Лазар Лађевић, 
Др. Јован Манојловић, Срета пл. Микелић, Др. Јован Миљ- 
ковић, Коста П. Миросављевић,. Никола Петррвић, Др. Коста 
Паповић, Никола Поповић, Петар Теслић, Стеван Требић, 
Никола Tivk и Никола В. Ћурчин.. У надзорном одбору су 
г. t Др.  'iioplje Ивковић, претеедшж, Лазар Бачић, Пер.О 
Бекић, Милан Добровић, Сава Хуљановић и Павле Хаџи. .



97

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА — ЗАГРЕБ.

Кризи поверења je Градска штедионица у Загребу v 
прво време добро одољевала и чак одлично. Улагачи, после 
прве нервозе у септембру 1931 године, не само што су се 
били смирили, него je забележен чак и прилив нових уло- 
жака. Многи, који су били реализирали своје улошке код 
других банака, пошто су готовину држали неколико дана 
код себе, добрим делом полагали су je наново код Градске 
штедионице. Гаранција града Загреба за све улошке као и 
чињеница да нема никаквих ангажмана у индустрији, уливалк 
су нарочито поверење према овој институцији. Од како je 
избила криза поверења na све док je завод отишао под Уред- 
бу no члану 6 закона о заштити земљорадника, ни један наш 
новчани завод није примио толико нових уложака колико 
баш Градска штедионица у Загребу. Па ни државне нов- 
чане установе нису у својим загребачким филијалама ни из- 
далека биле примиле толико нових уложака колико Градска 
штедионица.

Кондем 1931 године, улошци износе 487 милиона ди- 
нара према 475 милиона концем 1930. године. Према томе 
прва три месеца кризе поверења нису успела да Градској 
штедионици дигну ни онолико улога колико je у првој по- 
ловини те године било уложено, те je према томе крајем го- 
дине салдо уложака био већи него 1930. године. To се на- 
рочито види код уложака на књижице који у 1931. години 
према 1930. показују пораст од 24 милиона динара.

У првом делу 1932 године, ситуација код Градске 
штедионице била je повољна. Неповерење више није дола- 
аило 'до изражаја и прилив нових уложака био je већи него 
uiTO се дизало. У извесним периодама године, улошци су 
прелазили пола милијарде динара. Завод je чак био у стању 
да дели нове мање —  кредите. Нико није могао ни слутитк 
да he се још у току године завод морати послужити ограни- 
чењима у погледу исплате уложака.

Ha погоршање ситуације код Градске штедионице де- 
ловали су разни моменти. ЈСад су у пролећу и у лето 1932 
гвдине два највећа загребачка завода дошла под Уредбу 
завладало je у Загребу, где je концентрирано највише уло- 
жака, такво расположење да су улагачи из других завода 
постали нервозни и подизали улоге код тих завода. Потеш- 
коће једног завода преносиле су се после тога и на друге 
заводе.

Половином године почео je и валутарни моменат да 
игра извесну улогу. Нарочито у великим градовима. Потера 
за страним валутама и златом била je знатна. A многи су 
гледали да своју готовину пласирају у непокретности. Имали 
смо један потпуно ненормалан грађевински период. Гра- 
дио je готово сваки који je имао готовине. Они новчани 
'заводи који су имали знатне улоге и којима исплата уло- 
жака у то време није још правила никакву нарочиту потеш- 
коћу, пролазили су веома лоше јер je одлив уложака био 
далеко већи него прилив нових.

Ha ситуацију Градске штедионице били су од утицаја 
u моменти комуналне политике. У најкритичније доба за 
развој пословања Градске штедионице била je загребачка 
општина без претседника оггштине. Закулисна борба око 
питања претседника као и око појединих општинских одбор- 
ника трајала je месецима. У општини je сваки рад био 
замро. A како je Градска штедионица комунална институ- 
1хијг: и како општина јамчи за све обавезе Градске штедио- 
нице, природно je да ово стање општинске управе није могло 
повољно да делује на улагаче. Да je Загреб одмах у почетку
1932 године добио једног претседника општине који би no- 
казао извесну енергију и у кога би највећи део становништва 
кмао поверење, ситуација Градске штедионице била би 
много повољнија. Бар би се веровало да he се општинска 
улрава знати побринути, да Градска штедионипа у случају

потребе добије-одговарајућу помоћ код Народне банке, од- 
носно код државних новчаних установа.

Ситуација je постајала све неповољнијом. Кружиле су 
вести о.разним мораторијумима. He само за сељака него и 
за трговце и занатдије. Чак и кућевласници еу тражили мо- 
раторијум за своје обавезе. Држава je обуетавила плаћање 
ка.мата за стране зајмо®е. Изгледало je да идемо у сусрет 
општем мораторијуму. Улагачи na и они који су још поло~ 
вмком године своје уштеђевине полагали у Градску штедио- 
ницу, постају нервозки и траже своје nape. Под крај го- 
дине, ситуадија лостаје све озбиљнија и Градска штедионица 
одмах после католичког Божића објављује да he се ставигги 
под заштиту члана 6 продуженог закона о заштити земљо- 
радника. >

Изненађење je било велико. Очекивало "се да he пре 
свк други заводи ићи под Уредбу него Градска штедионица. 
Веровало се да се тако лако неће дозволити да се Уредбом 
користе наше највеће комуналне штедионице. Очекивало се 
да he Градска штедионица наћи готово исти ослон код Ha- 
родне бакке као ш то .га  je нашла Државна хипотекарна 
банка односно у неко време Поштанска штедионица. Неко- 
лико дана пре него што je  отишла под Уредбу Градска ште- 
дионица била je примила прилично нових уложака. Било je 
чак и улагача који су своје уложне књижице других завода 
продали уз губитак од 50% и још у децембру полагали до- 
бивене износе у Градску штедионицу.

Биланси Градске штедионице за 4 последње године
овако изгледају :

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Благајна 68.072 87.177 58.522 11.639
Дужници 238.544 263.459 282.459 242.107
Т рамвај 12.310 11.718 15.597 19.524
Зајмови 25.638 34.119 37.779 31.732
Непокретностн 17.974 20.310 33.369 31.918
Ефекти 5.049 13.523 12.073 9.167
Курсна разлика — — 2.885 1.160

Пасива
Улози на књижице 315.785 375.813 399.241 294.247
Улози v тек. рач. 87.114 99.425 88.361 83.055
Реесконт — — 999 9.998
Ломбард код Нар. банке — — 2.000 1.300
Пословни пријатељи 22.004 5.804
Резерве 14.644 19.295 24.470 23.470
Добитак 3.759 5.421 6.236 6.190

Улози су опали за 105 милиона динара. Улози no те- 
кући.м рачунима за 5.3 милиона или укупно за 110.3 милиона 
динара. Поред тога код позиције пословни пријатељи под 
коју су убројени и загребачки новчани заводи, чланови син- 
диката за зајам града Загреба, показује смањење за 16.2 
милиона динара.

Укупно су туђа сретства смањена за 126.5 милиона 
динара.

Питање je од куда су се прикупили износи потребни 
за толику исплату. Стање меница редуцирано je за 29.2 ми- 
лиона динара a стање дужника за 29.9 милиона. Хипотекарни 
и амортизациоки зајмови редуцирани су за 6 милиона ди- 
нара. По томе су потраживања редуцирана за 65.2 милиона 
динара.

Стање благајне смањено je концем 1932 године према 1931 
години за 46.9 милиона динара. Према томе готово 40% 
исплаћених сретстава дато je из благајне.

Од Народне банке добила je Градска штедионица но- 
вих Сретстава за непуних 9 -милиона динара. Исплатила je  
уложака за 110 милиона динара a од Народне банке иије 
добила ни десет» део трга износа. Код многих завода знатан



део улагача био je исплаћен, не реадизацијом ангажмана или 
из благајне, него кредитом Народне банке. Пот.раживања 
Народне банке не износе више од 2—3% од њезиних уло- 
жака. A има завода код којих су ти кредити већи него што 
су улошци. Ако je Иародна банка акционарским банкама 
давала далеко више кредита него што износе њихови улош- 
ци, онда je и једној комуналној штедионици и то баш Град- 
ској штедионици града Загреба могла дати више кредита 
него 10 милиона динара.

Чисти добитак загребачке Градске штедионице износи 
преко 6 -милиона динара и иде на појачање резерва, Изгледа 
да су управни и на-дзорни одбор могли да се одрекиу танти- 
јеме и дневница од 416 хиљада динара.

Потешкоће у којима се налаз« Градска штедионица 
долазе добрим делом од тога што су сретства која су joj 
поверена искључиво краткорочна док су сретства која je 
она пласирала, у «ствари дугорочна, макар и имала форму 
менице или контокорентног потраживања.

Општина дугује 135 милиона динара. Када je ситуација 
била таква да се je могло мислити на емисију једног уну- 
трашњег зајма, није се мислило на то.

Град Загреб feopa да покуша да добије зајам из кога 
би вратио свој дуг према Градској штедионици. Дугови 
града Загреба, изузевши према Градској штедионици нису 
знатни. Уо-лште данас има град Загреб, водећи рачуна о 
вредности динара, далеко мање дута него што je имао пре 
рата. A његова пореска снага данас je најмање три пута 
већа. A имовина која одбацује приход куће за становања, 
тржница, кланица, водовод, плинара a нарочито електрична 
централа, вреде стотине милиона динара. Нарочито ловољна 
je чињеница да град Загреб нема у иностранству никаквих 
обавеза.

: Град Загреб гледа да реализира неке csoje објекте,
Како би смањио свој дуг код Градске штедионице и тиме 
олакшао њену ситуацију. -Приступа се продаји неких земљи- 
шта. A ради се и на томе да се продаду зграде за становање. 
Утицај општине на цене станова није никакав. Te куће носе 
највише 2—3%. A општина плаћа камате за дугове око 10— 
11%. Дакле најбољи би излаз био продати те куће. Макар 
и за уложнице Градске штедионице које би тиме порас-ле у 
цени.

У управи Загребачке општинске штедионице налазе 
се г. г.: Др. Иво Крбек, претседник и претседник општине; 
Јово Бањанин, Валентин Човић, Ладислав Јагић, Др. Иван 
јуриша, Др. Давид Карловић, јосип Крчевић, Станко Младић- 
Кучко, Др. Миле Мишкулин, Иван Перишић, Шпиро Перу- 
чић,.. Антон Полошки, Др. Стјепан Сркуљ, инж. Драгутин 
LUaj, инж. Фердо Шега и Армин Шрајнер. У пословном већу 
су г.г.: Др. Иво Крбек, претседник; Др. Иван Јуриша, Др. 
Давид Карловић, Др. Миле Перишић и Армин Шрајнер. У 
Надзорном одбору еу г. г.: Теодор Кантори, Љубомир Лалић 
Н Др. Лујо Талер. Владин комесар je г. Младен Узоринац a 
главни директор je г. Рудолф Ербер,

TRGOVAČKA I OBRTNA BANKA A, D. — NOVI SAD

Uprava Trgovačke i obrtne banke a. d. u Novom Sadu 
konstatuje na kraju svog izveštaja za 1932 godinu sledeće: ^Ne
zapamćena kriza još traje, ali nam se čini, da su crni oblaci opa
snosti već razbijeni i da smo teškoće našeg puta već prevalili”. 
!-— Ali po koju cenu? Ako pogledamo malo pobliže donju tab
licu, u kojoj donosimo glavne bilaUšne pozicije za poslednje če
tiri godine, onda ćemo videti, da se njezin obrtni kapital sma
njio od 222.7 miliona krajem 1930 godine na 135.7 miliona kra- 

■jem 1932 godine, odnosno za 87 miliona dina:ra! Koliko je mo- 
rala- biti likvidna aktiva, kada je; banci bilo:-omogućeno, da u 

‘ovim teškim prilikama svoj obrtni kapittik 'za malo рге,-

polovi i likvidira toliko zamašnu ci f ru—  a da se posie toga 
ne mora koristiti pogodnostima moratorijalnih odredaba.

Teorijski to bi značilo, da je banka uprkos krize toliko lik
vidna, da bi u roku od novih dveju godina bila u stanju, d a : iz
vrši 100% likvidaciju. Kakve su to perspektive! Ali je, uprava 
bančina u svome izveštaju veoma optimistički raspoložena i 
konstatuje: „čvrsto smo uvereni, da smo za našu budućnost u
1932 godini mnogo, može biti sve postigli” .

Pre no što pređemo na detaljan prikaz bančinog rada u
1932 godini, smatramo za potrebno, da se zadržimo malo kod 
izveštaja bančine uprave. To je čitava rasprava. Na četiri I po 
stranice velikog formata dat je prikaz najvažnijih privrednih, 
događaja u svetu i kod nas (dve strane) a veći deo je posvećen 
izlaganjima o samom bančinom radu. Oštro se kritikuje zakon
o zaštiti zemljoradnika kao i zaštiti banaka. Prebacuje še dđ 
ove dobronamerne ali jednostrane i preterane mere za zaštitu 
zemljoradnika — dužnika nisu ublažile krizu. Posledica je bila. 
da je baš zemljoradnik izgubio svu kreditnu sposobnost a p a
ragrafi 5 i 6 u svojim konačnim posledicama pogađaju u nai- 
osetljivijoj meri baš one kojima se mislilo pomoći: banke i nji
hove ulagače. Bančina uprava smatra, da bi se septembra 193 i 
godine, kada su svi odjednom navalili na banke tražeći da im se 
ulozi vrate, u teškim, panikom izazvanim trenutcima moglo se 
lakše naći leka, kao što nam to svedoče brzo sprovedene mere;u 
Americi. Odmah proglašeni moratorium ili opšta i stroga za+ 
brana isplate uloga možda bi od tada već prešla sasvim u za^- 
borav ili bi se njihovo dejstvo znatno ublažilo. Ovakve mere na- 
nele bi opštoj privredi manje štete i bile bi od manjeg uštrba 
kreditu zemlje i ugledu novčanih zavoda, nego finansiski poraz, 
koji je na žalost — posle iskorišćenja vanrednih kredita Narodne 
banke i posle iscrpelosti snaga — ipak usledio”.

Posle ovako štetne reakcije, koju je zakon za zaštitu zer 
mljoradnika strahovitom brzinom izazvao, nema sumnje, da :se 
zemljoradničkom staležu — koji je više pogođen nemogućnošću 
zarade nego što mu je potkopana životna snaga —  ne može 
pa i ne sme ukazati zaštita po ceni rušenja kreditnog organizma.”

Dalje banka napominje da je sve isplate uloga vršila vfeL 
ćinom bez otkaza i da njenu ravnotežu nije poremetila okolnost, 
što je u toku 1932. godine izvršila isplatu od preko 46 miliona 
starih uloga.

Evo, kako su se prema bilansima za poslednje četiri go
dine kretali poslovi:

Račun izravnanja

Aktiva: 1929. 193©. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Gotovina 9.000 8.842 8.226 : 2.720
Blagajnički zapisi N. B. ----- - ------ 11.000 18.000
Potraž. kod novč zavoda 15.947 16.057 2.971 4.471
Hartije od vrednosti 8.677 10.856 7.528 2.242
Menice 98.799 116.577 97.562 70,394
imovina penz. fonda 4.160 5.140 6.218 6.95-7
Dužnici 51.675 44.312 20.128 10.812
Hipotekarni zajmovi 10.221 19.004 21.748 18.235
Nepokretnosti 1.903 1.903 1.903 1.903
Nameštaj 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva: ' "v 'S

Glavnica 12.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fond 3.400 6.300 6.800 7.214
Penzioni fond 4.160 5.140 6.217 6.957
Ulozi 133.733 154.023 137.861 96.279
Poverioci 40.907 29.272 7.272 567
Žiro za komitente kod N. B. 830 1.130 1.689 1.368-
Čista dobit 3.175 4.407 3.212 2.367
Zbir bilansa 204.227 222.690 177.284 135.734
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Račun gubitka i dobitka

; Rashodi:
Porezi 678 842 1.045 732
Upravni troškovi 2.791 3.074 2.915 2.050
Otpis dubioz. potraž. 50 169 440 2.199
Otpis gub. na papirima ------ 1.679 64
Dotacija penz. fondu ------ ------ 157
Čista dobit 3.175 4.407 3.212 2.367

Prihodi:
Prenos 122 186 207 240
Kamata 4.648 6.548 7.626 6.449
Provizije 1.781 1.515 1.221 637
Od nepokretnosti 142 244 236 244
Bruto dobit 6.694 8.493 9.291 7.569
Dividenda 15% 15% 11% 7%

Prvo u pasivi. Glavnica, koja je u 1930. godini povišena 
na 20 miliona —• kada je Trgovačka i obrtna banka preuzela 
novosadski filijal Jugoslovenske udružene banke, a ova upisala 
deo nove emisije — ostala je nepromenjena a rezervni fondovi 
su porasli za 1 milion na 7,2 miliona, tako da iznose sopstvena 
sretstva 27,2 miliona. Penzioni fond istovremeno je povečan od
5,1 milion na 6,96 miliona. Zatim dolaze ulozi, koji su od re
kordne visine od 154 miliona u 1930. godini smanjeni u 1931. 
godini na 16,2 miliona. Odliv je morao biti još veći, pošto su ovi 
ulozi u prvoj polovini 1931. godine još prilično porasli, kao što 
je bio zabeležen priliv već i krajem 1931. godine, kada se je 
prva panika bila stišala. Tek u proleću 1932. godine nastupaju 
katastrofalne prilike, zbog zakona o zaštiti zemljoradnika i kao 
posledica činjenice da su prve naše velike banke morale tražiti 
moratorijalnu zaštitu. Per saldo odliv uloga u 1932. godini iz
nosio je 41,6 miliona, a stanje krajem 1932. godine iskazano je 
sa 96,3 miliona. Međutim vidimo iz bilansa da su u tu cifru ušli i 
„novi ulozi” koji su a vista, snabdeveni sa tako zvanom „mora- 
torijskom klauzulom”, koji se minimalno ukamaćuju ili uopšte 
ništa, samo da bi bili uvek odmah raspoloživi, u iznosu od 22,63 
miliona. Stari ulozi iznose dakle svega 73,6 miliona, što znaći, da 
je odliv uloga za godinu dana iznosio 64 miliona koje je banka 
Usplatila. To pretstavlja svakako nadčovečanski napor!

Druga pozicija tuđih sretstava su poverioci, koji su skoro 
u celosti isplaćeni. Tu se nalazi u prvom redu reeskont kod Na
rodne banke (u 1932. godini u opšte više nije iskorišćen) kao i 
krediti kod velikih banaka, poslovnih prijatelja. Dok su ovi po
verioci iznosili u 1929. godini još 41 milion, reducirani su u 1930. 
godini na 29 miliona, u 1931. godini na 7,3 miliona, da bi krajem
1932. bili iskazani još sa svega 567 hiljada. Trgovačka i obrtna 
banka u Novom Sadu u 1932. godini nije samo isplatila 64 mi
liona uloga, već i skoro 7 miliona poverioca — sve iz sopstvenih 
snaga, smanjenjem aktive.

Bonitet i likvidnost njenih potraživanja mora da su stvarno 
prvoklasna.

Aktiva nama pokazuje, kako je banka mobilizirala po
trebna sretstva za isplatu uloga. Uglavnome iz dva izvora, naime 
smanjenjem meničnog portfelja i aktivnih tekućih računa,, ali su 
tome znatno pripomoglj i hipotekarni zajmovi i prodaja hartija 
od vrednosti. Menični portfelj je smanjen od 116,5 miliona u
1930. godini na 97,6 miliona u 1931 i na 70,4 miliona u 1932. 
godini, dakle ukupno za 46,2 miliona, od čega dolazi 27 miliona 
na 1932. godinu. Aktivni tekući računi opali su poslednje tri 
godine od 51,6 miliona u 1929. na 10,8 miliona krajem 1932. 
godine, dakle takođe za preko 40 miliona, od čega dolazi glavna 
redukcija na ranije godine, a 10 miliona na samu 1932. godinu. 
Prema 1931. smanjeni su  za 50%. K o d -hipotekarnih zajmova, 
kod kojih smo zabeležili porast sve do 1931. godine, na 21,7 
intlipna, redukcija iznosi 3>5 miliona. Uprava napominje da je 
od ovih zajmova i pored zaštite dužnika otplaćeno za 1 milion

više prema prosečnoj otplati poslednjih četiri godina i da od tili 
zajmova-otpada 16,5 miliona na zemljoradničke kredite. Dalje se 
napominje, da je u toku 1932. godine likvidirano i 11 miliona 
novih zajmova, razume se kratkoročnih. I pozicija hartija od 
vrednosti je smanjena za preko 5,2 miliona na 2,24 miliona — 
verovatno zbog prodaja. Ova je pozicija u 1931. godini sma
njena od 10,8 miliona na 7,5 miliona — zbog kursnih razlika, 
a istovremeno je bilo otpisano preko računa gubitka 1,68 mi
liona na kursnoj razlici, koja u 1932. godini iznosi svega 64 hi
ljade dinara.

Stara potraživanja kod novčanih zavoda su u celosti li
kvidirana, ali se istovremeno pojavljuju nova, u ukupnom iznosu 
od 4,47 miliona, koja su obezbeđena i odmah likvidna; zajedno 
sa gotovinom i blagajničkim zapisima Narodne banke koji i ako 
sa rokom od 1 do 3 meseca, ipak pretstavljaju likvidna sretstva 
prvog reda (danas jedina pored gotovine) pošto se svakog mo
menta mogu lombardovati, iznose banči-na likvidna sretstva 25,19 
miliona dinara (18 miliona blagajnički zapisi) odnosno preko 
25% od tuđih sretstava. To je neobično visoka likvidnost; ali 
treba imati u vidu, da se u tim iznosima nalazi protuvrednost 
od 22,6 miliona novih uloga koji su ,,a vista”, koje mora banka 
svakog momenta isplatiti i koje vodi u svojim knjigama strogo 
odvojeno. U izveštaju čitamo, da pokazuje ovaj račun novih 
uloga kod obrta od. 430 miliona sada već stanje od 25 miliona, 
što se tumači kao dokaz, da je kod staloženijeg dela građanstva 
barem u nekoliko uklonjeno nepoverenje. Neograničena isplata) 
novih uloga naročito je obezbeđena, u prvom redu plasmanom 
u blagajničke zapise, koji su u martu 1933. godine iznosili 20 
miliona — dakle toliko kao i glavnica. Naročito se napominje, 
da novi ulozi nisu upotrebljavani za podmirenje starih obaveza. 
Novi ulozi ne pretstavljaju za banku nikakvo materijalno pre- 
imučstvo — već samo moralno.

Nameštaj bančin je potpuno otpisan, a nepokretnosti su 
bilansirane nepromenjeno sa 1,9 miliona, već kroz sve četiri po
slednje godine.

U našim ranijim analizama imali smo priliku da kriti- 
kujemo naćin, kojim je sastavljen račun gubitka i dobitka — što  
je do sada ostalo bez rezultata. Smatramo i sada, da je nepra
vilno, što  se prihodi i rashodi od kam ata i provizija pokazuju 
samo u saldu a ne zasebno. Dalje je neobično interesantna kon-, 
statacija, sa kakvom rigoroznošću je sprovedena štednja. Upravni 
troškovi, koji su još 1930. godine iznosili 3,07 miliona a 1931. 
godine 2,9 miliona, sniženi su na 2,05 miliona. Napomenuti treba
i relativno velike otpise na sumnjivim potraživanjima, koji su 
prema prošloj godini porasli od 400 hiljada na 2,2 miliona —  
što je u današnjim prilikama i kod forsirane likvidacije aktive' 
svakako neophodno potrebno. 1

Uprkos ovih znatnih otpisa i blagodareći rigoroznoj štednji 
postignuta je čista zarada od 2,37 miliona. Uprava bančina iz
gleda da se je dugo kolebala, da li će isplatiti dividendu ili ne, 
ali se je odlučila, s obzirom na materijalne interese većine, a (na
ročito manjih akcionara da isplati 7% dividedu odnosno 7 d i-1 
nara na akciju, i ako je nekoliko akcionara bilo protivnog mi
šljenja, s obzirom na teške prilike. Ova čista dobit od 2,37 mi
liona podeljena je na sledeči način: na ime dividende dato je
1,4 miliona, 101 hiljada kao tantijema upravnom i nadzornom od
boru, rezervnom fondu kao dotacija 300 hiljada, penzionom fondu 
činovnika 250 hiljada a na novi račun je preneto 315 hiljada 
dinara.

U upravi Trgovačke i industriske banke nalaze se sle
deča g. g.: Bernat Ernst, pretsednik, Geza Förster, potpret- 
sednik; Bencion Buli, Dr. Viktor Fenje, Bene Forgač, Viktor Gros, 
Maksim Kasovic, glavni direktor, Josip Lukman, Dr. Ferdo Lu
stig, Milorad Matić, Bela Peklo, Ljudevit Plahte, Dr. Žarko Ste
fanovič, Dr. Deziderije Tibor i Avgust Tosti. U nadzornom od
boru su. g. g.: Samuilo Volf, pretsednik; Benjamin Flajšer i 
Ferdo Giskan.
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„SRBIJA”, PRVO SRPSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE 

U BEOGRADU
Notorna je činjenica, da je dosada osiguranje pokazalo 

najveću otpornu snagu prema dejstvu privredne depresije. Me
đutim, prilike su se u 1932 godini pogoršale, pošto su pored 
teške i opšte depresije kod nas dejstvovali još i specijalno ne
povoljni faktori, naime kriza bankarstva, kriza poverenja, zemljo
radnika i dužnika i t. d. Svi ovi momenti uticali su i vrlo nepo
voljno na razvoj osiguravajućeg posla.

Zato nas ni najmanje ne iznenađuje konstatacija uprave 
„Srbije” da su svi njezini napori, da bi se oduprla svim tim ne
povoljnim uplivima, imali, jedino ublažavajuće dejstvo, a nisu 
bili u stanju da ih uklone.

Posledice svih ovih neprilika zapažaju se u smanjenju 
premijskih i ostalih prihoda i u uvećanom iznosu šteta, kaže se 
u izveštaju.

Međutim, i to treba odmah istaći, da je „Srbija” ipak bila 
u povoljnom stanju, da iskaže povećani prihod premija u ži
votnom odelenju, i ako su kod svih ostalih grana osiguranja 
prihoda od premija prilično smanjeni. Ukupni bruto prihodi od 
premija iznosili su u 1932. godini 8,6 miliona, prema 10,4 mi- 
liona u 1931., 9,3 miliona u 1930. i 15,2 miliona u 1929. godini 
(koja je bila izuzetno povoljna, zbog velikih zaključaka u ži
votnom osiguranju). U ove prihode nisu uračunate dažbine. Ovi 
podatci odnose se na prihode od bruto premija, dakle na one 
premije koje plaćaju osiguranici osiguravajućem društvu a u ko
jima se nalaze i udeli sa kojima participira reosigurač. Neto pre
mije dale su u 1932. godini prihod od 4,7 miliona (u 1931. 
godini 5,04 miliona) iz čega izlazi, da je „Srbija” od svih na
plaćenih premija odobrila reosiguraču 54% (u 1931. godini 52% 
a u 1930. godini 53%),

Ali je uprkos opadanju prihoda od premija obrtni kapital 
„Srbije”, u koliko se ovaj izraz za zbir aktive odnosno pasive 
jednog osiguravajućeg društva može primeniti, do sada u ne
prekidnom povećanju, i to od 45,19 miliona u 1931. na 46,05 
miliona u 1932. godini. To je dosada najveće stanje od kako 
društvo postoji. Smatramo ovu konstataciju -kao vrlo važnu po
što smo navikli, da se svugde i u svim granama u 1932. godini 
obrtni kapitali u znatnoj meri smanjuju.

U narednoj tablici uporedili smo kretanje volumena osi
guravajućeg posla „Srbije”. Ovi nam podatci pokazuju iznose 
osiguravajućih polisa u milionima dinara, koji su bili na snazi 
krajem godine, po pojedinim granama:

1928. 1930. 1931. 1932.
u milionima dinara

Odeljenje života 32,1 47,0 62,6 74,1
Odeljenje požara 2.251,6 2.690,1 2.920,7 2.847,4
Odeljenje nesreč, sluč. 4,9 30,1 40,7 50,8
Odeljenje uzgred, grana 97,6 218,4 233,6 208,6

Ukupno 2.386,2 2.985,8 3.257,6 3.181,0
Smanjenje ukupne osigurane sume iznosi u 1932. godini

76,6 miliona odnosno za svega 2,5% što je nesumnjivo vrlo malo. 
Ono dolazi uglavnome od smanjenja poslova u elementaru, dok 
je životna grupa kao i ona nesrečnih slučajeva porasla za preko 
22 miliona. Zbog neobične interesantnosti kretanja osiguranja po 
pojedinim granama mi ćemo i ove godine pokušati da damo na
šim čitaocima detaljnu analizu po najvažnijim granama.

Analiza kretanja po pojedinim granama.
A. O s i g u r a n j e  p r o t i v  p o ž a r a

Poznato je, da je u elementarnom osiguranju grana po
žara najvažnija ali istovremeno i najosetljivija. U toj grani osigu
ravajuće društvo nikada ne može biti dovoljno obazrivo, a u da
našnje doba, kada su osećaji moralne odgovornosti syugde u 
svetu pa i kod nas pretrpeli teške poremećaje, prilike su znatno 
otežane. Krajem 1931. godine bilo je kod „Srbije” na snazi 10677 
polisa za osiguranje kapitalom od 2,92 milijarde dinara. U toku
1932. godine izdato je novih odnosno reaktivirano je 2043 polisa, 
tako da je ukupan broj porastao na 12720 polisa, sa 3,54 mili

jarde. Međutim je u to doba otpalo usled isteka osiguranja 901 
polisa, a usled šteta i rđavog plaćanja 1220 polisa u ukupnoj, 
sumi od 698 miliona, što ima za posledicu, da je krajem 1931. 
godine bilo 10599 polisa sa 2,85 milijardi dinara osigurane glav
nice. Na ime neto-premija uplaćeno je u ovoj godini 1,9 miliona 
(za nešto preko 100 hiljada manje no u ranijoj godini, ali su 
neto štete b ik  takođe manje).

Upoređenje sa ranijim godinama kao i izračunavanje me
đusobnog proporcionalnog odnosa daju sledeću interesantnu 
sliku:
Godina Neto premije Neto štete u ojo Dažbine Štete u °|o  

dažb i рог.
u hiljadama dinara

1927. 2 .1 1 4 857 4 0 ,6 9 18 28 ,3
1928. 2 .2 9 4 8 59 37 ,5 947 26,5
1929 2 .2 6 8 826 36 ,5 1.011 25,2
1930. 2 .313 5 38 23 ,2 1 .054 15,9
1931. 2 .039 6 6 0 3 2 ,3 1.076 21,1
1932. 1 .905 633 33 ,2 1.008 21 ,6

Za ovih poslednjih šest godina su prihodi od neto pre-
mija ove grane u ovoj, 1932. godini najmanji, dok su se pri
hodi od dažbina ipak mogli održati na visini od onih u 1929. 
godini. Međutim kod šte ta  je slika mnogo povoljnija. One su 
samo u 1930. godini bile manje, zbog čega i vidimo da je odnos 
šteta u premijama, uprkos smanjenja prihoda od premija ostao 
gotovo nepromenjen na 33% dok je u periodu 1927/1929. do
stigao i 40%. Zajedno sa dažbinama, štete iznose 21,6% od 
premija a to je vrlo zdrav odnos.

Vrlo važno je reosiguranje u ovoj grani, pošto je po vo
lumenu poslova najvažnija kod „Srbije”, a po svojoj prirodi naj
riskantnija. Ali nama već i gornje upoređenje potvrđuje, da su 
poslovi požarnog osiguranja vrlo rigorozno zaključivani, jer bi 
inače štete morale biti neprimerno veće. Reosiguranje ove grane 
imalo je sledeče dejstvo:

Godina Ukupne prem. Neto prem. 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
1932. 4.209 1.905 45,2

Godine Ukupne štete Neto štete U ;% od 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
1932. 2.010 633 31,4
Dok su bruto kao i neto premije u opadanju, dotle su

ukupne štete porasle, od 1,6 miliona u 1931. na 2,01 milion u
1932 godini. Ali su neto štete, dakle štete koje imaju da isplaćuju 
„Srbija” opale, zbog veštog reosiguranja, zbog čega i vidimo, 
da je udeo reosigurača, koj! je još 1931. godine iznosio 60%, u 
ovoj godini porastao na 69%, dok je njegov udeo u premijama« 
bio manji za 4%.
B. O s i g u r a n j e  ž i v o t a

To je jedina grana u kojoj su prihodi od premija — neto
i bruto — veći no u pretprošloj godini. Ova grana pokazuje i 
porast u osiguranoj glavnici. Dok je krajem 1931. godine bilo na 
snazi 2094 polisa sa kapitalom od 62,58 miliona, dotle je u tokii
1932. godine izdato novih i reaktivirano 614 polisa u vrednosti 
od 26.6 miliona. U toku ove godine otpalo je 357 polisa sa ka
pitalom od 15,12 miliona i to 30 polisa usled smrtnih slučajeva 
u iznosu od 684 hiljada, 66 usled isteka u vrednosti od 410. hi
ljada a daleko najveći deo, naime 216 polisa sa 14,03 miliona 
otpalo je usled otkupa. Prema tome bilo je na snazi krajem 1.932.. 
godine 2351 polisa sa 74,07 miliona osigurane glavnice. Imamo 
dakle povećanje per saldo za punih 20% u toku od godine dana.
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Neobično veliki otkupi osiguranja — koji su ц ostalom za 

društvo vrlo povoljni, ukazuju na teške elementarne prilike koje 
.postoje.

Ako uporedimo kretanje neto premija sa or.im šteta, do
vijamo sledeću sliku: .

Godine Premije Štete Štete u %
u hiljadama dinara

1928. 1.536 376 : 24,4
1929. 5.677 173 3,05
1930. 1.625 134 8,24
1931. 2.370 169 7,28
1932. 2.429 430 17,70
I ako su ove poslednje godine premije veće no ranije, ipak

Imamo vrlo veliko povećanje šteta, što je njihov međusobni 
isdnos povećalo od 7,28 na 17,7%. Treba napomenuti, da je 
društvo u 1929. i 1930. godini radilo pod naročito povoljnim 
»slovima zbog čega se odnosna šteta1 sa sadašnjim prilikama za
pravo i ne može uporediti, pošto su na primer u 1929. godini 
jpremije iznosile 5,68 miliona a štete svega 173 hiljada. Za svih 
.poslednjih pet godina štete su u 1932. godini najveće, i ako su 
,premije u toj godini veće nego u ranijim godinama, izuzevši
1929. godinu. Zato vidimo, da je uprkos nepovoljnim opštim pri- 
iii'kama u ovoj godini odnos šteta ka premijama ipak poyoljniji 
ao u 1928. godini, kada su štete iznosile 24,4%, od premija. Ne
obično veliki otkup polisa imao je za posledicu relativno sma
njenje premija, odnosno drugim rečima, da nisu prilike toliko po
goršane, i da nisu osiguranici bili prinuđeni ponuditi svoje po
lise na otkup društvu, premije bi još u većoj meri porasle. Me
đutim, dejstvo ovih otkupa pokazaće se tek u budućnosti, pošto 
aeće izazvati povećanje šteta.

Reosiguranje ove grane daje sledeću sliku:
Godine Ukupne prem. Neto prem. 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
1932. 3.190 2.429 76,1

Godine Bruto štete Neto štete U % štete
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
1932. 712 430 60,3'
Kod osiguranja života imaju ugovori sa reosiguračem dru

g e  osnove nego kod elementarnog osiguranja. To leži već i u 
prirodi samoga posla. Vidimo, da je „Srbija” kod premije za
držala gotovo najveći deo bruto premija za svoj sopstven račun, 
pošto varira njezin udeo stalno između 70%, i 75%. U ovoj po- 
slednjoj godini je „Srbija” zadržala od -premija čak i 76.1%. Kod 
š te ta  imamo veće fluktuacije —  tu je „Srbija” snosila između 
90%  i 46%, što zavisi od posla i ugovora. U poslednjoj godini 
preuzela je na svoj teret 60% odnosno 430 hiljada dok je na 
primer u 1931. godini preuzela 93%, ali je to u apsolutnoj cifri 
iznosilo ipak samo 169 hiljada .
C ) O s i g u r a n j e  t r a n s p o r t a

O ovoj grani nemamo dovoljno podataka —- sem napo
mene, da je ovde zabeleženo najosetnije smanjenje prihoda od 
premija. Smatramo da je to prirodna posledica naših privrednih 
prilika, i ako je ova grana već nekoliko godina na umoru. Sma- 
sijenje bruto premija iznosi blizu 1 milion dinara, a posledica 
■delimično napuštanja ove grane a delimično smanjenog robnog 
prom eta i napuštanja transportnog osiguranja robe od strane ve- 
Sikih osiguranika. Ali je ipak važno zabeležiti, da kod ove grane 
šte te  nisu porasle, već da su manje no u prošloj godini; i ako 
su  neto premije veće no lane.

Godina -Neto prem. Neto štete Štete u % prem.
. u hiljadama dinara
1927. 314 345 77,3
1928. 351 45 12,8
1929. 469 506 108,0
1930. 30! 155 5.1,5
1931. 126 64 50,7
1931. 177 43 24,3
Ranje, bila je ova grana deficitarna, što međutim, ove go

dine nije bio slučaj. Naprotiv, uprkos skoro potpune likvidacije, 
ipak. je poslovni uspeh ove grane iznenađujuće povoljan. Neto 
štete iznose samo 24,3% od premija a zbog reosiguranja snosila 
je „Srbija” od ukupnih šteta svega 1,4%, dok je od ukupnih 
premija primila 23%. Pored dažbina od 27 hiljada ova je grana 
dala prihod od 134 hiljade, dok je ranijih godina uvek bila defi
citarna. Reosiguranje je tu granu spasavalo od gubitaka:

Godine Bruto prem. Neto prem. U % prem.
u hiljadama dinara

1927. 314 243 77,3
1928. 1605 351 21,9
1929. 2.393 469 19,6
1930. 1.523 301 13,1
1931. 1.725 126 7,3
1932. 768 177 23,0

Godine Bruto štete Neto štete U % i
1927. 1.747 243 13,9
1928. 335 ■ 45 13,3
1929. 1.658 506 30,5
1930. 1,478 155 10,4
1931. 149 64 42,9
1932. 300 43 1,4
Udeo reosigurača je znatno povećan, tako da je uprkos 

100% povećanja bruto šteta, iznos neto šteta za 21 hiljadu manji 
no u pretprošloj godini.

K o d  o s t a l i h  g r a n a  imamo sledeče stan je: o d e -  
i j e n j e  n e s r e č n i h  s l u č a j e v a  imalo je krajem 1932. 
godine na snazi 137 polisa sa kapitalom od 50,8 miliona, od
nosno za 10 miliona više. Bruto premije su iznosile 129 hiljada a 
bruto štete 156 hiljada. Od premija otpalo je na „Srbiju” 93 
hiljade, a od šteta je do kraja godine bilo likvidirano 21 hiljada, 
od čega je polovinu snosio reosigurač.

U o t s e k u  u z g r e d n i h  g r a n a ,  -naime provalne 
krađe, loma stakla, auto kasaka i zak. duž, jemstva imamo sma
njenje za 25 miliona na 208,65 miliona. Nova produkcija iznosi 
u 1932. godini 202 polise sa glavnicom od 86,7 miliona, ali je 
otpalo 187 polisa sa 111,6 miliona, tako. da imamo per saldo 
smanjenje. Bruto premije su dale prihod od 389 hiljada (neto 
108 hiljada) a bruto štete rashod od 373 hiljade, od čega je do 
kraja godine isplaćeno ukupno 38 hiljada, odnosno 17 hiljada 
na teret „Srbije”.

Toliko o kretanju pojedinih grana osiguravajućeg posla. 
У narednoj tablici donosimo četvorogodišnji pregled računa gu
bitka i dobitka, sa globalnim podatcima o prihodima odnosno 
rashodimo osiguravajućeg posla — sve u neto ciframa, dakle u 
iznosima, koje je naplatilo odnosno isplatilo društvo „Srbija”. 
Đobijamo sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka
Prihodi: 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Prenos dobiti 11 113 12 66
Premije neto 8.518 4.389 5.040 4.713
Rez. i pren. premije 10.173 15.604 16.611 17.281
Rezervisana šteta 844 682 499 621
Kamata 1.717 1.843 1.824 1.989
Dažbine 1:102 • 1.191 1.294 1.195
Prihodi od ne.pokretnosti 2.304 2.416 2.331 2.046
Razni prihodi 493 19 36 . ЈЗ
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Rashodi:
Štete 1.525 841 948 1,134

Isplate doživ. osig. 385 334 399 .395

Otkupljene polise 279 289 251- : 334

Penzije 3 4 3 3

Vraćene premije 18 4 11 6'
Rez. za ispi. šteta 682 269 620 783
Rez. i pren. premije 15.627 16.139 16.783 18.408
Kamata 82 97 121 121
Režijski troškovi 3.507 4.303 4.154 4.627'
Otpisi 14 87 833 374
Dotacije 204 714 746 729
Čista dobit 2.836 2.954 2.778 1.742,
Zbir prihoda ili rashoda 25.167 26.258 27.649 27.926

Ukupni prihodi veći su no i jedne ranije godine, a 'z.;.;-. :
27,9 miliona prema 27,6 miliona u 1931. godini. Neto prihodi od 
premija su doduše manji nego u 1931. godini, ali ipak još veći 
no u 1930. godini. Isto važi i za dažbine, koje su prema prošloj 
godini samo za 100 hiljada manje. Treća grupa prihoda su ka
mate koje su znatno veće no ranije. U četvrtu grupu treba ubro
jiti prihode od nepokretnosti, koji su poslednje tri godine stalno 
u opadanju. Rezervne i prenosne premije u prihodima su ćisto 
matematske vrednosti, i pretstavljaju onaj premijski deo, koji 
ekonomski ne pripada ovoj već narednoj godini. Isto važi i za 
ovu poziciju međ rashodima.

Kod neto- šteta u rashodima imamo povećanje za oko 200 
hiljada dinara. Tome treba dodati još i isplate doživelih osigu
ranja, koje su ostale iste kao i 1931. godine kao i 334 hiljade kao 
rashod na otkupljene polise. Pored toga važne su pozicije ra
čuna gubitka još i otpisi i režijski troškovi. Ovi poslednji su u
1932. godini za skoro 500 hiljada veći no lane, a iznose 4,63 mi
liona, što je takođe u neposrednoj vezi sa pogoršanjem prilika.; 
Poslovi su iziskivali mnogo više troškova nego ranije, zbog po
većanih manipulacija oko obezbeđenja, informacija, lekarskih 
pregleda i t. d. Otpisi, koji su prošle godine iznosili1 833 hiljade, 
dostižu u ovoj svega 374 hiljada, od čega dolazi 359 hiljade na 
kursnu razliku kod državnih hartija od vrednosti. Ove razlike 
svake su godine rigorozno otpisane, prvo preko rezervnog fonda 
iz pasive bilansa, a kad je ovaj u 1931. godini bio iscrpljen, ne
posredno preko računa gubitka i dobitka. Dotacije fondovima 
ostale su na istoj visini kao i poslednje dve godine, i ako je u
1932. godini čista dobit za pun milion manja.

Kretanje računa izravnah ja

I ovde vidimo, da je zbir bilansa, koji pretstavlja istovre
meno i obrtni kapital „Srbije” u stalnom porastu. Tu ni prošlo
godišnje teške prilike nisu mogle imati smanjujuće dejstvo. Ako 
se prvo zadržimo -kod pasive vidićemo da je sastavljena uglav- 
nome samo iz glavnice, fondova i rezervi koje kod 46 miliona 
iznose preko 41 milion, dok su ostalo dobit za podelu (1.01 mi
lion) pasivni tekući računi (1,13 miliona) tantijeme, polagači 
kaucija i razna pasiva.

Račun izravnanja
Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadam a dinara
Blagajna 255 404 299 340
Tekući računi 22.097 23.982 24.878 25.428
Nepokretnosti 8.347 8.346 8.347 8.347
Hartije od vrednosti 3.644 3.711 2.985 2.452
Zajmovi na polise 939 1.210 1.442 2.084
Naplate, inkasanti 1.049 781 1.325 1.389
Nameštaj 2 din. 2 din. 37 51
Kaucije 1.120 1.190 1.250 1.132
Razna imovina 4.016 3.986 4.830 3.348

Pasiva:

Glavnica 10.000 10.000 .10,000 10.09t-
Fondovi:

opšti 3.075 3.659 4.045 4.12»
specijalni 596 880 1.157 1.325
za promenu valute 952 952 952 952
fond samnnine 128 128 12§ 32®
garantni fond 20 21 23 24

4.772 5.641 6.305 6.558-
Premijske rezerve:

života 13.702 14.772 16.043 17.487
nesr. slučajeva • 32 43 64 92.
požara 3.980 4.436 4.310 4.282
transporta 875 815 725 665-
uzgredne grane 53 96 621 160
raznu rez. života 229 233 237 241

18.928 20.420 21.526 22.952:
Rezerva za isplatu šteta:

života 289 269 348 341
nesreč, slučajeva ------ ------ 9 60
požara 208 166 181 237
transporta 167 49 81 1T
uzgredne grane 17 15 2 128

682 499 620 783
Razlka na kursu drž. papira 423 443 ------
Tekući računi 1.629 1.831 1.888 1.637
Polagači kaucija 1.120 1.190 1.250 1.132
Razna pasiva 1.426 1.147 1.097 1.30®'
T antijema 763 766 747 452
Dobit za podelu 1.613 1.512 1.566 1.013-
Zbir bilansa 41.468 43.610 45.195 46.052:

G arantna glavnica „Srbije” iznosi ukupno 41 milion o«S
čega je 10 miliona glavnica, 6,5 miliona rezervni fondovi, 2 2 »  
miliona premijska rezerva i 783 hiljade rezerva za isplatu šteta, 
Fondovi se svake godine snažno dotiraju, a premijske rezerre  
rastu iz tek. osiguravajućih poslova. Najveća je premijska re
zerva života sa 17,48 miliona (za 1,4 miliona veća nego u 1931.. 
godini) i rezerva odelenja požara, kod koje imamo poslednje dve  
godine malo smanjenje. Opadanje imamo dalje i kod rezervi 
transporta i uzgrednih grana.

Sva ova sretstva plasirana su na sledeći način: najviše,, 
naime 25,4 miliona je potraživanje kod novčanih zavoda. Vred
nosti rezervnih premija plasirane su i u nepokretnosti i to za 
7,99 miliona, a samo mali deo, naime 187 hiljade, nalazi se ss. 
državnim hartijama od vrednosti. Pored toga društvo ima ne
pokretnosti još i u Novom Sadu, u vrednosti od 355 hiljada, ka©>
i hartija od vrednosti. Od rezervnih fondova plasirano je u efekte 
2,14 miliona a  slobodnih, nostro-efekata ima društvo za 127 h i
ljada, ukupno dakle za 2,45 miliona, prema 3,71 milion u 1930. 
godini. Razlika je otpisana poslednje dve godine izravno prek®- 
računa gubitka. Priličan porast je zabeležen kod zajmova sia 
polise, od 1,44 miliona na 2,08 miliona što je u vezi sa teškim 
privrednim stanjem koje prinuđava osiguranika, da na svoje po
lise podižu zajmove.

Po otpisu razlike na kursu hartija od vrednosti i svih tro
škova organizacije i akvizicije, knjiga, materijala i t. d. posti
gnuta je čista dobit od 1,74 miliona koja se je podelila na sle
deči način: 83,8 hiljada (5% ) opštem rezervnom fondu, 167 hi
ljada specijalnom rezervnom fondu za moguće štete, 452 hiljade- 
kao tantijema upravi, nadzornom odboru, glavnom direktoru * 
činovnicima, 25 hiljada osiguranicima na ime dividende, 1 miliore.
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ma ime 10% dividende odnosno 20 dinara po akciji a ostatak od 
12,98 miliona prenet je na novi račun 1933. godine.

U upravi „Srbije”, Prvog srpskog društva za osiguranje 
nalaze se sledeća g. g.: Miloš Savčić, pretsednik; Vasa U. jova- 
■Jiović, Krsta Lj. Miletić, Košta L. Timotijević, Petar Milanović, 
Žika Jankovič, Milorad M. Radojlović, Dušan Milijević, Milan 
Lujanović, Aleksandar Reović, Vladeta M. Savčić. U nadzornom 
odboru su Stevan V. Gajič, Jovan M. Jovanovič, Milan V. Mak
simovič, Milivoje Obradović, Svetozar M. Savčić, Ljubomir Bo- 
jovič. Generalni direktor je g. Stevan M. Milovanovič.

ХРВАТСКА ПОЉОДЕЛСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Биланси Хрватске пољоделске банке д. д. у Загребу 
з а  прошле 4 године овако изгледају:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Готовина 2.054 2.608 1.440 675
Банке 2.096 2.933 835 268
Ефекти 3.162 4.008 3.559 3.293
Женице 14.013 17.611 21.434 16.096
Непокретности 10.068 10.962 10.962 10.962
Дужници 50.872 51.665 58.307 52.950
Одељење за свилогојство 3.308 3.792 3.602 3.002

Пасива
ЈГлавница 10.000 10.000 10,000 10.000

Резерве 5.175 5.250 5.270 5.270
.Улошци 63.632 72.565 74.882 62.198
Повериоци 4.481 3.184 9.010 8.679
Добитак 1.501 1.472 18 56'

Сума биланса 92.445 88.877 95.795 88.107
Биланс Хрватске пољоделске банке за 1932. годину

лотпуно одговара приликама у којима се налази наше нов- 
чарство. . Улошци су у опадању a постигнути резултзти не 
дозвољавају исплату дивиденде. Држимо да и они заводи, ко- 
јима би начин билансирања дозволио да и за прошлу годину 
ш жажу знатнији добитак, не би требали да плаћају диви- 
денду. Јер и код најригорознијег билансирања данас има мно- 
го  дубиозних потраживања. Поготово кад су стечајеви, при- 
иудна равнања a у најновије време и посредовања на днев- 
«оме реду.

Улози су још у 1931. години показивали пораст и то 
за  нека два милиона динара. To не значи да криза поверења, 
жоја je била избила у септембру 1931. године, није била за- 
зшатила и Пољоделску банку. У првом семестру 1931. године 
■сви су загребачки новчани заводи имали један необични при- 
лив нових уложака. Према томе ако je у последњем кварталу 
иешто и подигнуто, ипак je код знатног броја завода салдо 
уложака био већи концем 1931. него концем 1930. Taj пораст 
се  међутим не сме сматрати као доказ, да односни заво д . 
«ије био захваћен кризом поверења.

Пољоделска банка спада међ средње новчане заводе 
Загреба. Ми смо видели да су код кризе гговереЉа најгоре 
прошли велики заводи са знатним улошцима, са великим бро- 
јем  филијала и no томе са слабим или никаквим личним кон- 
тактом са улагачима. Много боље су прошли мањи заводи 
где нема филијала и где постоји лични коиткт. Под Уредбе 
no закону о заштити земљорадника није дошао још ни један 
мали новчани завод Загреба. A од великих дошло их je 5. 
Од великих завода бстали су слободни само они који имају 
јак ослон у иностранст.ву. Одлив улога код Пољоделске бан- 
■Se h3hčh у прошлој години скоро 13 милиона динара. Међу- 
тим завод ипак није ишао под Уредбе no члану 5 или 6 За- 
-кона о заштити'земљорадника. Са улагачима, баш с обзиром 
ма лични контакт, преговарало се, тако Да je завод ипак у 
главноме удовољавао својим обвезама. A данас су и ула-

гачи много обзирнији, јер знају да могу са нестрпљењем на- 
терати банку да иде под Уредбу, a онда je еитуација далеко 
неповољнија него што je код садашњег стања.

Да се je могло исплатити улагачима 12.7 милиона ди- 
нара, било je потребно редуцирати потраживања за 11.4 ми- 
лиона динара. Остатак je подмирен из благајне која услед 
тога показује смањење од три четвртине милиона динара.

Потраживања су ликвидирана за 11.4 милиона динара. 
To je ипак доказ да има међ дужницима и врло ликвидних. 
Поготово ако узмемо у обзир да Пољоделска банка има 
знатна потраживања код земљорадника. Па и ради парце- 
лација имања, које je она раније вршила у већем обиму. Не- 
кад je то био ванредно рентабилан посао. Данас je и то yr- 
рожено заштитом земљорадника. У извештају се нарочито 
подвлачи да су се добивеном заштитом служили и они зем- 
љорадници, којима то није била прека потреба. A кеке on- 
ипине давале су уверења да су земљорадници и лицима, на 
која се заштита никако није односила.

Хрватска пољоделска банка, ма да je имала уложака 
Sa 75 милиона динара, није никада имала већих кредита код 
Народне банке, na их нема ни данас. Међутим имамо и за- 
вода, додуше не у Загребу, који и код уложака од пар де- 
сетака милиона динара уживају кредите и до 50 милиона 
динара.

Менице су редуциране за преко 5 милиона динара. A 
дужници за нешто преко 5 милиона. Код непокретности нема 
дромена. Оделење за свилогојство показује смањење билан- 
сне вредности за  600 хиљада динара. Како je акција око сви- 
логојства напуштена ово се одељење има ликвидирати. Из- 
гледа са извесним губитком.

Рачуни губитка и добитка показују следећу слику:

Приходи 1929. г. 1930. r. 1931. г. 1932. r.
Камате и провизије 7.280 7.066 6.241 5.360
Нелокретности 913 858 804 688
Разно 248 178 152 67

Расходи
Лаеивне камате 4.117 3.808 4.157 3.554
Управни трошкови 2.510 2.677 2.578 2.353
Порези 347 187 342 129
Губитак на држ. папирима — 102 75
Чисти добитак 1.501 1.472 18 56

Приходи од камате и провизија опали су тхрема 1930.
години за 1.7 милиона динара. A расходи на каматама само
за 300 хиљада динара. To се наравно осећа на чистом до- 
битку. Профит на каматама je за 1.4 милиона динара мањи 
него пре две године.

Управни трошкови су редуцирани за 300 хиљада ди- 
нара. Порези су смањени за неких 200 хиљада. Смањени су 
и приходи од непокретности, што je и природно, пошто ки- 
рије знатно падају. A мањи су и остали приходи.

Све заједно резултат je смањење чистог добитка од 
раније 1.5 милиона динара на неколико десетака хиљада.

Хрватска пољоделска банка има знатан ослон у За- 
гребачком каптолу. Према томе кад дође време да се при- 
ступи дефинитивном санирању појединих наших новчаних за- 
Вода, имаће Хрватска пољоделска банка један јак ослон 
који ће joj знатно олакшати спрбвођење ових мера.

У управи Хрватске пољоделске банке у Загребу се на- 
лазе следећа г. г.: Др. Премроу Доминик, претседник; Др 
Мирко Анђелковић и Милан Кипах, потпретседници, Јанко 
Вургсталер, Стјепан Грахор, Др. Милан Ившић, Киндлајн 
Драгутин, Андрија Ленарчић, Никола Лончарић, Иван Пан- 
џић, Др. Рудолф Сигњар, Милан Страхиншчак, и управља- 
јући директор г. Јосип Цветко. У надзорном одбору се на- 
лазе г. г.: Мато Барановић, претседник; Карло Злох и Hfi- 
кола Антолковић.
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МОСТЕР, ТВОРНИЦА ЛАКА И БОЈА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Нашој индустрији не иде тако лош е., Свакако жного* 
боље него што то изгледа, ако слушамо званичне претстав- 
нике наше индустрије, односно ако читамо њихове пункта- 
ције. Осим у неким гранама индустријске делатности, које се 
налазе у кризи већ неколико година, као на пример млинска- 
индустрија, осталима иде мање више добро. A тексталној 
чак и одлично, јер периодично читамо да се ова творница 
проширује и да се оснива која нова.

Додуше конзум уопште je опао na и код индустриј- 
еких производа. Али се то oceha у првом реду на увозу који 
je пао на четвртину ранијег. A ипак се неће тврдити да je, 
код нас конзум просечно пао на једну четвртину. Данас кад 
су цене толико пале увозна царина oceha се у далеко већој 
мери, пошто се она убире no тежини. Процентуално данас 
царина далеко јаче утиче на продајне цене увезене робе 
него што je било пре неколико година. Поред тога пад ди- 
нара за 28.5%, колико се ради о клирингу a колико се ради 
у приватном промету још и више, наравно да делује као 
нарочита заштита за домаћу индустрију.

Ми смо до пре неколико година увозом покривали 
готово читаву нашу потребу на бојама, a нарочито на ла- 
ковима. Кад се je развила наша влстита индустрија тим 
артиклима, конкуренција иностранства била je знатна. 
Ишло се за тим да се домаћа индустрија елиминира да би се 
онда поновно могло диктирати тржиштем. Наша подузећа 
која су већ постојала у то тоба била су изложена великим 
потешкоћама. Морало се приступити и редукцији главнице 
да се отлишу губитци настали под дејством стране конку- 
ренције. A морало се приступити и новом упису да се оси- 
гурају сретства за успешан рад.

Данас, с обзиром на валутарну . ситуацију домаћа 
подузећа доминирају на* тржишту. Поготово што je међу- 
собна конкуренција домаћих фабрика елиминирана. Према 
иностранству домаћа индустрија има ту предноет да она са 
стране повлачи само неке сировине и то јефтиније, a знатан 
део добива у самој земљи. Према томе валутарне прилике 
имају утицај само на један део продукционих трошкова.

За нашу индустрију боја и лакова која je прво време 
била изложена толикилд тешкоћама, може се казати да се je 
дефинитивно афирмирала и да данае има све предности за 
успешан рад. Поготово ако се привредне лрилике скоро по- 
бољшају јер би и онда потражња била знатно већа. Наро- 
чито ако грађевна делатност добије нов импулс.

Биланси фабрике Мостер за 4 последње године овако 
изгледају :

Дужници 3.985 5.035 5.566 4.92§"
Менице 26 12 16 6
Залихе- 6.251 4.306 3.205 5.223-

Пасива
Главница 4.500 4.500 4.500 4.50»'
Резерва 86 86 86 86»
Амортизација 3.741 4.524 5.306 6.008-
Повериоци 10.364 6.325 4.999 3.825
Акцепти 561 2.999 3.177 4.925*
Добитак 81 116 133 15Џ'
Збир биланса 19.341 18.663 18.238 18.604

Актива 1929. 1а30. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Благајна 33 310 370 383
Ефекти 96 105 105 88
Земљиште 229 229 311 311
Зграде 4,767 4.763 4.763 4.763
Стројеви 3.420 3.420 3.420 3.420
Инд. пруга 139 139 139 139
Инвентар 338 338 338 338

Укупна биланса показује пораст од 1.5 милиона ди— 
нара. Она je већа кего ма које раније године. To je доказ 
више да се подузеће још увек развија. И то упркос кризе. 
Или можда баш ради кризе, с обзиром на мањи увоз с а  
стране.

Инвестиције износе нешто преко 8 милиона. Са инду— 
стријском аругом и инвентаром достижу 8.5 милиона ди-: 
нара. Амортизација, захваљујући интензивним отписима, 
изкоси већ преко 6 милиона. По томе све инвестиције би— 
лансиране су са 2.5 милиона динара. A толико ће данас већ 
вредети зед»љиште јер je фабрика, некад на крајњој пери- 
ферији, сада наједанпут дошла у варош међ куће за ста-: 
коваше.

Залихе су порасле за 2 милиона динара. Додуше 1931 
године залихе су биле ненормално ниске. Али су залихе више 
него и године 1930. To значи да je подузеће добро упослено- 
Пораст залиха за 2 милиона динара у прошлој години није 
сигурно дошао од тога што су се нагомилали фабрккашге 
који се не могу пласирати. Пораст долази у првом реду о* 
повећања сировина и полуфабриката, јер U> фабрика с об - 
зиром на специјалне прилике ове индустријске гране добро- 
улослена.

Дужници су опали за преко 600 хиљада динара. Услед 
картелирања je међусобна конкуренција сада маља: A ка^- 
је конкуренција мања онда се тако пако и ne дозвољавајј^ 
кредити. Бар не дугорочни и дубиозни. Свакако с обзироав 
на прилике ваиредно je повољна констатација да и упркос 
интензивног рада дужници не расту, i ero да се постепен©' 
смањују.

Концем 1931. године обавезе су износиле .чсшто npeke> 
8 милиова динара. Концем 1932. године обвезе износе неких 
600 хиљада дикара више. Повериоци су опали за преко ми- 
лион динара. Акцепти су порасли за 1 милион 750 хиљада 
динара. To je сигурно од тога што су повериоци један де® 
свог потраживања претворили у меничне обавезе да им по- 
служи као подлога за кредите. Ту се ради у првом реду ©■ 
новчаним заводима који требају материјала за редисконт 
код Народне банке.

Чисчи добитак износи 150 хиљада динара или 3 од ст®> 
уложене главнице. Интересантно je, да добитак, иако n o - 
степено ипак константно расте.

У управи фабрике Моетер налазе се следећа г. г.: Ро~ 
, берт Лајбенфрост, Људевит Плахте, Максо Антић, Др. Бран- 
;ко Пливерић, Туна Перковић, Др. Сигфрид Кауфер, Артур-

Аигло-Чежословачка ш Прашка КредмтнаБанка
Ф ш л м ј & л  у  Б Е О Г Р А Д У  — П о ш т .  ф а х  1 7 .

Рачун Поштанске штедиоаице, Београд 51005. —  = Телефон 23402. 23403, 23404, 23405, 23406.
Прама умге ва штедау ne вајповољннјој каматн. Вршв гве iaisapsue т к ш *  Ј se ien  Е Е аостран стзу . Издај-2 еефове тж ж у п .
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Оојечка љеваоница жељеза и творница стројева д . д . у  Осијеку 
Дубровачка трговачка банка у Дубровнику

VRAČARSKA ZADRUGA — BEOGRAD
Naše uredništvo analize bilansa banaka nalazi se ove go

dine u prilično teškom položaju. Istina, za ljude koji stvari po- 
sm atraju nestručno, paušalno i kafanski problem je vrlo prost. Sve 
se banke imaju podeliti u dve grupe: u one koje su tražile za
štitu moratorijuma a to  su gore, i one koje nisu tražile, koje su ■ 
bolje. Ništa nije netačnije od ovoga. Problem je mnogo kom- 
plikovaniji. Ne može se poreći da je vrlo razan likviditet kod 
pojedinih banaka. Tako je u celom svetu. I naša je elementarna 
dužnost da kod svake banke, u koliko je to mogućno, prili
kom analize bilansa konstatujemo i podvueemo likviditet. Ali 
se to ne da konstatovati na osnovu sam oga bilansa, koji nije 
ništa drugo nego fotografski snimak u jednoj sekundi, godišnjeg 
života jednog novčanog zavoda. Bilans je imobilizacija na har- 
tiji jedne skroz dinamične pojave. A za dublji pogled u pravo 
stanje čiste imovine i njezinih delova jedne banke nije dovoljan 
fotografski, već je potreban filmski snimak.

Tako na pr. notorna je stvar da ima banaka koje nisu 
tražile zakonsku zaštitu protiv poverilaca, pa ipak za to ne od- 

.govaraju svojim obavezama. One praktikuju moratorijum via 
fakti, koji kad kada može biti opsežniji i dalekosežniji od onih 
iz čl. 5 i čl, 6. Poverioci se sve više navikavaju na ovo stanje. 
Ima s druge strane banaka koje isplaćuju „flot” sve svoje 
obaveze, — jer su poverioci vrlo mirni.

Da bi se ocenilo pravo stanje kod jedne banke potrebno 
je pre svega znati, kako se ophode njezini poverioci; jer kad su 
ovi, kao što rekosmo, mirni, onda ni banka ne mora doći u po
ložaj da traži zakonsku zaštitu, čak ni onda kad je nelikvidna.

Pa i između onih banaka koje su tražile zakonsku zaštitu 
prema poveriocima postoji vrlo velika razlika. Ne može se ce
niti likviditet jedino po- tome koliko je banka isplatila uloga pre 
no što je tražila zaštitu. Jer nisu sve banke u istoj periodi krize, 
kroz koje su prolazile, tražile zaštitu. One koje su to radile prve, 
obično su se akzekutirale do gole guše, pre no što su tražile za
štitu.. U ostalom one koje su u prvoj periodi bile izložene navali 
ulagača, nisu mogle đrugojačije ni da postupe, jer je tek u 
aprilu 1932 g. — 6 m eseca pošto je izbila kriza poverenja — 
došao zakon koji omogućava zaštitu. One kod kojih je kriza iz
bila mnogo docnije imale su pred sobom iskustvo prvih. Tome 
se ima da zahvali da su izvesne banke tražile zaštitu blagovre
meno tj. čim su osetile da preti da ih zagrabi vrtlog psihoze 
ulagača i poverilaca.

Račun izravnanja 
Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.

„ .... ,, ' , , u hiljadama dinara
Blagajna ! \  - ‘ 455 450 955 1.407
Žiro-kod Narodne banke — 2.771 1.948 403 ------

Menice i 6.945 16.039 14.843 14.012
Lomibardni zajmovi 93 93 70 52
Tekući računi 21.719 19.774 21.752 20.751
Nepokretna imanja 16.177 16.177 18.400 19.985
Pokretnosti 294 282 266 239
Hartije od vrednosti! 14.620 14.620 14.066 10.950
Privremeni računi 642 546 2.735 2.168
Poštanska štedionica 65 192 39 ------
Razna aktiva 632 632 795 365
Drž. likv. banka 105 105 ------
Ostave, garantije itd. 65.012 59.264 68.147 76.011

Pasiva:
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fondovi 3.573 3.583 3.603 3.61 li
Fond kursne razlike 1.994 1.944 666 169
Ulozi na štednju 28.929 32.729 34.897 32.645
Ulozi po tek. rač. 1.486 1.602 2.437 2.477
Poverioci 13.435 5.754 7.940 9.434
Privremeni računi 273 464 1.190 1.594
Prenosna kam ata 341 344 196 ------
Tantijema 750 750 500
Razna pasiva 694 710 870 437;
Dividenda 3.000 3.000 2.000 ------
Dobit za prenos ------ 38
Obrtni kapital 74.519 70.908 74.326 69.929
Zbir bilansa 139.531 130.172 142.473 145.940

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Kamata 2.869 2.767 3.091 3.390
Plate 592 869 709 527
T roškovi 1.464 1.625 1.575 919
Otpisi ------ 628 802
Dobit 3.750 3.750 2.500 38

Prihodi :
Kamata 4.056 3.644 3.804 3.897
Nepokretna imanja 563 563 563 749
Hartije od vrednosti 2.189 2.972 2.159 295
Razni prihodi 1.866 1.831 1.968 691
Naplaćena otpisna potraž. ----- - 8 43
Zbir prihoda ili rashoda 8.675 9.012 8.503 5.676

Ako u analizi bilansa Vračarske zadruge pođemo od zbira
jedne bilansne strane onda ćemo konstatovati da je ona baš _<u
1932 god. dostigla vrhunac razvića, jer se njezina jedna bilansna
strana ovako kretala:

139,5 mil. 1929 god., 130,1 mil. 1930 god., 142,4 mil.
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1931 god. i 145,9 mil. 1932 god. 1 ostale bilansne cifre, u upore- Uprava Vračarske zadruge smatrala je za duŽtiost da
đenju za poslednje četiri godine daju sliku, koja istina ne poka- posle upotrebe čl. 6. pruža malo više podataka o stahju svoje
zuje nikakvo naročito napredovanje, ali još manje nazadovanje — imaovine i svojih poslova u opšte. Tu je na prvom mestu pivara 
jednu vrstu povoljne stagnacije. To je sasvim razumljivo s ob- Đorđa Vajferta u čijoj glavnici učestvuje Zadruga sa 50%. Za- 
zirom na činjenicu, koju ističe banka u svom izveštaju, naime, druga ističe činjenicu, koju smo i mi ostakli u analizi Bilansa pi
da ona u opšte nije osetila krizu poverenja do novembra 1932 vare. da je naglo pogoršanje pivarske konjunkture u našoj ze- 
god., dakle dva meseca pred zaključak poslednjeg bilansa. Druga tnlji došlo manje od opšte privredne depresije, a više od pro- 
je važna činjenica da uprava, čim je dobila otkaz za 7 mil. mena kod fiskalnog režima na alkohol u prošloj godini, naime u 
uložaka — a nije dobila pomoć od Narodne banke — odmah oslobođenju vina i rakije od trošarine. Prirodno, je da je kod ta- 
zatražila zakonsku zaštitu po čl. 6. „jer, veli se dalje, nije pravo kve promene potrošnja vina i rakije morala da se proširi tia štetu 
da se jedni ulagači isplaćuju na štetu drugih” . piva koje je čak doživelo povećanje dacija u prošloj godini. Pivo

Ne možemo da propustimo da istaknemo jedan vrlo inte- u ®̂var' dvostruku trošarinu: jedan put po zakonu o tro-
resantan detalj. U izveštaju se veli da je prvo uzbuđenje međ prilikom proizvodnje, a drugi put u paušalnoj taksi na to*
bančinim ulagačima došlo kao posledica pribegavanja čl. 5 za- članice, jer zakon ne oslobađa imaoce točionica da pivo izuzmu 
kona o zaštiti zemljoradnika „dveju pozria.tih beogradskih ba- iZ prevaljivanja te takse. Logički bi bilo da se kod ove tri vrste 
naka”. To se može odnositi na Eskontnu banku i Opštu pri- a'ikohoinih pića izjednači potpuno sistem porezivanja, jer na 
vrednu banku. A to najbolje ilustruje psihologiju mase ulagača, ^raju krajeva ni sa gledišta fiskalnog a ni sa socijalnog ni mo- 
na koju ne možemo dovoljno da insistiramo. ralnog, ne mo^e se opiavdavati ovo diierencijalno postupanje. U

prkos ogromnom padu potrošnje piva u zemlji, apsolutno i re
ci. 6 nad Vračarskom zadrugom stvorio je veliko uzbu- |ativno (znatno manje kod pivare Vajfertove) ova je imala čistu 

đenje u beogradskim finansiskim krugovima. Ona je uživala glas dobit od ij6 шЦ_ din > 1адја jfi upotrehljena na otpise. Međutim 
besprekornosti sa gledišta poslovne politike, tako da je pnmena krajem prošle g0,dine se uspelo da ge rež-jski troškovi ш  
čl. 6 od strane jednih tumačena kao pogoršanje uprave njene vare smatlje za 6 mjl din ; tako da se računa na ге2Ц,ш  
poslednjih godina, a od strane drugih kao znak, da je nastupio ove o-odine . . . . . . .
vrhunac bankarske krize. Zbog toga je sasvim razumljivo kad ~ * Prvi akc mHn täkode je ov.e godjne „ boljem položaju n6 
uprava u izveštaju ističe da nije nelikvidnost portfelja bila motiv u lanjskom z5og žitnog režima a on je j u 1932 god. imao dobit 
za čl. 6, već simultani otkaz uloga u iznosu od 7 mil. din. Zbog od 530 ooo din
toga je dalje razumljivo što uprava tom prilikom upućuje neko- '  jz izvešteja vidimo- da je Zadruga finansirala podizanje 
liko umirujućih reči akcionarima i ako docnije s  pravom ističe, maMh zgrada za stanovanje na Smederevskom đermu, koje je 
da 70% glavnice leži u rukama onih koji upravljaju bankom. duM k podjzao ц sopstvenoj režiji ; odmah ,po dovršenju pro.

Tako je Vračarska zadruga uspela da za sve vreme ban- davao na otplatu. Zadruga je finansirala 300 takvih zgrada, koje 
icarske krize umanji svoj obrtni kapital prema 1931. god. samo su gotovo sve prodate. Otplate prima Zadruga, 
za 4,4 mil. din. (od 74,3 ,na 69,9 mil. din.). U stvari smanjenje je Verovatno da se ova potraživanja nalaze u meničnom
samo 2;3 mil. din., jer u bilansu za 1931 god. imamo u pasivi portfelju koji je u 1932 god. opao za 800.000 din. (na 14 hvi.
2 mil. din. dividendu, koja se naravno već u početku 1932 god. din.)
izgubila iz knjiga i kase. Glavno smanjenje obrtnog kapitala Kao što rekosmo tekući računi opali su za 1 mil. din. Tu
pada ma uloške koji su opali od 34,9 na 32,64 mil. din. Poslednja se verovatno nalaže potraživanja od patroniziranih i sopstvettih 
suma je ipak veća no i u jednoj ranijoj godini, sem 1931 god. poduzeća i za sigurnost tih potraživanja važi sve ono što je ka- 
Poverioci pokazuju čak povećanje za 1,5 mil. din. zano 0 tim poduzećima.

Ni aktiva ne pokazuje nikakvih znatnih pramena. Ona se j Dok bilans ne pokazuje gotovo nikakve promene ni U
u glavnom sastoji iz četiri pozicije: tekući računi, nepokretnosti, 1 zbiru ni u strukturi, dotle račun gubitka i dobitka pokazujć 
menični portfelj i hartije od vrednosti. Tekući računi smanjeni su 1 znatnu promenu prema 1931 god. Bruto prihod isnosi 5,67 prem i 
za 1 mil. din., a nepokretnosti povećane za 1,5 mil. din. U ovoj j 8,5 mil. din. Skoro za 3 mil .din. manje. Ta promena pada г.а
sumi nalazimo pre svega hotel „Srpski kralj” zgradu Vračarske 1 dve pozicije: na onu hartija od vrednosti (pad od 12,15 na
zadruge i druge nepokretnosti. U sam „Srpski kralj” investirano 295000) i kod raznih prihoda (1,96 mil. din. na 691.000). Kod 
je oko 17 mil. din. Iz toga se može ceniti i odnos iskazane vred- prvih pad dolazi usled isplate dividende pivare Đorđe Vajfert. 
mosti prema faktičnoj. Upravo sa gledišta teorije bilansa hotel Ostali prihodi, naime: kam ata i od nepokretnosti, pokazuju čak 
„Srpski kralj” ne bi trebao ni da se iskazuje u poziciji „перо- izvesan višak prema 1931 god. Poslednji sa 750.000 din. пај 
kretnosti”, već kao sopstveno poduzeće, a to je vrlo važno. Jer veći je za poslednje 4 godine.
je sasvim drugo nešto čista nepokretnost, a  drugo jedno podu- Manjak bruto prihoda naravno da nije mogao biti kom-
zeće. Pre svega sasvim se drugojačija slika dobije o investici- penziran smanjenjem rashoda i ako se u tome učinio nevv.ro- 
jama kad se zna da je to jedan hotel u pogonu i sopstvenoj re- vatan napor. Troškovi su smanjeni za 538.000 din. a plate za 
žiji, a ne hotel koji se daje pod zakup — kat kada samo golih 180.000 din. Kamata čak pokazuje višak od 300.000 din. Ipak je 
zidova. čista dobit daleko od toga da može biti upotrebljena za isplatu

Pozicija hartija od vrednosti iskazana je sa 10,96 mil. din. dividende. Zbog toga je povećan otpis od 638.000 din. na 802.000 
prema 14 u pređhodnoj godini. Smanjenje od 3 mil. din. dolazi u 1932 god. tako da je dobit od 38000 din. prenesena na iduću 
delimično-usled otuđenja jednog dela hartija od vrednosti. Vra- godinu.
čarska zadruga je imala energije da još 1932 go;d. otuđi jedan I ako je danas opasno svako proročanstvo, kod Vračarske
deo hartija od vrednosti, pošto je to najlabilniji element njezine zadruge se može unapred da zna, da i za slučaj daljeg zaoštrenja 
aktive. Zna se, da ona u svom portfelju ima 10 mil. din. akcija bankarske krize, niko ne može da pretrpi ni najmanje štete. Vra- 
Vajfertove pivare i 2 mil. akcija Prvog akc. mlina. To je već čarska zadruga može u svako doba da izmiri sve ulagače koji 
više nego što je ukupno pozicija hartija od vrednosti. Pored stoje dalje od uprave, ako proda koji od svojih objekata — a
toga ona ima i drugih hartija od vrednosti, što znači, da se u ovi se mogu u svako doba prodati po dobru cenu.
ovoj poziciji krije izvesna rezerva. Gubitke na hartije od vred- U upravnom . odboru nalaze, se g. g.: dr. Dragutin K..
nosti ona je odmah otpisala i to: 800.000 din. preko dobitka i Protić, Ljub. Lešjanin, Mih. St. Obradović, T. Gincar-Janković, 
gubitka, a pola mil. din. preko fonda za kursnu razliku. Vladimir Gođevac, Jovan Veljković i Košta Protić, a u nad-,

I u opšte, u aktivi Vračarske zadruge nema nikakvih fik- zornom odboru, g. g.: Milorad Antula, Bož. Vlajić, Miloš. V. Ifić, 
tiVnih pozicija. Sve je skroz realno., Drag. S. Pavlovič i Milan Parivodić. .
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„КРОАЦИЈА” ОСИГУРАВАЈУЂА ЗАДРУГА, ЗАГРЕБ

Наше највеће осигуравајуће друштво, „Кроација” у 
Загребу, навршило je у 1932. години 48 годину. Утицај кризе 
на пдсловање овог завода био je без већег значаја и рела- 
ттцо лако сношљив. Сама управа објашњава ову констата- 
о„ију чињеницом да je њезин завод старо, самостално и пот- 
пуно независно предузеће које je увек имало довољно еоп- 
ствене снаге да се успешно одупре депресији. Ово je апео- 
лутно тачно, a најбоље he нам бити потврђено, ако логле- 
дамо кретање гарантног капитала „Кроације”, који je код 
ОСргуравајућих друштава увек много важнији од самих con- 
ртвених сретстава. Код „Кроације” je износио он 93.86 ми-
даона крајем 1932. године a подељен je овако:

1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

|рлавница i.000 1.000 1.000
Резерва главнице 599 720 828
Редовна резерва 399 465 526
Опецијална резерва 838 1.095 1.331
Рез. за ванр. случајеве 1.000 1.000 2.000
Рез. за курсне разлике 500 1.000 1.750
Прем. рез. и гсрен. премије 67.888 77.875 82.318
Резерва за штете 3.836 4.821 3.477
Рез. за дивид. осигур. 487 542 634

укупно . . . 76.550 88.519 93.864
Појачање сопствених сретстава односно гарантног ка- 

питала очигледно je, a износи према 1930. години, дакле 
према времену када привредна депресија код нас није за- 
узела још тако тешке димензије, пуних 23%. To je у толико 
важније, пошто ћемо мало доцније видети, да je сток оси- 
гураних главница у 1932. години редуциран на износ, којк 
некако одговара нивоу од 1929. године.

А«о бисмо хтели дати кратак резиме дејства при- 
лика из 1932. год. на осигуравајући nocao, онда бисмо до- 
шли до закључка, да je оти те слабљење пословне експан- 
зије изазвало повећање напора оеигуравајућих друштава да 
очувају -своје портфеље од штетних последица. Криза пове- 
рења тангирала je и посао посредно, спречавајући осигура- 
нике да редовно испуњавају своје уговорене дужности према 
друштвима. У томе погледу нарочито су тешко били пого- 
ђени Словенија, Хрватска и Војводина. За осигуравајућа 
друштва из тога се појавила још и нова неповољна чињеница, 
наиме редукција осигураних главница, многобројна напу- 
штања осигурања у опште и све веће откупљивање полиса. 
Због општег назадовања привредне делатности je постепено 
смањен и број објеката за осигурање —  што важи нарочито 
за елементарну грану — као и целокупну нову продукцију. 
Аквизиција и инкасо премија наишли су на досада невиђене 
тешкоће.

Нарочитој критици подвргла je управа „Кроације“ за- 
конске уредбе, којима се je хтело олакшати стање новча- 
них завода, који су запали у тешкоће плаћања. У тим пропи- 
сима није се водило рачуна о потребама осигуравајућих дру- 
штава нити самих осигураника. У Закону о заштити земљо- 
радника нису изузета меничиа потраживања осигуравајућих 
друштва према земљорадницима у преузетом ризику пољо- 
привредних паушалних осигурања у пожару и у осигурању 
од града, које менице доспевају редовно сваке године у је- 
сен. Исто тако се критикује, да није вођено рачуна о за- 
штити потраживања осигуравајућих друштава код новчаних 
завода који су се користили мораторијалним одредбама §§
5. и 6., пошто ова потраживања не долазе само од пласмана 
прометног капитала друштава већ у претежној мери од де- 
лова њихових техничких премијских резерви. Ови недостатци 
дубоко! задиру у организац^ју и пословање осигуравајућих ј 
друштава. Врло je умесна напомена да многоструки инте- [ 
реси осигуравајућих друштава и стотина хиљада осигура-■

ника изискују, да се што пре приступи регулисавању свих 
ових проблема законодавним путем као и унифицирању за- 
конодавства о осигурању a нарочито прописа о уговорима
о осигурању.

„Кроација“ je свој осигуравајући -посао поделила у 
две групе, које засебно управља и засебно билансира: у оси- 
гурање елеме.чтара наиме од пожара, лома стакла, шомажа, 
провалне крађе, незгоде, законске дужности јемства, ауто- 
каска и транспортног осигурања; друго je животно одељење, 
за осигурање за случај смрти, на доживљење и разна мешо- 
вита осигураша. Овде je интересантно напоменути, да je 
„Кроација” од свог постанка иеплатила на штетама осигу- 
раницима нето (без удела реосигурања) до краја 1932. године 
у елементарној групи 147 милиона, a на доспелим осигура- 
ним главницама у животној групи 17.4 милиона, односно 
укупно 164* милиона динара. Крајем 1932. године било je на 
снази 77.362 полисе у елементару и 15.049 полиса у живот- 
ном одељењу, укупно 92.411 полиса! Значи да има скоро 10® 
хиљада осигураника чија главница je близу 10 милиона 
дикара.

За време од неколико последњих година показује во- 
лумен осигуравајућег посла следећу слику:

Г одина Елементарно Животно Укупно
осигурање

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
1932. 9.494.91 329.41 9.824.32

Највећу експанзију имали смо дакле у претпрошлој 
години, док je поред нове продукције у 1932. години сума 
осигураних главница за 450 милиона мања но у 1931. го- 
дини. Изражено у процентима, смањење износи око 4% a 
то je безначајно. Типично je, да се je највише смањило оси- 
гурање у елементару —  што je међутим природна последица 
прошлогодишњих привредних прилика. Склони смо прет- 
поставити, да je до тог смањења дошло због ригорозности 
управе „Кроације“ која je смањила волумен својих оскгура- 
вајућих послова из разлога предострожности.

Код детаљнијег проучавања пословања „Кроације“ 
придржаћемо се њезине поделе рада и анализирати одвојено 
елементар од животног одељења.

I. Елементарно оделење.
Рачун губитка и добитка елементара објављујемо за 

четири последње године; при томе напомињемо, да су штете 
као и приходи од премија објављени нето, дакле без удела: 
односно учешћа реосигурача, што важи и за резервисане 
штете односно преносне и резервисане премије — дакле no- 
датке, који се односе искључиво и само на рад „Кроације“. 
Добијамо следећу слику:

Рачун губитка и добитка.
Расходи ■ 1929. г. ■ 1930. г. 1931. г. 1932. г.

у хиљадама динара
Штете 5.939 5.934 6.832 6.139
Управни трошкови 13.685 13.563 13.417 12.707
Отписи 342 508 1.142 763
Рез. штета за тек. год. 1.669 1.837 1.885 1.660
Рез. и преносна премија 7.208 8.518 9.757 11.024
Пословни вишак 440 672 707 657

Приходи.
Пренос рез. фонда из ран.

год. 6.927 7.292 9.446 10.199
Рез. штете из ' пр. год. 1.128 1.669 1.837 1.885
Премије 17.539 10.732 10.998 9.783
Камата 533 668 674 437
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Непокретности 199 263 244 493
Дажбине —  7.021 7.525 7.037
Разни приходи 2.954 3.387 3.015 3.347
Збир прихода или расх. 29.282 31.032 33.741 33.184

Из извештаја „Кроације“ излази, да je на име чисте 
премије (што од.говара бруто-премији пошто je у томе из- 
носу урачунат и удео реосигурања) у елементару иримила 
22.89 милиона, док нама горња таблица показује, да je из- 
носио приход од нето премија 9.78 милиона — разлика je 
,удео реосигурача. Последње године ова je нето премија сма- 
њена за нешто преко милион динара, због смањеног послов- 
ног волумена. Напоменути морамо 'још и то, да се упоређење 

,са 1929. годином у Фоме погледу не сме правити, пошто су 
v  тој години исказане премије заједно са дажбинама, које у 

. 1932, години износе 7.04 милиона, односно за рко 500 хи- 
„#>ада мање но лане. Томе на супрот видимо, да су приходи
i од не,покретности овог оделења пораели за 100% на 493 
хиљаде и да су и разни приходи за преко 10% већи; код при- 
Хода од камата имамо малу редукцију. Резервисана штета 

.из прошле године, која je у 1931. години исказана као рас- 
ход појављује се ове године као приход, што претставља 
као и пренос рез. прелшја у овоме случају више рачунске ка~ 
тегорије. У групи расхода видимо, да je смањење премија 
било пропраћено и мањим расходом на штетама, што je no 
друштво имало повољне ‘последице, Управа напомиње да je 
код свих осигуравајућих друштаза типично, да су у про- 
шлој години на штетама у елементару претрпела знатно 
мање штете него ранијих година што се тумачи тиме, да 
су почетци кризе у прошлим годинама обрачунали са сла- 
бијим и мање отпорним привредним елемеитима, које je ра- 
нија коњунктура избацила на површину. Резервисана и пре- 
носна премија ове су године у знатном порасту a расходи 
на име резервисане штете нешто су мањи. To су штете које 
су према рачуну вероватноће биле предвиђене преко етварно 
исплаћених износа или штете, које ће се обрачунати тек у 
наредној години. Поред мањих штета имамо и смањење уп- 
равних трошкова — због ригорозне штедње —  и мање от- 
писе, о којима he још доцније бити говора.

Треба такође погледати и удео појединих грана еле- 
ментарног осигурања у укупном износу премија; њихово ап-

■ солутно и процентуално учешће показује следећа таблица, 
не узимајући у обзир приходе од дажбина:

1930. г. У % 1932. г. У %
Пожар, стакло и шомаж 9.311 86.7 8.547 87.4
Провална крађа 437 3.3 280 2.8
Незгоде и ауто-Јкаске 1.026 9.6 829 8.4
Транспорт 7 — 2 —
Град 40 0.3 124 1.3

Уку.пно 10.732 99.9 9.783 99.9
Најважнија. je дакле грана пожара, пошто све остале 

у укупном елементару не учествују ни са 13%. Према 1930. 
години je грана пожара процентуално порасла на штету 
осталих, доузевши код осигурања града где имамо пове- 
ћање за 1 од сто.

Односи између премија и штета у елементару жретали 
су се као што следи:
Г одине Премије и дажбине Штете Ш тете у %

у хил>аДама 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
1931. 18.523 6.832 36.9

' 1932. 16.820 6.139 36.4
Упркос смањених прихода од премија и због мањих

штета међусобни je однос чак и нешто мало повољнији нО

у претпрошлој години, и ако je резултат периода 1927:— 1930. 
био готово за 3 од сто бољи. Може се рећи, да износе штете,, 
просечно једну трећину од премије и дажбина укупио, —̂ a 
то je врло здраво отање и указује на то, да je друштво сјајно ,
умело да се прилагоди тешким приликама, пошто je дослр-
вање у елементару сада нарочито отежано.

Исто тако пружа и реосигурање у елементару врло
информативне податке. Имало je следеће дејство: :>S'T .\l

Г одине Бруто-премије Нето-премије , у, %.
са дажбинама :

у хиљадама динара
1927. 25.817 13.812 53.5
1928. 30.607 16.499 54.0
1929. 32.292 17.539 53.3
1930. 32.844 17.573 54:1
1931. 33.238 18.523 55.7
1932. 22.928 16.820 56.3

Године Бруто-премије Нето-премије у %
одбивши дажбине

у хиљадама динара ' ; 1

1930. 25.825 10.732 4 i.6
1931. 25.713 10.998 42.7
1932. 22.891 9.783 43.1

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
1932. 14.367 6.139 42.7

A k o  узмемо премије и дажбине заједно у обзир, онда
видимо да je остало од свих прихода „Кроацији” 56.3 од сто
у 1932. години према 55.7 од сто и 53.3 од сто у ранијим го- 
динама. Одбивши приходе од дажбина остало je од премија 
друштву 43 од сто али je због тога и у штетама учествовало 
еамо са 42.7 од сто док je реосигурач имао на штетама у
1932. години да сноси 57.3 од сто према само 43.1 од сто у 
претходној години. Из овога се јасно показује ,да je 1932. 
година за „Кроацију“ била повољнија и да je успела да за- 
кључи врло добре уговоре о реосигурању.

Пошто je осигурање пожара најважнија грана еле- 
ментара саставили смо аналогно упоређење и за ову грану. 
Селекција ризика етварно je опроведена на најригорознији 
начин:

Година Премије и дажбине Штете 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
1932. 15.584 5.309 34.0

Упркос релативно осетљивог смањења прихода од пре- 
мија и дажбина ипак je процентуални однос и у овој грааи 
повољнији но 1931. године, због смањења штета. To je про- 
сечна цифра за последњих шеот година (најбољи je био за
32.5 од сто у 1927. и 1930. години) a флуктуације су толико 
незнатне да из њих не би могли насЛућивати кризу у којој 
се налази осигурање од пожара, не у крајњој .последици због 
погоршања појмова о моралу. Значи да je „Кроација“ и овде 
умела да избегне нереалне и несолидне комитенте.
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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
1932. 26.874 15.584 57.9

Година Бруто штете Нето штете У %
у хиљадама динара

1927. 14.639 4.262 29. i
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
1932. 12.602 5.309 42.1

Учешће „Кроације“ у штетама je додуше нешто погор-
шано, али имамо процентуално гледано код ш тета још увек 
добит од 15.8% због реосигурања. Од укупних прихода од 
премија добија реосигурач у 1932. години нешто мањи про- 
ценат него у ранијим годинама због чега je његов удео у 
штетама такође нешто мањи. Док видимо да ce однос у уче- 
шћу у премијама последњих година није много мењао, имамо 
код плаћања штета веће флуктуације, од 29.1 % од 43.8% — 
што долази од промењених уговора са реосигурачима.

II. Осигурање живота.
У животном осигурању било je крајем 1932. године на 

снази 15.049 полиса са осигураном главницом од 329.4 мили- 
она; нова продукција je износила 1.588 лолиса са 42.92. ми- 
лиона. Поред тога, имало je друштво 153 случајева смрти 
са осигураном главницом од 3.16 милиона док je према ра- 
чунском биланеу била предвиђена смрт од 183 особа са 4.01 
милион главнице. Уштеда према рачуну вероватноће износи 
дакле 850 хиљада динара. Управа напомиње да je и у жи- 
вотном осигурању рад у лрошлој години био знатно тежи 
ко раније. Сваки већи пословни промет био je онемогућен 
опадањем стандарда живота најширих слојева a поред тога 
имали смо појаве као што су смањење прихода чиновнич- 
ког сталежа, смањење прихода пословног света и све већу 
незапосленост, што je све у знатној мери отежавало нове 
аквнзиције.

Рачун губитка и добитка одељења животног осигу- 
рања даје следећу слику:

Рачун губитка и добитка.
Расходи. 1929. г. 1930. г. 1931. r .  1932. г.

у хиљадама динара
Исплате доспелих главн. 1.233 1.867 2.000 2.519

„ откуп. полиса 1.149 1.215 1.684 3.660
„ дивиденде чланов. 5 9 11 18

Улравни трошкови 3.878 4.483 4.773 4.417
Отпкси 211 411 759 399
Рез. за нерешене штете 319 239 286 268
Стање рез. прем. 31.139 37.988 44.893 49.884
Пословни вишак 66 81 97 80

Приходи

Пренос рез. премије 24.942 31.173 38.030 44.942
Рез. за нереш. штете. 233 319 239 286
Премије 9.885 11.121 12.267 11.721
Камата 1.560 1.753 1.785 1.621
Непохретности 466 792 1.184 1.482
Разни прих. и таксе 896 1.138 997 1.194
Збир прих. ил-и расх. 38.001-- 46.295 54.503 61.246

Имамо рапидан пораст збира прихода односно расхода: 
углавноме због великог преноса рез. премија, док су резерве' 
за нерешене ш тете.еамо нешто мало веће. Главно су нето: 
приходи од премија који Су са 11.72 милиона само за нештег 
преко 500 хиљада мањи но у 1931. години. Разни приходи' 
као и они од непокретности толико су порасли, да потпуно 
надомештају смањење прихода од премија, na чак и онда, 
ако узмемо у обзир мање приходе од камата.

У расходима пада у очи, да су кроз све четири године 
исплате доспелих главница —  штете -— у порасту, од 1.23 
милиона у 1929. години на 2.52 милиона у 1932. години. По- 
следње године порасле су за ^  односно 500 хиљада ди- 
нара. Откуп полиса паказује повећање за преко 100 од сто 
•— a у томе најбоље ce огледа тешко стање осигураника. 
Укупан износ je чак и већи —  5.27 милиона, али je разлика 
део који отпада на реосигурача. Похвално je, што су и у 
овом одељењу знатно смањени управни трошкови, на 4.42 
милиона, дакле на стање из 1930. године. У тој цифри je ме- 
ђутим још и 500 хиљада динара приреза и пореза. Отписи 
су за 360 хиљада мањи но у претпрошлој години, због M a 

lte r  отписа на курсној разлици државних хартија од вред- 
ности. Стање резервних премија билансирано je ca 49.9 ми- 
лиона према 44.9 милиона у 1930. и 31.1 милион у 1929. го- 
дини. И то je један важан индикатор за повећање пословног 
волумена.

Однос између исплате доспелих главница —  штета
— и прихода од премија био je у одељењу 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
1932. 11.721 2.519 21.4

У овој последњој години су процентуално штете нај-
веће, ca 21.4 од сто према 16 од сто и 12 од сто у ранијим
годинама. To je последида « смањеног волумена нове про-
дукције, пошто су приходи од премија опали код повећања
штета. И велики откупи полиса проузроковали су смањење
прихода од премија, али ће ови откупи у наредним годинама
no друштво бити повољног дејства, пошто ће ce тиме сма-
њити број смртности односно штета. Упркос већег случаја
смртности у 1932 години ипак ce ови крећу још далеко ис-
под лредвиђене математичке границе.

Реосигурање у животном одељењу имало je следеће
последице:

Године 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
1932. 15.937 11.721 73,5

Године 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
1932. 3.632 2.519 69,3

Постепено, Нз године у годину преузима „Кроација** 
све већи удео у премијама, лошто видимо, да учешће нето
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премија расте последњих шест година од 71.7 од сто на 73.5 
од сто. Пошто 'се je истовремено знатно повећала апсолутна 
цифра премија то je ефекат за „Кроацију“ све повољнији, 
нарочито joui, ако узмемо у обзир да се томе упоредно сма- 
њује иостепено и њезин удео у штетама, од 81.6% у 1927. 
години на 69.3 од сто у 1932. години. To je у вези са роком 
трајања осигурања.

У процентима, „Кроација“ je у 1931. години имала да 
прими толико од премија колико je морала да сноси на ште- 
тама; ове године има и ту  један процентуални, рачунски 
плус од 4.2 од сто. Међутим то важи само за  процентуално 
упоређење, пошто су приходи од премија редовно — ако не 
наступи неки ванредно неповољан елучај —• већи од штета, 
тако да су друштву и код истог процентуалног односа оси- 
гурани апсолутно већи износи.

III. Рачун изразнања.
Почеткбм ове анализе поменули смо, да износи га- 

рантни капитал „Кроације“ крајем 1932. године 93.86 мили- 
она динара. Ако од тог износа издвојимо премијске резерве 
и преносне премије, онда добијамо чиста солетвена сретства 
друштва, са  11.55 милиона лрема 10.64 милиона у 1931. го- 
дини a то због тога што je друштвена резерва за штете ре^ 
дуцирана за 1.4 милиона. Да то није био случај, сопствена 
би сретства износила лреко 13 милиона динара. Међутим 
биланс нам показује, да ових 94 милиона још не претстав- 
л>ају и обртни капитал „Кроације“ . Он износи крајем 1932. 
године 134.47 милиона као - што нам то показује доња 
таблица:

Рачун изравнања.

Актива. 1929. г. 1930. г. 1931. г. 
у хиљадама динара

1932. г.

Благајна 429 484 2.385 3.501
ГТотражив. код банака 32.485 36.419 28.716 24.715
Текући рачуни 2.110 1.950 1.204 1.183
Хартије од вредности 11.327 11.808 13.405 12.513
Непокретности 
Полог прем. рез. код

9.223 16.168 23.696 33.190

реосигурача 4.002 4.087 4.569 4.441
Зајм. на сопств. полисе 4.467 5.726 8.575 11.646
Тек. рач. реосиг. 588 * 632 942 873
Полог код реосиг. 191 313 1.433 202
Премијска рез. реосиг. 
Рез. за нереш. штете

21.540 24.854 27.693 28.200

реосигурача 1.713 1.759 2.693 1.548
Разна имовина 172 55 47 114
Подружнице —  салда 2.348 3.452 3.964 4.180
Инвентар no отпису 280 296 400 2 дин.
Имовина пенз. фонда 2.726 3.551 4.412 5.352
Јемства

Пасива.

3.276 2.835 1.636

Тлавница 1.000 1.000 1.000 1.000
Рез. осн. главнице 428 489 599 720
Ред. рез. фонд 298 338 400 465

'Спец. фонд 444 596 838 1.095
'Рез. з.а ванред; случ. 1.000 1.000 .: 2.000
Фонд курсне разлике 
Премијске резерве и

500 500 1.000 1.750

прен. премије 57.750 : 67.888 77.875 82.317
.Резервисана штета 3.701 3.836 4.821 3.477
‘Резерва дивид. осиг. 
Полог реосигуратеља

280 446 493 593
1.297 3.062 218 2.455

Полог прем. рез. реосиг. 21.370 24.844 27.664 28.163
Разна пасива 612 785 639 616
'Пензиони фонд 2.725 3.551 4.412 : 5.352
Тек. рач. реосигурача l0 4 3 1.806 2.038 - 891
Добит ' v , 506 ..'..753 .804. : ’ : 737
Збир биланса ■' 96.356 114.033 , 125.657 : .134.470

Упркос кризе иовећан je обртни капитал и у 1932. го- 
дини, чиме се знатно потенцира финанеиска снага „Кроа- 
ције“, лошто су истовремено смањене и осигуране главнице 
односно волумен осигуравајућег посла. Од тог обртног ка- 
питала износи главница 1 милион, разни директни фондови 
10.55 милиона a премијска резерва 72.3 милиона. Поред тога 
имамо у пасиви још и пензиони фонд чиновника „Кроације“ 
за 5.35 милиона, текуће рачуне реосигурања од 891 хиљаду 
(дсж je у прошлој години износио 2.04 милиона) и два ра- 
чуна полога реосигурача од 2.4 милиона и 28.16 милиона који 
износ има у активи билансе своју противпозицију у премиј- 
ској резерви реосигурача.

Сва ова сретства су пласирана на следећи начин: го- 
товина у благајнама и на жиру код Поштаиске штедеонице 
износи 3.5 милион (805 хиљада код Поштанске штедионице) 
a потраживања код новчаних завода билансирана су са 24.7 
милиона, од чега je 3.25 милиона лласирано у благајничке 
залисе Народне банке a 21.46 милиона налази се код наших 
водећих новчаних завода. У хартије од вредности je лла- 
сирано 12.5 милиона (у 1931. години 13.4 -милиона) и управа 
напомиње да je већ претпрошле године одједном отписала 
сву насталу курсну разлику, не користећи се овлашћењем 
зажона од 30. децембра 1931. године (онда je отпис на ефек- 
тима износио 2.1 милион) a исто je то учињено и ове го- 
дине, када je курсна разлика износила 415 хиљада, a отпи- 
сана je  такођер непоередно преко рачуна губитка елемен- 
тара и живота. У непокретности je пласирано готово за 10 
милиона односно 1ја више но претпрошле годиле, наиме 33.2 
милиона. Ово псТБећање долази као последица куповине нове 
четвороспратне куће у Загребу и довршењем зидања репре- 
зентативне троспратне зграде у Земуну. Разни активни те- 
кући рачуни су нешто мало редуцирани на 1.18 милиона. Од 
важнијих активних позиција треба напоменути још и зајмове 
на сопствене полисе, који су повећани за лреко 3 милиона 
на 11.65 милиона. Салдо подружница у активи већи je ко 
лане и износи 4.2 милиона. Код ове позиције управа напо- 
миње, да су то дуговања филијала за још неинкасиране пре- 
мије, и то само најсигурније, које he у најкраћем року бити 
и уплаћене. Ha овај начин исказане премије могу се сма- 
трати потпуно реалне и здраве. Даље напомиње управа „КрОг 
ације“ да je настојала, да актива буде релнија због чега je 
код процене лојединих позиција поступала врло ригорозно и 
прилагодила вредност у књигама стварној вредности. Од ин- 
вентара отписано je —  уместо кроз 10 година —  цео износ 
исказане вредности у висини од 400 хиљада тако, да je сада 
билансирана са 2 динара. Ново су учињене дотације фон- 
довима у укупном износу од 3.75 милиона.

Упркос ових дотација и великих отпвса као и преко- 
мерних јавних дажбина, које износе у 1932. години 1.47 ми- 
лиона динара исказује „Кроација“ чисту добит од 737 хи- 
љада (657 у елементару и 80 хиљада у животном одељењу) 
од чега исплаћује 10 динара no купону, непромењено као и 
прошле године a остатак je додељен фондовима и управи на 
име тантијеме.

Ова чиста добит (од оба оделења) износи, ако je упо- 
редимо са главницом, пуних 73.7% од главнице -— због тога 
што je ова малена, пошто je искуство показало да осигура- 
вајућа друштва не морају имати нарочито велике главнице; 
код њих су гарантне резерве много важније.

„Кроација“, чије je -седиште у Загребу има своје ф.и- 
лијале још и у Београду, Љубљани, Новом Саду, Оеијеку. 
Сарајеву и Сплиту.

У управи се налазе следећа г. г.: Др. Владимир Нико- 
лић, 'претседник; Др. Мирко Антолковић, потпретседник; 
Стјепан Грахор, Вјекослав Хајнцел, Јанко Хољац, Фран Ку- 
куљевић-Сакцински, Миховил Николић, главни директор 
„Кроације“, Др. Бранко Пливерић и Др. Ловро Радичевић. У 
надзорном одбору су .г , г.: Мирослав гроф Кулмер, Никсша 
Чук, Рудолф Ербер и Др. Иво. Спевед.
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NOVOSADSKO ELEKTRIČNO DRUŠTVO — NOVI SAD

U Americi je snabdevanje gradova elektrikom i vodom 
■prepušteno privatnoj inicijativi i ako se ova poduzeća zovu 
„opšte  korisnosti” . Taj sistem funkcionira savršeno ne zbog toga 
š to  su saugovorači tačno predvideli sve u ugovorima, već što 
svaki saugovorač zna svoja prava i svoju dužnost, što je pre- 
duzeće pod kontrolom opštine, a ova stoji pod kontrolom jav
nog mnenja. Zbog toga su akcije tih poduzeća u Americi, posle 
•državnih obligacija zajedno sa akcijama železničkih kompanija, 
n a jb o lji plasman kapitala.

U Evropi je privatna inicijativa inaugurisala elektrifika
ciju. Ona se u većini država vrši po određenom planu za celu 
'zemlju ili za veće pokrajine, kao što se u pojedinim gradovima 
zgrade podižu po građevinskom planu. Međutim u zemljama sa 
tržištem kapitala neograničene mogućnosti snabdevanja vodom 
i elektricitetom gradova počelo je odavno da se izvodi preko 

Javne ruke. Opštine su želele da od toga posla naprave poreske 
jzvore. Ali se za kratko vreme napravilo' iskustvo, da električno 
‘poduzeće u opštinskim rukama ne pruža one prednosti koje 
pruža privatna inicijativa. To se ne vidi kod sviju opština na 
:prvi pogled, jer su kod nekih cene ispod produkcionih troškova, 
.usled čega se preko poreske snage građana favoriziraju veći 
potrošači. A kod drugih su pak cene i suviše visoke. Ali ni 

. ovde opštine nemaju nikakvih prihoda iz razloga što su biro- 
.kratizirane uprave ovih poduzeća i time strahovito nabujali 
.."troškovi proizvodnje. Zbog toga je došao nov pokret u Za
padnoj Evropi, da se elektrifikacija poveri većim jedinicama 
radi izvlačenja ovih poduzeća iz opštinskih ruku dli bar da se 
naprave poduzeća mešovitog karaktera, kako bi privatna ini
cijativa ponova došla do izražaja.

Kod nas uoči rata  elektrifikacija ie bila u samom početku. 
-Podizane su centrale ili na vodi, gde su troškovi proizvodnje 
bili minimalni ili gde su veće aglomeracije stanovništva sa ja 
čom kupovnom snagom. Sve je to izvođeno privatnom inicija
tivom, jer tadanje opštine nisu u opšte mogle doći do kredita 
za  izvođenje javnih radova.

U Vojvodini je ceo kapitalistički sektor privrede (ban
karstvo, industrija itd.) bio u rukama peštanskog haute finance. 
Takav je bio sistem mađarske ekonomske politike. U ostalom 
Vojvodina, čisto agrarna zemlja, nije uopšte mogla da liferuje 
viškove kapitala, jer je poslednjih 50 godina u svakoj čisto 
agrarnoj zemlji bio manjak kapitala zbog napredovanja poljo
privredne tehnike.

Posle oslobođenja nastala je kriza električne -industrije u 
Vojvodini u početku iz nacionalno-političkih razloga. Nacionalni 
živali, naravno preko svoje opštinske uprave, nije mogao da 
vaspostavi snošljiv odnos sa imaocima većine akcija tih podu
zeća. Najprirodnije bi bilo da su ta poduzeća bila nacionalizi
rana, ali Vojvodina nije imala svog kapitala, naročito posle rata, 
a banke u Hrvatskoj, Slavoniji i Slovenačkoj itd. imale su i su-

■ više mnogo posla oko nacionaliziranja poduzeća u svojoj blizini, 
.iako da se nisu mogle ostvrtati na Vojvodinu.

Kad je 1925 g. Amerika odlučila da velike iznose kapitala
■ izveze u Evropu i mi smo bili korisnici tog pokreta. Sasvim je 

prirodno bilo da Amerikanci, pošto su dali bili obilne kredite 
državama i samoupravama u Zapadnoj Evropi, obrate pažnju i

' -na električnu industriju koja je u Americi imala ogromni polet, 
i  tako je došlo do interesovanja i amerikanskog kapitala bilo 

neposredno, bilo preko kakvog interesenta u Evropi za električna 
poduzeće kod nas. Tome imamo da zahvalimo pre svega za otkup 
izvcsnog broja poduzeća električnih iz mađarskih ruku i podi

r a n je  izvesnih novih centrala. Sa nacionalno-političkog gledišta 
:4b je moralo biti samo prijatno našim opštinskim upravama. 
Ali kao da one nisu svuda tako shvadle tu tranzakciju. Bilo je 

П  takvih opštinskih odbornika, koji su smatrali da će najbolje. 
. da ispune svoju dužnost prem a biračima, ako. budu šikanirali
■ äöpstinske koncesionare. To se šikaniranje bilo pretvorilo u čitav, 

sistem, dok su još nacionalno neprijatni .elementi snabdevali

građanstvo električnom energijom. Ali je na nepojaman način 
ili upravo na način koji ćemo mi u jednom nizu članaka da 
objasnimo, to isto produženo prema novim imaocima. Politika 
šikane kao sistem iz čisto nacionalno-političkih razloga dobila je 
novu hranu. Kad se nije više moglo laskati biraču nađonalno- 
političkim uspehom prema koncesionaru, našli se novi argu
menti. jedna grupa narodnih očeva došla je na ideju, da elek
trična energija treba da bude jeftinja no i jedno drugo dobro 
i da cilj prema opštinskom koncesionaru treba da bude oba- 
ranje cena na što niži nivo. Drugi deo došao je na još prostiju 
ideju, da na neki način (jer kapitala nije bilo) preuzmu cen
trale u sopstvenu režiju.

Analizu bilansa Novosadskog električnog dioničkog dru
štva upotrebićemo samo kao priliku da pokažemo, kako je obi
čno u tuđoj ruci komad veći. Za godinu 1932 čista dobit ovog 
poduzeća iznosi okruglo 1,7 mil. din. na glavnicu od 22 mil. 
din. (88.000 akcija po 250 din.). Znači da čista dobit iznosi 
7,7% glavnice. Ali u poduzeću radi kapital od 72,7 mil. din. 
Za ukamaćenje ovog kapitala bila bi potrebna suma od preko 5 
mil. din. Ako se oduzme plaćena kam ata na tuđ kapital, onda 
je potrebno 4 mil. din. Međutim zarada iznosi 1,7 mil. din., što 
znači ukamaćenje celog faktičnog kapitala od 2,7%.

U stvari teško je u opšte znati koliki su kapital uložili 
Amerikanci u ovo poduzeće, jer, kao što se zna, oni su ga kupili
1931 g. od mađarkih kapitalista, koji imaju svoj holding u švaj- 
carskoj. Ono što se pak zna, to je, da su Mađari bili veoma 
tvrdi pri pregovorima, da su tražili da im se plati ne samo fak
tički uložen kapital u poduzeće, nego u isto vreme i svi šansi 
budućeg razvića. A ti su šansi eskontovani bez obzira na svet- 
sku privrednu depresiju i na druge teškoće sa kojima se novi 
sopstvenik imao da bori. Govori se da je akcija od 250 din. pla
ćena sa preko 750 dinara.

Račun izravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Električna centrala 38.608 40.941 51.184 64.345
Tramvaj 7.714 8.272 7.714 7.714
Nove investicije tram vaja 51 — 1.037 1.037
Blagajna 91 23 33 78
Hartije od vrednosti 129 179 148 90
Roba i materijal 1.296 1.173 1.287 1.376
Dužnici 8.085 11.791 9.996 3.344
“Razna aktiva tramvaja 225 317 223 213
Razna aktiva 218 164 1.176 117

Pasiva

Glavnica 22.000 22.000 22.000 22.000
Spec. rez. fond 6.546 6.550 6.550 6.550
Rezervni fond 2.625 1.650 1.650 1.650
Amortizacioni fond 11.975 19.100 23.087 29.854
Pensioni fond 4.295 5.134 5.469 5.817
Poverioci 5.209 6.042 11.139 10.140
Poreska rezerva — — 88 98
Razna pasiva tram vaja 70 88 117 93
Razna pasiva 56 77 1.050 419
Dobit sa prenosom 2.003' 2.244 1.644 1.693
Zbir bilansa 56.420 62.863 72.797 78.315

Račun gubitka i dobitka

Pogonski troškovi 2.305 — ■ 7.675 9.459
Troškovi održavanja 4.141 — 1.672 895
Kamate instalacije 1.377 — 1.228 1.174
Porezi i takse 2.206 — 824 827
Amortizacije 3.050 — 3.950 5.720
Troškovi tram vaja 4.094 — 3.423 ,2.722
Poresi tram vaja — — 434 342
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Amortizacija tramvaja 550
Dobit od elektr. struje 2.567
Manje gubitak tram vaja 565
Ostaje čista dobit 2.003

Prihodi
Od struje 14.068
Kamati i kuponi 5
Razni prihodi 1.467
Prihodi tram vaja 4.079
Prenos dobiti 110
Zbir prihoda ili rashoda 19.732

550
2.108

464
1.644

15.649
12

1.655
3.943

143
21.402

550
1.983

290
1.693

18.819
12

1.208
3.323

17
23.379

Karakteristično je da je u 1932 g. ukupna potrošnja elek
trične energije za osvetlenje porasla za 2.05%. Ali to povećanje, 
nema ono dejstvo na čistu dobit, koja bi se na prvi pogied 
mogla da pretpostavi, jer je ona došla kao posledica novih in
vesticija, novih dalekovoda, pošto je u toku 1932 g. priključeno 
novih 509 privatnih stanova, 77 javnih i trgovačkih lokala i 5 
državnih ustanova. U upotrebi je bilo 6084 sijalica. U stvari po
trošnja struje za osvetlenje i domaće kućne potrebe pala je po 
potrošaču. U pogledu priključaka za industrijske ciljeve i tu se 
pokazuje u prošloj godini napredak. Ovo je priključenje otpri
like 292 kv., pri čemu glavnu ulogu igra Beočinska fabrika ce
menta, koja je priključena 1 marta ov. godine. Ova je fabrika 
dobila neobično jeftine cene, (upravo manje no one koje bi se 
uspostavile da je sama podigla svoju električnu centralu). A 
troškovi oko priključka bili su vrio veliki. Ako se izdvoji po
trošnja Beočina onda je i potrošnja za industrijske ciljeve pod
bacila od 123.000 kw.

Ali je više no interesantno za čoveka koji se bavi sa
obraćajnim pitanjima, da frekvencija na tramvajima stalno opada 
i to u jednome gradu koji je poslednjih godina imao neobično 
veliki napredak. Uprava to objašnjava na dva načina: -prvo,
pomeranjem stanovništva sa periferije u centar grada i drugo, 
opadanje kupovne snage stanovništva.

Iz gornjeg računa izravnanja vidimo da je glavna pozi
cija u aktivi, naime električna centrala, u stalnom i naglom та- 
zviću. je r 1929 g. njena vrednost je bila iskazana sa 38,6 mil. 
din., a u 1930 40,9, a u godinama, od kako je ona prešla u ruke 
novih akcionara, porast vrednosti centrale iznosi preko 10 mil. 
din. u 1931 g. i preko 13 mil. u 1932 godini. Na kraju 1932 g. 
pretstavlja vrednost od 64,3 imil, dinara. Neobično energično i 
živo dograđuje uprava centralu i modernizira i razgrađuje di- 
stribucionu mrežu. U centrali je razrađena nova distribuciona 
zgrada, rekonstruisana je jedna turbina od 1.400 na 1.800 kw., 
upotpunjen je sistem vodovoda za vodu i paru i rekonstruisan 
jedan deo kazana. Dalje se prešlo od frekvencije od 42 perioda 
na onu od 50 i u vezi s tim izvršene su potrebne promene na 
motorima potrošača. Investicije kod tram vaja ostaju neprome- 
njene i ako je pretprošle i prošle, godine izvšena osnovna obno
va celoga postrojenja. U aktivi je interesantna činjenica da je 
veresija, koja 1930 g. iznosila 11,3 mil. din., 1931 g. svedena 
na 10 a 1932 g. na 3,34 mil. dinara.

Što se tiče pasive, tu imamo pre svega glavnicu, koja iz
nosi 22 mil. din. neprom'enjeno, kao što je to našim čitaocima 
poznato. Pri tome treba naročito istaći da je glavnica usled 
valutnih perturbacija za vreme i posle rata jedna, manje više, 
proizvoljna cifra. Prvobitni kapital bio je 5 mil. zlatnih kruna. 
Kad bi se ta suma valorizirala, iznosila bi skoro 60 mil. din. 
Međutim ona je iskazana sa svega 22 miliona, jer veću valori
zaciju nije ni sam zakon dopuštao. Prema tome nemogućno je 
u opšte imati tačnu p re ts tav u .o  ukupnoj vrednosti investicije. 
Ona po izvesnim ocenama ide do .100 mil. din. Rezervni fondovi 
zajedno iznose 38 mil. din. od čega .29,8 mil. din. pada na 
amortizacione fondove; To je, kao što. znamo, obična pojava 
kod poduzeća sa velikim mašinskim uređajem, zbog toga obilje 
mašina vrlo je brzo. I same. vlasti, priznaju amortizadkmu kvotu 
od ,10%.. A kod. N-oypsadsket;,e:e|k:trične. centrale .najveći, de»*, in

vesticija leži u mašinama, vodu itd. Penzioni fond činovnika iz
nosi 5,8 mil. dinara. Još jedina interesantna pojava u pasivi je  
ona „poverioca”, koja iznosi u 1932 g. 10,14 mil. dinara. Podu
zeće ne duguje ništa bankama u zemlji, već ili svojim bankarima. 
na strani ili svojim liferantima.

Prihod od struje iskazan je sa 18.8 mil. din. prema 15,6 
u 1931 g. To je posledica povećane ukupne potrošnje. Prihod 
tramvaja pak opao je za 3,94 na 3,32 mil. dinara. Kao što vidimo 
pad je ogroman, 620.000 dinara! Pogonski troškovi se ta -  
kode povećavaju usled veće proizvodnje struje od 7,6 na 9,4 
mil. dinara, dok troškovi tram vaja pokazuju opadanje od 3,4 
na 2,7 mil. dinara.

Gubitak na tramvaju iznosi 290.000 din. za koju je sumu, 
smanjena čista dobit na prodaji električne struje. Prema pove
ćanim investicijama od preko 13 mil. dim. morala je biti povećana. 
ove godine i amortizaciona kvota i to od 3,9 mil. din. na 5,7 
mil. dinara. Dobit na električnoj struji koja iznosi 1,98 mil. din„ 
smanjena je prema 1931 g. (2,1 mil. din.). Troškovi održavanja., 
su smanjeni skoro za polovinu. Porezi i takse ostali su isti kao  
i u 1931 g., kako i kod odelenja struje tako i kod onog tram va
ja. Amortizacije kod tram vaja su takođe ostale iste (550.000" 
dinara).

U upravnom odboru nalaze se gospoda: dr. Adamović,. 
Kenigštetler, Brek ml., Mirosavljević, Dunđerski, Miletič, Fran
cuski, Mitrovič, inž. Slavnić, dr. Stefanovič, dr. Trifković, a u. 
nadzornom odboru: Vasilije Engaiičev, Nikola Majinski, Milan* 
Sliepčević, Đ. L. Rajt.

ОСЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА ЖЕЉЕЗА И ТВОРНИЦА 
СТРОјЕВА Д. Д. У ОСИЈЕКУ

Стање лривреде у 1932 години није могло повољно- 
деловати на пословање Осјечке љеваонице жељеза и фабргасе 
стројева, која je једно од највећих наших подузећа те струке. 
Пад динара и тешкоће око набавке страних девиза могло je  
повољно деловати на домаћу индустрију која je у тешко- 
ћама увоза 'са иноетранетвом имала нарочиту заштиту. М е- 
ђутим 'je конзум артикала које производи Осјечка љеваоница 
пао код нас у тако знатној мери, да не само што je увоз 
много ман»и, него ни домаће фабрике нису биле у стању да. 
искористе знатнији део своје продукционе способности.

Осјечка љеваоница израђује у знатној мери пољопри— 
вредне стројеве и алат који се употребљава у пољопривреди. 
Отање пољопривреде je у прошлој години, с обзиром на 
слабу жетву пшенице, ниске цене кукуруза a и највећег 
дела стоке и сточарских лродуката било je такво да je no— 
љопривредник у много мањој мери трошио — него раније.. 
Поготово артикле који су му потребни у продесу производ- 
ње. Финансиске прилике сељаку нису дозвољавале да у ве— 
hoj мери покрива потребе око набавке машина и алата, К ре- 
дитирање сељака данас наилази на много веће тешкоће него 
раније и трговци ‘пољопривредних машина и алата могли су 

I набављати само оне количине за које je изгледало да ће се 
моћи пласирати за готово. To je важно било и због тога, 
што ни саме фабрике односно трговци на велико нису више 
били у стању да продају веће количине робе на кредит. 

i Са друге стране тешке прилике у којима се налазе- 
'државне финансије a нарочито финансиј<ска самоуправна’ 
тела № але су за последицу да je и јавних радова било много- 
мање него раније. Осјечка творнида данас је: у стању д а ; 
израђује и конструкције за мостове. Међутим такви радови, 
које код нас изводе само држава и веће саадоуправе, даиас 
готово више ни не долазе у обзир или само у минималном 
обиму. Слично je и са другим радовима код којих се употреб- 
љавају артикли које продуцира Осјечка љеваоница. Ако joiui 
узмемо у обзир да je наплата таквих радова веома 'Спораг 

јонда je прилично јасно у каквој се ситуацији прошле г о -  
диме налазила наша индустрија железа.
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Биланси Осјечке ливаониде за 4 прошле године овако 
дагледају:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Зграде и земл»иште 3.236 3.290 3.459 3.496
Уређај фабрике 2.028 2.312 3.767 2.933
Ефекти 2.173 3.000 2.808 2.707
Дужници 8.261 8.002 11.373 6.241
Сировине, полуфабрикати

и роба 1.296 1.817 1.122 2.390

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерве 1.919 1.939 1.964 1.985
Резерве валоризације 440 440 440 440
Фонд амортизације 2.451 2.938 3.509 3.855
Реесконт 741 — — —
Повериоди 5.985 7.651 10.288 6.517
Добитак 488 492 429 28
Зб и р  биланса 17.023 18.465 21.636 17.833

Збир биланса показује емањење од окоро 4 милиона 
динара и одговара збиру биланса од пре 3 до 4 године.

Инвестиције су исказане са нешто мање, и то наро- 
чито код позиције уређај фабрике, који je исказан са неких 
700 хшвада динара мање. Инвестиције су исказане са укупно 
-6.4 милиона динара. Фонд амортизације износи 3.8 милиона 
n a  према томе вредност инвестиција исказана je ca 2.6 ми- 
лиона динара или само са једним делом њене стварне 
вредности.

Инвестицијама од 2.6 милиона одговарају властита 
сретства од преко 7 милиона динара. Услед тога je власти- 
тим сретствима покривен и знатан део обртног капитала. 
Ловериоци не износе никада више од потраживања. Тако 
видимо, да су позиције ефекти и залихе покривене сопетве- 
ним сретствима. Позиција ефекти je знатна, ради великих. 
учешћа у Титану, у Камнику и Фабрици пећи у Београду 
који сви заједно претстављају један консерн.

Дужници су опали за преко 5 милиона. Скоро да су 
■преполовљени. Знатно опадање дужника код данашњих при- 
дика свакако je повољна чињеница. Она je последица сма- 
њене делатности. Harao пораст дужника у 1931 години био 
j e  последица нерегулираних обавеза државе за разне лифе- 
рације. Изгледа да су та потраживања добрим делом регули- 
■рана јер иначе не би било могуће да се за релативно кратко 
време потраживања тако смање.

Паралелно са редукцијом потраживања ишло je и ема- 
њењс обавеза, од 10.3 милиона на 6.5 милиона динара. To 
опет значи да he издаци на каматама бити мањи.

Залихе сировина, полуфабриката и готове робе пока- 
sy jy  прошле године пораст од преко милиона динара. T a je 
лозиција већа него што je била ранијих година. Значи да 
смањење производње у прошлој години још није ишло са- 
■свим паралелно са могућиостима плаемана.

Чисти добитак износи десетак хиљада док се je рани- 
је кретао око пола милиона динара. С обзиром на прилике 
тржишта тешко je било очекивати повољније резултате.

Рачуни губитка и добитка пружају ову слику: 
Расходи 1929. 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара 
Лословни трошак 4.382 4.535 4.190 3.478
Отписи 436 ■ 486 57.1 346
Добит 488 492 429 . 28

Приходи
Жруто добитак 5.306 5.477 , 5.141 3.813

Бруто добитак je мањи за 1.3 милиона динара. Послов- 
ни расходи могли су бити редудирани само за 700 хиљада 
динара. Диференција од 600 хиљада динара према 1931 го- 
дини наравно да се je морала осетити на резултату. Отписи 
су мањи за 200 хиљада .динара. To je имало за последицу да 
биланс није свршен са губитком, с обзиром на фактичну 
вредност инвестиција, отлиси су могли бити чак и ^мањи.

Пословање ове године зависиће у првом реду о д . си- 
туације у пољопривреди. Дакле треба се  чекати д о  н о в е  
жетве као и на цене, «оје ће се формирати.

У управи налазе се еледећа г. г.: Антун пл. Михаловић, 
претседник; Др. Драг. Шмит, потпретседник; Др. Никола 
Костренчић, Јулијо Соргер, А нфонин  Тиле, Едгард Монтина, 
јосип Кабелач и Вјекоелав Пилпел, главни директор.

ДУБРОВАЧКА ТРГОВАЧКА БАНКА У ДУБРОВНИКУ.

У извештају управе Дубровачтсе трговачке банке у 
Дубровнику читамо следеће констатације у погледу развоја 
привредних прилика у Далмацији у току лрошле 1932. го- 
дине: „Наше приморске главне привредне гране, поморство 
и туризам, подбациле су као никад пре, под притиском Te
mne светске финансиске и економске кризе. Наши производи, 
вино и уље, продају се у бесцење, док поскупљује хлеб и 
остале животне намирнице, које наш крај мора да набавља, 
na и остале и вишеструке невоље лритискају наше поморске 
крајеве. Кредитни извори су пресахли a пословање замрло, 
na je беда велика“. . .

Имали смо прилику да напоменемо, да je криза пове- 
рења у Далмацији била необично тешка. Њ у je лотенцирало 
напуштање златног стандарда у Енглеској, које се тако 
често назива узроком кризе поверења и банкарске кризе код 
нас. И ако то за остале крајеве наше државе није тачно, 
ипак важи за Далмацију, где. je енглеска фунта била оми- 
љенија чак и од американеког долара. To je случај свуда 
тамо, где доминира поморство. Морнари и морска пловидба 
на л,елом свету, рачунају у фунтама и несумњиво je, да je сро- 
завање курса енглеске фунте изазвало код далматинског ста- 
новништва велике пометље. Али je криза појачана још и 
другим моментима. Исељеници су престали са пошиљањем 
својих уштеђевина и врло еу чести случајеви, да су тражили 
од својих породида извесне износе, да би се могли вратити 
у отаџбину, односно да преброде депресију и незапосленост. 
Туризам je готово престао; пре свега се je осећало помањ- 
кање богатих туриета, пре свега оних из Немачке који су 
у Далмацији раније остављали лепе nape. Према броју по- 
сетилаца, туризам није много опао, захваљујући напорима и 
пропаганд:: наших и страних туристичких и путничких би- 
ро-а, али je знатно опао квалитет путника односно необично 
je смањена квота потрошње no туристу. Томе су крива де- 
визна ограничења које су у 1932. години увеле односно по- 
оштриле скоро >све европске државе, као и светска привредна 
депресија. Запосленост слободне ла и обалне пловидбе знатно 
je редуцирана; робни промет, и упркос снижених подвоз- 
пих ставова, опао je на досада непознате цифре a исто тако 
и саобраћај путшжа. Огроман je био број наших пароброда, 
који су у прошлој години били незапослени. To je имало за 
последицу и незапосленост морнара и рапидно смањење на- 
родног дохотка у оним крајевима.

Све ове тешке прилике морале су оотавити дубоке 
трагове и код новчаних завода. Тамо имамо три групе ба- 
нака: домаће, локалне, у Далмацији основане, филијале за- 
гребачких и љубљанских великих банака и стране, италијан- 
ске,. Изузевши Сплитску градску штедионицу (која je већ 
годинама била болесна, и Бокешке банке, Котор), до сада 
се још ни једна далматинска банка није користила закон- 
ским олкшицама § 5 односно § 6 Закона о заштити земљо- 
радника и ако су to  моради да ураде филијали готово свију
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банака из Загреба или Љубљане* и no себи се разуме да су 
овакве прилике неловољно дејствовале на остале домаће 
банке. Затим имамо у банкарској кризи у Далмацији још 
један нарочити важан моменат. To су италијанске банке. Оне 
су, зхваљујући својим везама у Италији добили на распо- 
ложење огромна нова сретства, којима су се обилно кори- 
стиле правећи нашим домаћим заводима тешку и могли би- 
смо рећи и нелојалну конкуренцију. И извесни национално- 
политички моменти играли су овде једну важну улогу. Док 
су наше домаће банке силом прилика биле принуђене да обу- 
ставе скоро сваку кредитну делатност, дотле су филијали 
италијанских банака правиле лепе послове, кредитирајући 
са своје стране наше привреднике. Још и данас траје одлив 
улога из наших новчаних завода, али се сви ови износи не 
тезаурирају, пошто je пракса показала, да су улози код наше 
Државне хипотекарне <банке a у још већој мери улози код 
италијанеких завода за време трајања привредне депресије 
у знатној мери порасли.

Ako се мало ближе загледа доња таблица, у којој смо 
упоредили кретање главних позиција Дубровачке трговачке 
банке у Дубровнику, онда можемо констатовати, да je она 
кроз ове тешке прилике још релативно врло добро прошла.

Рачун изравнања.
Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

У хиљадама динара
Благајна 3.773 3.436 1.930 908
Ефекти 12.565 14.714 10.748 10.592
Тек. рачуни и менице 55.533 58.838 39.031 30.362
Непокретности 726 726 726 726

Пасива

Главница 2.500 2.500 2.500 2.500
Резерве 2.525 2.525 2.525 2.525
Повериоци 45.321 48.905 26.098 23.309
Улози на кшижице 21.607 23.123 20.933 14.143
Добит 619 642 375 103
Збир биланса 72.598 77.714 52.436 42.588

Рачун губитка и добитка
Расходи.

Камата 1.264 1.276 1.278 1.024
Управни трошкови 647 652 637 623
Порези 80 97 102 95
Отпис на ефектима 1.957 945
■Добит 642 658 375 506

Приходи
Камата и пров. 2.593 2.621 2.588 1.604
Добит на раз. пословима ------ : 1.735 1.188
Збир прихода 2.593 2.621 4.323 2.792

Стварно нема простијег од биланса Дубровачке T piu -
вачке банке. У активи има четири позиције a, исто толико и
у пасиви, поред позиције добити. СотгсФвена сретства износе 
већ све четири године непромењено нешто 'преко пет мили- 
она од чега je 2.5 милиона главница, a остало фондови, који 
износе 110% од главнице.

Код туђих сретстава, повериоца и улога на штедњу, 
који су у 1930. години били рекордни са 72 милиона имамо 
■последње две године знатно смањење; они су до краја 1932. 
опали за скоро половину, наиме за 35 милиона, на 37.4 ми- 
лиона: Улози на штедњу, који су, 1930. години износили 23.12 
Милиона оиали су послрдЈће двв- године за 8.98 мидарна, на

14.14 милиона. Од тога видамо, да додази маши одлИв,;год.
2.2 милиона на 1931. години, и да су тек у  1932. години улози ; 
опали за 6:79 милиона, што сигурно није последица непо- 
верења већ погоршаних привредних прилика. To су у пре- 
тежној већини улози наших емиграната који су исте подигли, 
прво због незапослености и у конзумтивне' циљеве a друго 
због бегства од динара у непокретности. Несумњиво je, да 
има ту и износа, који су употребљени за инвестиције, због: 
унапрећење нашег хотелијерства.

Код повериоца имамо знатније опадање, за лреко no-;, 
ловину према 1930. години, јер je ова позиција редуцирана 
од 48.9 милиона на 23.3 милиона у 1932. години. Највеће сма- 
њење, наиме за скоро 23 милиока имамо у 1931. години. Ме- 
ђутим то су последице нарочитих прилика, на које смо ука-; 
зали већ и у прошлогодишњој анализи. Дубровачка трговач- 
ка банка уско je повезана са Дубровачком паробродарском 
пловидбом. Смањење позиције повериоци долазе у главноме 
од диспозиција овог паробродарског друштва, које je у про-! 
шлој и претпрошлој години проширио свој пловни парк — i 
куповином иашег најлепшег путничког брода „Александар l "  
у Енглеској и других — и које je искористило пад фунте к  
извршило већину плаћања у тој валути. To су дакле мо- 
менти који немају ниче-г заједничког са неповерењем или 
кризом банкарства. Поред тога, a колико je нама познато, 
имала je Дубровачка трговачка банка и сама директне кре- 
дите у Енглеској, које je ликвидирала из сопствене икиција- 
тиве, постигавши тиме лепе зараде на курсној диференцији.

Ликвидност Дубровачке трговачке банке мора да je- 
у последње две године била необично велика, јер иначе не 
би могла исплатити скоро 35 милиона туђих сретстава. Ако 
погледамо структуру активе, приметићемо, да су сви ти из- 
носи ликвидирани смањењелг углавноме само позиције rc~ 
кући рачуни и менице за неколико милиона и редукцијо« 
позиције готовина.

Активни текући рачуни, преко којих се углавноме фи— 
кансира Дубровачка ааробродарска пловидба, редуциран« 
су за 28.8 милиона последње две године a износе 30 милиона.. 
Међутим ова: позиција као, и .позиција ловериоци у пасиви1 
још би знатно биле мање, да не потражује пловидба од др- 
жаве веће милиокске износе на име уговорене субвенције.. 
Благајна je према 1931. години смањена за 1 милион a према
1930. .години за преко 2.5 милиона. Позиција харгије од вред- 
ности редуцирана ie последње три године за 4 милиона на
10.6 милиона. Највећи део ефеката долази од Дубровачке 
паробродарске пловидбе али има ту и приличан пакет др- 
жавних хартија од вредности, од чега видимо, да je у 1931» 
и 1932. години преко рачуна губитка отписано скоро 3 ми— 
лиона динара — из чистих годишњих зарада. Упркос овако- 
снажних отписа, ипак je банка у 1931. години још била Ј  
стању. да исплати 10% дивиденду.

У 1932. години су због ригорозне штедње расходи при- 
лечно смањени, али je због мањих прихода — нарочито на 
каматама и провизијама, због смањеног пословног волумена
— и отписа ефеката од 945 хиљада чиста добит износила. 
свега 106 хкл>ада, a пренета je на нови рачун.

, .Угдед и реноме, који ужива Дубровачка трговачка: 
банка Дубровнику доказује и чињеница, да она руководи 
и пословањем Агенције Народне банке Краљевине Југосла- 
вије у Дубровнику.

У управи се налазе следећа г. г.: Др Стијепо Кнеже- 
вић, претеедник; Фредерико Главић, потпретседник; Др Сте- 
фи Рачић, Томо Главић, Вицко A. Свилокос и Иво Бараћ, ди- 
ректор. У надзорном одбору су г. r .: Др Павао Матијевин,- 
Вицко кап. Милош, Иво кап. Папи, Гашо Долбере и Лале 
М. Зубер.: ; . .



А Н А Л И З А  Б И Л А Н С А
Д в д а т а к  ц Н ^ р в ц н о м  Б л ^ г о о т а њ у 11

БРОЈ 19 БЕОГРАД, 6. MAJ 1933= ГОДИНА V

Садржај:
„Herceg-Bosna”, opšte osiguravajuće društvo — Beograd 
Srpska štedionica d. d. — Nova Gradiška 
Srpska kreditna banka i štedionica u Karlovcu 
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Имлрегнација дрва, електрична пилана и шшн д. д. — Карловац 
„Кемика” дионичко друштво за хемиску и фармацеутску индустрију у Загребу
Немачка пучка банка — Рума 
Српека кредитна банка у Вуковару

„HERCEG-BOSNA”, OPŠTE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO, 
BEOGRAD,

U jednoj od naših ranijih analiza „Herceg-Bosne” za prošle 
godine mi smo napomenuli, da se je ona u svojoj poslovnoj po
litici specijalizirala u glavnome na osiguranje našeg poljopri
vrednika, u koliko kod osiguranja u opšte može biti govora o 
specijalizaciji poslovanja. Međutim ova konstatacija mogla bi 
imati za posledicu pogrešno mišljenje, da se „Herceg-Bosna” 
bavi samo elementarnim osiguranjem. To nije tačno. Pored osi
guranja požara, transporta, od grada i nezgoda, društvo se vrlo 
intenzivno bavi i osiguranjem života ( u svim oblicima), čime je 
postignuto dvoje: postojeći poslovni aparat potuno je iskorišćen 
a istovremeno je na taj način postignuta i najšira podela rizika.

U dosada objavljenim analizama naših velikih osigura
vajućih društava za 1932 godinu izložili smo našim čitaocima 
sve teškoće sa kojima se je osiguravajući posao morao baviti u 
poslednjoj godini. Smatramo ih za poznate zbog čega ih ne po
navljamo. Ovim teškoćama ni „Herceg-Bosna” u prošloj godini 
rije mogla izbeći. One se najbolje pokazuju u opadanju nove 
produkcije, što ima za posledicu smanjenje prihoda od premija. 
Tako vidimo, da je „Herceg-Bosna” u 1932 godini imala na pre
mijama ukupan prihod (bruto-premije, to su iznosi koje je plaćao 
ošiguranik na ime premije u kojima se zadrži i udeo reosigu- 
rača) u elementarnom odelenju 11,33 miliona a џ životnom 5,09 
miliona, ukupno dakle 16,42 miliona. Prema prošloj godini to 
znači smanjenje za 16% a u rezultat je — prem a izveštaju uprave 
„Herceg-Bosn^” —  storna i redukcija sviju osiguranja a naro
čito onih iz oblasti industrije i poljoprivrede. Opadanje prihoda 
od premija imali smo već i prošle godine, i kako su se prilike u 
ovoj samo još pogoršale, naročito u pogledu oskudice gotovine 
!i neobično snažnog smanjenja opšte privredne delatnosti to su 
rezultati osiguranja u ovoj godini morali biti još nepovoljniji. Već 
u izveštaju za 1931 godinu predvidela je uprava „Herceg-Bosne” 
sve ove momente, napominjući, da otežavaju poslovanje po
red svih poznatih privrednih nedaća još i zakonske mere o za
štiti zemljoradnika i to uglavnome zbog toga što  se otežava 
uredno ubiranje premija, naročito kod osiguranja malih seoskih 
ekonomija. Ovakve prilike iziskivale su naročite mere predostro- 
žnosti kod prikupljanja nove produkcije kao i u pogledu obezbe- 
đrvanja potraživanja iz osiguravajućeg posla.

Uprkos Svim ovim nevoljama, ipak je „Herceg-Bosna” 
uspela, da pored smanjenih prihoda od premija i u ovoj godini 
pojača svoje sopstveno stanje, zahvaljujući naročitoj obazrivosti 
u izboru rizika. To nama najbolje potvrđuje kretanje društvenih 
garantnih fondova. Za poslednjih 5 godina imamo sledeću sliku:

1928. 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 847 867 897 931 969
Premijska rez. 20.603 24.806 28.789 31.332 32.949
Prem. prenosi 1.686 1.766 1.893 1.973 1.774
Rezerva za štete 851 1.027 1.176 1.397 1.325

Ukupno: 26.487 30.966 35.256 38.134 39.517
Prem a 1928 godini garantni kapitali su povećani za skoro

14 miliona, a prema 1930 godini, kada je volumen osiguravajućeg 
pösia bio najveći, oni s«  porasli za skoro 5 miliona. Čak i u 
1932 godini imamo povećanje za 1,5 miliona — i to uvek zbog 
povećanja premijskih rezervi, koje odgovaraju matematskim ra
čunima verovatnoće. Ovo povećanje garantnih fondova naročito 
je važno, uglavnome zbog toga, što se time, zbog relativnog 
opadanja produkcije znatno osnažilo samo stanje društva „Нег- 
ceg-^Bosna” . U vezi sa ovim konstatacijama možda neće biti ne
interesantno, akO' napomenemo, da je ovo društvo isplatilo od 
svog postanka (osnovano je 1910 godine) pa do kraja 1932 god. 
svojim osiguranicima na ime šteta iznos od 87,4 miliona dinara.

Kao što je kod osiguravajućih društava uzuelno, podelila 
je i „Herceg-Bosna” svoje poslovne kompartimane u dve grupe, 
koje zasebno tretira i zasebno bilansira: to su osiguranje elemen- 
tara i osiguranje života. I mi se pridržavamo ove podele u de
taljnijem prikazu razvoja pojedinih grana osiguranja.

A. Elementarno osiguranje
Šteta je što' nam uprava u svome izveštaju ne javlja broj 

polisa i osiguranih glavnica u elementaru, koje su bile na snazi 
krajem 1932 godine, pošto bi upoređenje sa podatcima iz ranijih 
godina dalo vrlo tipične i interesantne zaključke. Tako, poznato 
nam je jedino, d a  su bruto prihodi od premija (kod ukupne pro
dukcije) opali za  16%,

Najvažniji su svakako prihodi od premija. U 1932 godini 
iznosili su u elementaru 11,32 miliona bruto i sa dažbinama (na 
njih dolazi 1,67 miliona) a bez dažbina 9,66 miliona bruto, od
nosno 3,7 miliona neto. Prema pojedinim granama elementara je 
particijacija u premijama bila sledeča:
Grana osiguranja Bruto premije Neto premije

1931. 1932. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Požar 9.789 8.326 3.817 3.283
T ransport 22 13 7 5
Grad 768 593 115 96
Nezgode 953 730 371 318

11.532 9.662 4.310 3.702
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Već na prvi pogled se primećuje, da je u elementaru da
leko najvažnija grana osiguranje požara na koju, prema premi
jama, dolazi preko 86%. Zatim dolazi osiguranje nezgode i kaska, 
protivu grada i transportno osiguranje. Sve ove sporedne grane 
ne iznose ni 14% od ukupnih prihoda od premija odnosno po
slovnog volumena.
Grana osiguranja Bruto štete Neto štete

1931. 1932. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Požar 4.609 3.477 1.349 1.317
T ransport 6 4 0,9 1
Grad 1.022 870 155 118
Nezgode 241 160 102 87

5.878 4.511 1.607 1.524
Odnos je i ovde nekako analogan. Prema pretprošloj go

dini nalaze se u opadanju prihodi od premija, ali vidimo, da su i 
rashodi na ime šteta prilično smanjeni.

Pre no što ćemo pobliže analizirati međusobne odnose 
premija i šteta, što je kod osiguravajućeg posla gotovo naj
važnije, zadržaćemo se prvo kod. računa gubitka i dobitka ele
mentarnog odelenja. Dobijamo sledeću sliku:

Račun gubitka I dobitka
Rashodi: 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Štete 1.887 1.946 1.603 1.524
Provizije 695 637 647 481
Upravni troškovi 3.931 3,726 4.102 3.677
Porezi 172 130 137 139
Otpisi 127 221 794 811
Rez. za neisplaćene štete 902 1.007 1.164 1.070
Premijska rezerva 2.765 2.836 2.246 1.963
Dobit 348 355 403 12

Prihod«
Prenos dobiti 75 63 76 7
Premijske rezerve 2.183 2.766 2.836 2.246
Rez. za neispl. štete 757 902 1.007 1.164
Prihodi premija 4.679 4.616 4.311 3.702
Kamata 583 479 898 891
Dažbine 2.550 2.107 1.973 1.667
Zbir prihoda ili rashoda 10.830 10.933 11.102 9.678

Da bi dobili što pregledniju sliku, uporedili smo glavne 
bilansne pozicije za poslednje četiri godine. To su sve neto iz
nosi, dakle iznosi prihoda odnosno rashoda bez učešća reosigu- 
raea. Interesantno je, da prihodi1 od premija već sve od 1929 
godine opadaju. Prvo postepeno, od 1929 do 1931 godine za 
nešto preko 300 hiljada, a doonije, u 1932 godini mnogo brže, 
za skoro 600 hiljada dinara. Ovaj tempo odgovara donekle i po
goršanju naših privrednih prilika, odnosno onih u poljoprivredi,, 
pošto poljoprivredno osiguranje ovde dominira. Analognu sliku 
imamo i kod prihoda od dažbina, koje su od 2,55 miliona u 1929 
godini popustile na 1,67 miliona u 1932 godini. Ali su tome na 
suprot poslednje dve godine znatno porasli prihodi od kam ata na 
uloge i plasmane gotovine kao i ovi efekata. 'U 1932 godini međ 
prihodima imamo još i smanjenje premijske rezerve prenete iz 

.prošle godine i povećanje rezerve za neisplaćene štete takođe 
prenete iz prošle godine. To su za sada još računske, knjigo
vodstvene pozicije.

Kod rashoda vidimo ,da su štete već sve poslednje tri go
dine u opadanju. Opadanje nove produkcije izazvalo je i sma
njenje izdataka sa provizijama koje su opale od 647 hiljada na 
481 hiljada. Upravni troškovi takođe su znatno reducirani, za 
skoro 450 hiljada, dok su porezi ostali nepromenjeni. Otpisi su 
u ovome odelenju povećani naročito Г931 godine zbog gubitka 

'n a  hartijama od vrednosti. Dok su u 1930 godini iznosili 221 hi
ljadu, dostižu u 1931 godini 794 hiljada a a 1932 godini 811. hi

ljad a , od čega dolazi-700 hiljada ponovno -na otpis kursne .razlike 
kod hartija od vrednosti, 54 hiljada na otp is ' sumnjivih potraži
vanja i 57 hiljada na otpis inventara. Kao saldo, odnosno višak

prihoda nad rashodima ostaje 11.781 dinar što pretstavija čistu 
zaradu elementarnog odelenja u 1932 godini, dok je u ranijim go
dinama ova zarada iznosila oko 350 i 400 hiljada dinara.

Ovo rapidno smanjenje čiste dobiti elementarnog odelenja 
ima dva razloga: potreba relativno vrlo velikih otpisa i smanjenje 
obima osiguravajućeg posla. Prilike, bas u 'osiguranju poljopri
vrede neobično su teške i za osiguravajuća društva je pod ovim 
okolnostima mnogo rentabilnije da se uzdržavaju od sklapanja 
novih ugovora koji mogu sadržati nepoznate rizike i da koncen- 
trišu svu snagu na održavanje dobrih i solventnih starih poslova. 
To je u prošloj godini i bila politika „Herceg-Bosne”.

Efekat osiguravajućeg posla pokazuje upoređenje procen-
tualnog odnosa između šteta i premija. Kod elementarnog ode-
lenja dobijamo sledeću ‘sliku:

Godina Premije Štete 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
1932 3.702 1.524 41.2

Godina 1927 bila je godina naročito velike produkcije i 
naročito velikih prihoda od premija — ali i velikih rashoda ,na 
štetama. Zatim, u, 1929 godini prilike se opet normalizuju — ali 
prihodi premija postepeno opadaju. Prosečno uzevši, štete iznose 
oko 40% od premija a to je skroz normalno i povoljno stanje. U
1931 godini su štete sa 37,3% bile najpovoljnije za sve poslednje 
šest godine. U ovoj godini taj je odnos nešto pogoršan, pošto su 
prihodi od premija procentualno jače opali nego što su smanjen; 
rashodi na štetama.

Ništa manje interesantno nije posmatranje učešća i dejstva 
reosiguranja u elementaru:

Godina Bruto premije Neto premije ш %
u hiljadama dinara

1928 13.326 4.884 36,7
1929 3.340 4.679 35,0
1930 12.813 4.616 3б;0
1931 11.532 4.310 37,4
1932 9.662 3.702 38,3

Godina Bruto štete Neto štete Sl %
1928 6.214 1.874 30,0
1929 5.697 1.886 33 д
1930 6.544 1.945 29,7
1931 5.878 1.607 27,2
1932 4.511 1.524 33,7

Kod reosiguranja je tipično, da je učešće „Herceg-Bosne” 
u bruto, dakle «kupnim premijama od 1929 godine svake godine 
veće — godišnje za 1% što je posledica naročitih ugovora sa 
reosiguračem. Kod šteta varijacije su nešto veće između 27% 
i 33%. Štete se ne mogu predvideti! Reosiguranje je po „Herceg- 
Bosnu” vrlo lukrativno. Dok je poslednjih nekoliko godina zadr
žala od bruto premija prosečno 36-37%, dotle je od šteta preuzela 
prosečno svega 30% a reosigurač 70%. Kad bi štete bile iste kao
i prihodi od premija iz ovoga bi rezultirala zarada od 6% do 7%. 
U apsolutnim ciframa ona je još mnogo veća, pošto su premije 
uvek mnogo veće od šteta!!

Pošto je osiguranje požara grana na koju otpada preko 
86% ukupnih prihoda elementarnog osiguranja izdvojili smo ovu 
granu od ukupnog elementara da. bismo mogli proučiti njezin 
razvoj:

Godina - Ргеашје 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
193:1 ; . 3.817 1.349 32,8
1932 3.283 1.317 40,1
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U 1932 godini je odnos doduše nešto pogoršan, pošto štete 

nisu opale u onom obimu kao što  je to bio slučaj kod premija, 
ali je sa  40% ostao uvek još veoma povoljan. Ne smemo pustiti 
iz vida, da je u tome pogledu baš pretprošla 1931 godina bila 
jedna od najboljih od svih posleratnih godina. Osiguranje požara 
je nesumnjivo najkomplikovanija grana elementara — a naro
čito u sadašnjim prilikama privredne depresije, kada su i pojmovi 
morala pretrpeli teške promene. Činjenica, što  štete nisu veće, 
najbolje nam a dokazuje, sa koliko rigoroznosti i sa  koliko brige
i poznavanja uprava „Herceg-Bosne” tretira ovu granu osi-
guranja.

Reosiguranje u ovoj grani imalo je sledeče dejstvo:
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
1932 8.326 3.283 39,4

Godina Bruto štete Neto štete u %
1928 4.291 1.457 33,9
1929 4.530 1.638 36,1
1930 5.677 1.754 30,8
1931 4.609 1.349 29,3
1932 3.477 1.317 38,1

Udeo „Herceg-Bosne” u štetam a prilično je porastao u 
poslednjoj godini, ali na premaša uobičajne granice. Procentualni 
odnos u prihodima od premija još je uvek veći od učešća u šte
tam a pošto vidimo, da zadržava „Herceg-Bosna” na premijama 
za svoj račun 39,4% dok od šteta dolazi na reosigurača 61,9%.

Kod ostalih grana osiguranja elementara imamo sledeče 
stanje: osiguranje transporta, a to je grana koja se nalazi na 
umoru, iznosile su neto premije 5.4 hiljade dinara a neto štete, 
zbog reosiguranja svega 1 hiljadu dinara, osiguranje nezgoda 
dalo je bruto prihod od premija u visini od 730 hiljada od čega 
je dobio reosigurač 412 hiljada a „Herceg-Bosna” 318 hiljada. 
Šteta je bilo isplaćenih za 160 hiljada dinara i to na teret 
Herceg-Bosne” 87 hiljada a reosigurač je preuzeo na svoj račun 
73 hiljade.

Da ima osiguranje, koje je za društvo izvor gubitaka, 
praktički nam potvrđuje osiguranje od grada. Dok su prihodi od 
premija dali neto 96 hiljada, morala je „Herceg-Bosna” isplatiti 
štete za 119 hiljada a reosigurač je platio još i 750 hiljada i ako 
je na premijama primio samo 497 hiljada. 'U tome poslu bilo je 
dakle u 1932 godini gubitaka za 23 hiljade dinara i ako dodamo 
tome još i provizije koje je „Herceg-Bosna” isplatila, od 10 hi
ljada, onda iznosi gubitak 33 hiljade, ne uzimajući pri tome u 
obzir još i  druge troškove, kao na pr. organizacije, akvizi
cije itd. Rezerve iz ranijih godina, formirane od postigute zarade 
u toj grani snosiće ovaj mali gubitak.

B. Osiguranje života
U grani osiguranja života bilo je na snazi krajem 1932 g. 

3223 polisa sa osiguranom glavnicom od 105.72 mil. prema 
115.28 mit. u 1931 god. Imamo dakle smanjenje za 9.55 miliona, 
što je posledica teškog privrednog stanja iz koga rezultira znat
no povećanje storna i otkupa polisa.

Račun gubitka i dobitka ovog odelenja daje za posled
nje četiri godine sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Isplata osiguranja 305 425 477 491
Isplata otkup, polisa 205 328 435 618
Upravni troškovi 869 885 854 786
Rez. za neispl. štete 124 169 233 255
Premijska rezerva 8.196 10.089 11.759 12.707

Premijski prenosi 200 121 238 208
Fond osig. sa udelom dobiti 12 14 15 15
Dobit 31 46 53 35
Otpisi — — — 602

Prihodi
Prenos fondova 6.858 8.409 10.224 12.005
Rezerva za neispl. štete 93 125 169 233
Prihodi od premija 2.181 2.539 2.535 2.185
Kamata 687 894 1.236 1.223
Dažbine 127 111 104 41
Zbir prihoda ili rashoda 9.947 12.079 14.269 15.688

Zbir ovog računa je u 1932 godini porastao uprkos manje 
produkcije i manjeg volumena, za 1.5 miliona i to u glavnome 
zbog toga što su prenosi fondova iz prošle godine povećani za
2 miliona, od 10 miliona na 12 miliona. Prihodi od premija, koji 
su u 1930 i 1931 godini bili stacionarni sa 2.53 miliona neto, opali 
su u 1932 godini na 2.18 kolito  su iznosili i u 1930 godini. Pri
hodi od kam ata i  nepokretnosti ovog odelenja ostali su prema 
pretprošloj godini nepromenjeni sa 1.2 miliona ali su prihodi od 
dažbina u 1932 godini smanjeni za preko 50%. Dok su ranije 
godine varirali između 100 i 120 hiljada, u 1930 godini dostižu 
svega 41 hiljadu dinara. I to  je posledica pogoršanih privrednih 
prilika.

Kod rashoda vidimo, da su štete, odnosno isplate osigu
ranja za slučaj smrti i dospelih glavnica u 1932 godini veće no 
u ranijim’ godinama. Naročiti porast pokazuje isplata otkupljenih 
polisa: od 205 hiljada u 1929 godini ove su isplate porasle u 
1631 godini na 435 hiljada a u 1932 godini na 618 hiljada —- 
koliko iznosi udeo „Herceg-Bosne”. Stvarno je od osiguranika 
otkupljeno za 1.26 miliona, od čega je skoro 60% snosio reosi- 
Kurač. Kod upravnih troškova imamo smanjenje za skoro 100 
hiljada prema ranijim godinama. U ovoj godini iznosi pozicija 
otpisa kursne razlike na hartijama od vrednosti 602 hiljada, zbog 
čega je i dobit ovog odelenja sa 3.5 hiljada dinara vrlo mala. 
Da nije bilo ovih otpisa zarada bi nesumnjivo bila ove godine 
rekordna, ako se ne bi u tome slučaju povećale dotacije fondo
vima.

Ipak se odnos neto premija i neto šte ta (bez otkupljenih 
polisa) poslednjih godina pogoršao:

Godine Premije Štete u %
u hiljadama dinara

1927 2.084 332 16.0
1928 2.145 357 16.6
1929 2.181 305 13.9
1930 2.539 425 16.8
1931 2.535 477 18.7
1932 2.185 . 491 22.4

Poslednje četiri godine povećalo se procentualno učešće 
šteta u premijama za 5.6%. Ovde su kao štete uzete isplate 
osiguranja za slučaj smrti i isplate dospelih glavnica. Ako ovim 
iznosima dodamo još i isplate na ime otkupljenih polisa onda se 
slika još više pogorša; ali pri tome ne smemo zaboraviti, da 
su otkupi polisa u krajnjoj liniji u pogledu doonijih isplata šte ta  
za osiguravajuće društvo povoljni, pošto se njima smanjuju do- 
cnije isplate glavnica. Procentualni odnos premija prema ispla
tam a za slučaj smrti, dospelih glavnica i otkupa polisa je sie-
đeći:
Godina Premije Štete u %

u hiljadama dinara
1929 2.181 511 ' 23.4
1930 2.539 753 29.6
1931 2.535 912 35.9
1932 2.184 1.109 50.7

■Ukupno, rashodi na ovim štetam a u 1932 godini iznosili 
su preko 3 miliona dinara, od čega je snosio reosigurač skoro 
2 miliona sam. I u ovome slučaju je reosiguranje štitilo „Herceg- 
Bosnu” od većih rashoda ha štetama.
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C. Račun izravnanja

Kod sastavljanja donje tablice u kojoj donosimo glavne 
bilansne pozicije za poslednje četiri godine, zadržali smo si
stem grupisanja pozicija kao i u ranijim analizama. Dobijamo 
sledeću sliku:

Račun izravnanja
Pasiva 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
a) čista imovina

Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Rezervni fond 866 897 931 969
Penzioni fond 1.378 1.793 2.259 2.646
Dobit 379 401 456 15

Ukupno 5.123 5.591 6.146 6.130
b) Tuđa sretstva

Premijska rezerva 10.962 12.925 13.998 14.671
Premijski prenosi 200 121 238 208
Rezerva za neisp-1. štete 1.026 1.177 1.397 1.325
Fond osig. za u-deo dobiti 12 14 15 15
Dugovi reosigur. 15.409 17.073 1.003 1.232
Prern. rez. za reo-sig. 835 767 19.053 19.829
Razni poverioci 627 292 347 613

Ukupno 20.070 32.369 36.051 37.893
Aktiva

a) Likvidrii plasmani \
Kod banaka 20.744 13.032 5.467 6.752
Gotovina 759 476 1.860 1.229
Hartije od vrednosti 268 5.567 7.427 6.637

Ukupno 21.771 19.057 14.754 14.618
b) Nelikvidni plasmani

Nepokretnosti — 4.175 4.175 4.175
Hipotekarni zajmovi 4.878 5.841 6.559 7.298
Zajmovi na vlastite polise 2.193 2.910 4.177 5.538

Ukupno 7.071 12.926 14.911 17.011
c) Ostala aktiva

Potraž. od reosigurača 1.598 1.752 1.525 2.154
Potraž. od glav. zastup. 3.506 3.956 5.315 5.340
Razni dužnici 78 108 597 733
Inventar 170 143 116 100
Razlika na kursu efe-kata — — 4,979 4.066

Ukupno 5.352 5.959 12.532 12.393
Zbir bilansa 34.496 38.196 42.199 44.024

Zbir bilansa pokazuje dosada najveću cifru sa 44 miliona 
dinara što je naročito važno, pošto znamo, da je nova produkcija 
u poslednjoj godini prilično podbacila. To dokazuje, da je dru
štvo u prkos postojećih teškoća bilo u stanju da pojača svoje 
garantne kapitale. Sopstvena sretstva su prema 1931 godini 
ostala nepromenjena, i ako su fondovi dotirani sa preko 400 hi
ljada, pošto1 je čista zarada u znatnoj meri smanjena. Ali su 
glavno kod svakog osiguravajućeg društva njezine premijske 
rezerve. Ukupno- one iznose 34.7 miliona, od čega dolazi na pre
mijske rezerve životnog odelenja 28.76 miliona, na premijske 
prenose 1.77 miliona i, 4.17 miliona >na premijske rezerve el-e- 
mentara. Od toga je 19.83 miliona premijska rezerva koja pripa
da reosiguraču i: koji je ovu ostavio kao garantiju kod „Herceg- 
Bosne”. Razni poverioci društva i ostala dugovanja reosigurači- 
ma kreću se u minimalnim iznosima. Vrlo interesantne su struk- 
turelne promene u aktivi. Povećana su potraživanja kod banaka, 
dalje zajmovi na sopstvene polise i hipotekarni zajmovi, u koje 
je pozicije u 1932 godini plasirano skoro 20 miliona prem a 16.2 
miliona u 1931 godini. Nepromenjeno ;su bilansirane nepokret- 
snosti sa 4.17 miliona ,i potraživanja od glavnih zastupništava sa 
5.34 miliona. Kod hartija od vrednosti imamo smanjenje od 7.43 
miliona na 6.46 miliona a istovremeno je smanjen i fond kursne 
razlike državnih hartija od vrednosti od 4.98 miliona na 4.06 
miliona. U 1931 godini otpisano je od kursne razlike neposredno 
kroz račun gubitka 790 hiljada a 400 hiljada od čiste dobiti, 
dakle ukupno 1.19 miliona a istovremeno je osnovan u aktivi

fond za petogodišnji otpis ove kursne razlike -sa 4.98 miliona. 
Danas ovo još pretstavlja knjigovodstvene gubitke ali ne i 
stvarne, pošto „Herceg-jBosna” i ne pomišlja na to da ih otuđi. 
Uprkos tome ona ovu kursnu razliku rigorozno otpisuje —  u 
1932 godini za 1.3 miliona u oba odelenja — znajući vrlo dobro 
da će jednog d an a  ovi otpisi pretstavljati lepe tihe rezerve.

Ali je zbog njih sadašnja čista zarada vrlo mala — svega
15.3 hiljade dinara u oba odelenja. Od toga je dotirano rezer
vnom fondu 820 dinara, pensionom fondu 164 dinara, u dobro
tvorne svrhe dato je 82 dinara, a 14.250 dinara preneto je na 
novi račun.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Dr. Božidar Čerović, 
pretsednik; Teodor Oergelj, potpretsedn-ik; Šerif Arnautović, 
Emerih Balaban i Vilhelmo Mandelo. U nadzornom odboru su 
g. g.: Manojl-o ćelović, Hinko Graf i Geza Stuks-Ribar. Poslov
nu direkciju sačinjavaju gospoda: Dr. Milan Božić i Armin Hor
vat, direktori.

SRPSKA ŠTEDIONICA D. D. — NOVA GRADIŠKA
Srpsku štedionica d. d. u Novoj Gradiški treba ubrojiti 

međ naše interesantnije provincijske novčane zavode, pošto- kod 
nje kriza poverenja i bankarska kriza za vreme od poslednjih 
18 meseci nisu ostavili skoro -nikakve tragove.

Ovaj novčani zavod osnovan je 1905 godine inicijativom
i aktivnim učešćem Srpske banke u Zagrebu, sa skromnom
glavnicom od 100 hiljada kruna. Posle svetskoga rata (pošto je 
za vreme rata banka zbog šikana austrijskih upravnih vlasti bila 
zatvorena), od 1919 pa do 1923 godine glavnica je nekoliko puta 
povišena, deiimično novim uplatama a delimično iz -rezervnih 
fondova, na 1 milion dinara podeljeno na 10 hiljada na ime gla
sečih akcija od 100 dinara.

Svake godine Srpska štedionica objavljuje zajedno sa bi- 
lan-som i veoma opširni godišnji izveštaj u kome iznosi intere
santne i detaljne informacije o radu bačinom kao i o. prilikama 
toga kraja. Tu nalazimo stvarnu kritiku stanja koje je izazvala 
zaštita zemljoradnika i napominje se, da je banka osećala, da 
je uporedo sa prvim projektom Zakona o zaštiti zemljoradnik^ 
počelo i jače povlačenje uloga i kad god je pitanje zaštite zem
ljoradnika jače izbilo u javnosti, zahtevi ulagača pojavljivali- su 
se u sve jačoj meri.

Za vreme poslednje četiri godine razvijali su se poslovi 
bančini kao što nam to pokazuje donja tablica, u kojoj smo 
«poredili glavne bilansne pozicije za ovo vreme; dobijamo sle
deću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1929. 193-0, 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Gotovina 444- 425 1.039 489
Hartije od vrednosti 523 701 1.189 1.073
Menice 8.830 9.181 10.088 9.762
Potraž. kod novč. zavoda — — - 1.159 —

Dužnici po tek. računima 6.805 7.023 3.095 2.677
Dužnici po priv, računima 74 102 229 224
Nepokretnosti 5 5 7 690
Ostave 8.254 8.375 7.853 7.399

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fondovi 523 635 700 780
Pension! fond 250 274 310 542
Ulozi na šted. i po tek. rač. 14.127 14.742 14.079 12.151
Poverioci privremeni 151 177 187 202
Prenosna kamata 314 305 260 84
Čista dobit 314 302 270 157
Zbir bilansa 24.936 25.813 24.660 22.316
Obrtni kapital 16.682 17.438 16.807 14.917

Račun gabitka i dobitka
Rashodi

Kamata 895 993 1.178 1.007
Porezi 142 159 205 170



Troškovi 328 316 408 398
Otpis 'efekata — — 58 146
Čista dobit 314 302 270 157

Prihodi
Od kamata 1.300 1.278 1.982 1.687
Od efekata 36 45 88 109
Razni prihodi 342 443 46 60
Od nepokretnosti — 4 4 22
Zbir prihoda ili raspoda 1.678 1.770 2.119 1.878

O kakvom težem dejstvu bankarske krize ne može biti j 
ni govora. Obrtni kapital bančin opao je prema 1930 godini za'j
2.52 miliona u 1932 godini odnosno za manje od 15%. Ako po
gledamo pasivu 1932 i 1931 godine, onda ćemo videti, da su 
serh čiste dobiti i uloga sve pozicije povećane. Naročito sop- 
stvena sretstva, pošto je uprava krajem 1931 godine vrlo pravi - 
no u znatnoj meri dotirala svoje fondove. U pogledu kretanja 
uloga na štednju i po tekućim računima uprava napominje, da 
su joj raspoložive gotovine omogućavale da isplaćuje uloge, ali 
se za isplatu većih uloga morala koristiti otkaznim rokovima 
koji su bi.i ugovoreni, s razloga, što je tražnja uloga u izvesnim 
periodama bila veća od priticanja novih. Ipak treba podvući, da 
je i pored katastrofalnih prošlogodišnjih prilika- nanovo uloženo 
u banku 4.49 miliona. Sa ovim ulozima i sa kapitalizovanom 
kamatom ušlo je na račun uloga 5.31 milion a ipslaćeno je svega
7.16 miliona. Ulozi su dakle manji za 1.96 miliona odnosno za \ 
13%. Kod privremenih poverioca imamo čak i malo povećanje j  
na 202 hiljade dinara.

Novi zajmovi su se izdavali prema priticanju i isplati uloga, i 
U prvom tromesečju dato je najviše zajmova, a kasnije je funk- | 
čija kreditiranja morala biti- ograničena na stare komitente; u j 
drugoj polovini 1932 godine, kada je podizanje uloga postalo i 
znatnije, kreditiranje je potpuno obustavljeno i sva nastojanja ; 
su koncentrisana na isplatu ulagača. Potraživanja Srpske šte
dionice u Novoj Gradiški sastoje se od oko 40% zemljoradničkih 
i 60% od ostalih privrednih redova. Stari ‘bančim dužnici odgo
varali su svojim obavezama najvećim delom dobro. Pri tome se 
povlači, da neuređene obaveze iz prošle godine ne iznose mno
go, a najviše su posledica zaštite zemljoradnika, koju su neki 
dužnici krivo shvatili, te još i danas očekuju, da će za njih neko ; 
treći platiti. Ali banka irna i za ta potraživanja sigurne garantije. j

Ako pogledamo aktivu bilansa, vidimo, da je nestalo po
zicije potraživanje kod novčanih zavoda, u iznosu od 1.16 mili
ona. U glavnome likvidacijom ove pozicije isplaćeni su ulagači. 
Menični portfelj, koji je u 1931 godini čak nešto i malo veći j 
no ranije, reduciran je za oko 330 hiljada dinara, a aktivni tekući 
računi za nešto preko 300 hiljada, i blagajna za nešto preko 
500 hiijada. Time je dobiveno per saldo 2.4 miliona odnosno za 
preko 500 hiljada više od onoga što je isplaćeno.

Pozicija hartija od vrednosti (nostro efekti i vrednost 
rezervnog fonda) koja je u kritičnoj 1931 godini povećana za 
400 hiljada, pokazuje u ovoj godini smanjenje za nešto preko ; 
100 hiljada, a kroz račun gubitka otpisano je neposredno 146 ; 
hiljada na ime kursne razlike, prema 58 hiljada u prošloj godini, j 

Interesantan je skok u poziciji nepokretnosti u 1932 godini; dok ! 
je ranijih godina ova pozicija bilansirana sa 5 odnosno 7 hiljada, 
krajem 1932 godine porasla je na 690 hiijada. Uprava štedionice 
napominje, da je to došlo otuda, što je u prošloj godini zavr- ) 
šeno nekoliko parnica, tako da je banka došla u posed dobrih 
nepokretnosti, koje će sada moći postepeno unovčiti. Prihod od 
nepokretnosti (izkazan u računu prihoda) nije u nikakvom od
nosu prema vrednosti ovih nepokretnosti, jer su one tek pred 
kraj godine prešle u bančin posed.

Kod računa gubitka i dobitka vidimo, da je maksimiranje 
kamatnih stopa na potraživanja od zemljoradnika (40% od ukup
nih kredita) moralo smanjiti prihode štedionice. Ali su rashodi 
na porezima, troškovima i pasivnim kašnatima takođe prilično 
reducirani, tako da je Srpska štedionica bila u stanju, da pored 
otpisa od 146 hiljada na efektima, iskaže još i čistu zaradu od 
157 hiljada, koja bi omogućila čak i 15% dividenda. Uprava je

međutim odlučila, da plaća na ime dividende 7% odnosno 70 hi
ljada dinara, 25 hiljada da se dotira rezervnom fondu, 20 hiljada 
da se da upravnom i nadzornom odboru, 3 hi.jade pensionom 
fondu a 38 hiljada preneto je na novi račun.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Mihajlo Panković, 
pretsednik; Vladimir Mialić, potpretsednik; Dr. Strahinja Banović, 
Dr. Simeon A. Živković, Pajo jocić, Jovan Kalafatić, Maksim 
Ogorelica i Andro Frušić. U nadzornom odboru su gospoda: 
Vaso Banović, pretsednik; Miloš Panković, Irena Frušić i.M iicš 
Sever.

SRPSKA KREDITNA BANKA I ŠTEDIONICA U KARLOVCU.
Srpska kreditna banka i štedionica u Karlovcu osnovana 

je 1903 godine, dakle pre trideset godina i to inicijativom i ak
tivnim učešćem Srpske banke u Zagrebu, koja je prikupila oko 
ovog zavoda srpski element iz Karlovca. Ranije ova se kreditna 
banka zvala Srpska kreditna zadruga —  i iz zadruge brzo je 
osnovano akcionarsko društvo. Prvobitna glavnica je iznosila 100 
hiljada kruna, na kojoj je visini ostala nepromenjena sve do 
posle Svetskog rata. Kako kod većine naših novčanih zavoda, 
tako je i kod Srpske kreditne banke i štedionice u Karlovcu u 
periodu 1919 godine pa do 1924 godine glavnica u više mahova 
povišena; poslednji put na 1,75 miliona dinara koliko i danas iz
nosi. Ova povišenja izvršena su delimično novim uplatama ak- 
cionara a delimično i upotrebom rezervnih fondova.

Ako uzmemo u obzir, da je glavnica Srpske kreditne banke 
pre rata  iznosila 100 hiljada predratnih kruna a sada 1,75 mi
liona dinara, onda dolazimo do zaključka, da na njenim sop- 
stvenim sretstvima ni valutarne promene nisu ostavile dubljih 
tragova, kao što je to bio slučaj kod većeg dela naših manjih 
provincijskih zavoda.

Ako pogledamo donju tablicu, u kojoj smo sastavili kre
tanje glavnih bilansnih pozicija ovog zavoda za nekoliko posled
njih godina, primetićemo, da o krizi poverenja i krizi bankarstva 
u 1932. godini zapravo nema ni traga. Bilans za 1932. godinu 
ne bi mogao da nam posluži kao indikator za neobično teške pri
like, kroz koje su poslednju godinu i po da-na prošli naši nov
čani zavodi. Evo kakvu nam sliku daje kretanje bančinih po
slova u poslednjim godinama:

Račun izravnanja
Aktiva: 1929. 1930. 1932.

u hiljadama dinara
Gotovina 293 1.127 580
Menice 5.525 5.809 7.056
Dužnici 2.857 1.406 1.772
Hartije od vrednosti 298 351 190
Nepokretnosti ------ 325 325
Inventar 1 din. 1 din. 1 din.
Kaucije i ostave 2.897 2.673 2.872

-Pasiva:
Glavnica 1.750 1.750 1.750
Rezervni fond 400 450 550
Ulozi na štednju 6.174 6.176 6.597
Poverioci 138 111 733
Prenosna kam ata 240 244 101
Čista dobit 265 270 175
Zbir bilansa 11.870 11,690 12.795

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Kamate 393 407 446
Troškovi 179 179 151
Porezi • 140 99 79
Otpisi kursne razlike ------ 86
Čista dobit 265 270 175

Prihodi:
Prenos dobiti 4,3 5,6 1,5
Kamate 958 925 922
Prihod od nepokretnosti ----- • 14 5
Razni prihodi 16 10 9
Zbir prihoda ili rashoda 978 955 937
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Na žalost, ne raspolažemo sa podatcima za 1931. godinu. 
Uprk-os tome vidimo, da je obrtni kapital Srpske kreditne banke 
u 1932 godini za preko milion dinara veći od ornoga u 1930 god., 
a to je stanje koje pokazuje kod nas samo mali broj novčanih 
zavoda. O krizi poverenja, panici ulagača, i t. d. ovde dakle 
uopšte nema ni traga. Porast obrtnog kapitala odnosno po
slovnog volumena dolazi uglavnome od većeg priliva tuđih sret
stava: uloga na štednju krajem 1931., godine, koja je bila prva 
kritična u pogledu panike ulagača. Ali vidimo, da su ulozi u
1929 i 1930 godini bili skoro potpuno stacionarni, na 6,17 mi
liona i da su do kraja 1932 godine porasli na 6,59 miliona od
nosno za 420 hiljada dinara, što ćini 8%. Za prilike, koje su 
vladale u prošloj godini to je jedan neobično povoljan znak koji 
ukazuje na neobično veliko poverenje koje uživa Srpska kreditna 
banka med tamošnjim stanovništvom kao i na to, da je opšta psi
hoza ulagača potpuno rnimoišla. Pozicija poverioci takođe je po
rasla, od 111 hiljada u 1930 godini na 733 hiljada, i to ne pove
ćanjem poverioca samih, već zbog spontanog priliva uloga po 
tekućim računima.

Ovako povoljan razvoj prilika kod Srpske kreditne banke 
i štedionice u Karlovcu imao je za posledicu, da je ona mogla 
povećati i svoje kreditne funkcije i svoj poslovni volumen, što je 
takođe vrlo retka pojava u 1932 godini. U 1932 godini, obe su 
pozicije bančinih aktivnih kreditnih operacija porasle: menični 
eskont -kao i aktivni tekući računi. Eskontni posao pokazuje po
većanje od 1,25 miliona na 7,06 miliona odnosno za skoro 20% 
prema 1930 godini. Dužnici po tekućim računima veći su za 
preko 370 hiljada na 1,77 miliona, što takođe pretstavlja pove
ćanje za preko 20%. Ovi su računi u 1929 godini bili doduše 
veći, sa 2 ,86-miliona, ali su u 1930 godini bili reducirani, u korist 
eskonta, blagajne i kupovine nepokretnosti. Međ ovim aktivnim 
tekućim računima nalaze se i potraživanja kod novčanih zavoda, 
u iznosu od 524 hiljada kod Srpske banke u Zagrebu, sa kojom

je Srpska kreditna banka u Karlovcu poslovno-politički usko 
povezana.

Na delimične teškoće našeg novčarstva ukazuje jedino po
zicija hartija od vrednosti, koja je u 1932 godini opala na 190 
hiljada, prem a 325 hiijada u 1930 godini. U aktivi- bilansa nema 
fonda za otpis kursne razlike državnih hartija od vrednosti. Znači, 
da -su ovi knjigovodstveni gubitci otpisani neposredno kroz ra
čun gubitka, u 1931 i 1932 godini. U 1932 godini otpisano je 86 
hiljada dinara.

Svi ovi podatci pokazuju nam, da je banka vrlo obazrivo 
upravljana i da vrlo rigorozno bilansira. Nepokretnosti su-iska
zane nepromenljivo sa 325 hiljade, ali je sav. inventar već godi
nama potpuno otpisan; u bilansu ova se pozicija pojavljuje je
dino sećanja radi. sa iznosom od jednog dinara. U ovoj poziciji, 
kao i kod nepokretnosti mora da se nalaze lepe tihe rezerve.

Račun gubitka pokazuje malo opadanje bruto prihoda, koje 
je međutim potpuno neznačajno. Prihodi od kam ata ostali su 
gotovo nepr-omenjeni, zbog sniženja kam ate za uloge kod nov
čanih zavoda a rashodi nešto su malo veći, zbog većih tuđih 
sretstava. Na režijskim troškovima je ušteđeno 30 hiljada a iz
nose 151 hiljada dinara, dakle manje od zarade. Porezi su ta
kođe nešto manji ali je ćista dobit u 1932 godini ipak za skoro 
100 hiljada manja od -one iz 1930 godine, prvenstveno od otpisa 
od oko 90 hiljada dinara. U 1929 i 1930 godini iznosila je ćista 
dobit 270 hiljada a u 1932 godini 175 hiljada, što -ipak omogu
ćuje dividendu od 10%. Nije nama poznato da li je za 1932 god. 
plaćena dividenda i koliko, ali znamo, da je Srpska kreditna 
banka i Štedionica plaćala sve od 1926 godine nepromenjeno 
12% dividendu.

U upravi nalaze se sledeča g g.: Emil Gredelj, pretsednik; 
Dušan M-iljušević, potpretsednik; Milovan Bijelić, Dragomir Ko- 
sanović, Milutin Lovrič, Ljubomir Miljušević i Branko Petrovič. 
U nadzornom odboru su g. g.: Lazar B-orđoški, Milan Borovac i 
Nikola Boži-čković.

„TPABEPC“ Д. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ И ПРОМЕТ ЖЕЛЕЗ- 
НИЧКИМ ПРАГОВИМА ЗАГРЕБ 

Иаш извоз дрвета износио je последње 4 године :
Године милиона динара

1929 1.830.3
1930 1.453.7
1931 856.8
1932 481.5
Како видимо опадање извоза дрвета наставља ce и 

дал>е. И то у све већем обиму. По количини извоз je знатно 
мањи него раније. A како су међутим и цен-е попустиле, то 
je дииарска протувредност извоза опала готово на четвр- 
тину износа који je био пре 4 године. За готово 1 и no ми- 
лијарде динара ми смо прошле године извозили мање дрвета 
него пре 4 године. To je осетила не само индуетрија дрвета 
него и читава наша привреда.

Код дрвета извоз појединих врста -није био једнако 
погођен. Дрво за гориво могло ce je боље пласирати него 
техничко дрво. A неке врсте техничког, нарочито су тешко 
погођене. У првом реду ради забране увоза, контингенти- 
рања и сличних мера којима су прибегле државе увознице.

Готово да je најгоре прошао извоз жељезничких пра- 
гова. Прошле године je извезено 170.987 комада жељезнич- 
ких прагова према 2.105.556 комада у 1931 години. A раније 
ce извозило и на десетине милиоиа комада. У динарима, про- 
шле године извоз прагова претст-авља вредност од 6 ми- 
лиона 877 хиљада динара a 1931 године 97 милиона 305 
хиљада. Још 1929 године извоз -прагова прелазио je 150 ми- 
лиона динара.

Ми смо прагове извозили у првом реду у западне 
државе. Сада тамо наилазимо на -све веће препреке. Контин- 
генти за контингентима, са све мањим одобреним количи- 
нама. Поред тога то су 'и извесни политички моменти, који 
спречавају да у поједине држав-е иласирамо знатније коли- 
чине нашег дрвета јер праве ове државе из политичких раз- 
лога нашим конкурент-има извесне концесије. Тако у најно- 
вије време Француска Аустрији, само да je држи далеко од 
Немачке. Тиме смо у првом реду ми погођени, јер ће наш 
контингент морати бити смањен.

Волумен могућег извоза одлучујући je на продукцију 
и пословање наше индустрије дрва, јер домаће тржиште за- 
право у тој мери не долази у обзир. To вреди и за -продук- 
цију жељезничких прагова. Код лицитације државних же- 
љезница за прагове који су нама потребни долази толико 
интересената и нуде -ce и тако незнатне партије, да пости- 
гнути резултати не пружају никакав рентабилит-ет. Велика 
подузећа која су израђивала прагове или која с,у трговала 
праговима ослањала су ce у првом реду на извоз a не на 
домаћи конзум. Децимирање извоза, a овде ce стварно може 
говорити о децимирању, индустрија и трговина железничким 
праговима дошла je у знатне ташкоће. To ce види и из би- 
лан-са „Траверс-а” за прошлу годину.

Биланси за 4 последње године овако изгледају :

Актива 1329. 1930. 3933. 3932.

У хиљадама динара
Г отовина 15 20 65 22
Ефекти 129 142 ( 1.264 204
Инвентар 135 267 ’ 188 157
Дужници 2.032 1.795 505 3.164
Залиха робе 3.284 7.514 6.567 2.784
Огревно оделење — 191 170 149
Губитак — — — 66

Пасива
Г лавница 1.000 1.000 1.000 1.000
Повериоци 4.486 8.419 7.534 5.467
Преносне позиције — 411 147 82
Добитак 109 100 79 —
Збир биланса 5.596 9.930 8.960 6.549
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Збир биланса показује смањење за скоро 2 и no ми- 

диона данара. Према 1930 години чак и за 3 и no милиона 
динара. To je и разумљиво, с обзиром на развитак посло- 
вања и овој бранши.

Залиха робе je опала. од 6.6 на 2.8 милиона динара. 
Дакле испод половине. A према 1930 години на једну тре- 
1шну. A k o  je извоз децимиран онда се и продукција мора 
прилагодити новој ситуацији, јер нико не израђује прагове 
ако нема изгледа да их пласира. Према томе с обзиром на 
смањење извоза и продукције логично je да и код залиха 
наилазимо на знатно смањење. Било би зло, с обзиром на 
лрилике, да овог знатног смањења залиха не би било.

Међутим су дужници у порасту. И то знатно. Од пола 
милиона на преко 3 милиона динара. Дужници су чак знатно 
већи него ранијих година. С обзиром на слабије интересо- 
вање за жељезничке прагове могло би се очекивати сма- 
и>ен>е дужника. Пораст ове позиције има се приписати дели- 
.мично и чињеници да се je ишло за смањењем залихе робе 
.na и no цену дужих рохова исплата. Према томе смањење 
залихе од 6.6 на 2.8 милиона динара било je могуће једино. 
повећањем дужника, јер се je роба морала давати на кредит. 
Поред тога повећање дужника има се приписати и ограни- 
чењима која владају у девизном промету. Наша потражи- 
®ан>а блокирана су у неким државама. Тако je у Шпанији 
.a било je делимично и у Италији. Поред тога, уколико се 
радило са Генералном дирекцијом државних жељезница, 
морало се дуго чекати и на »сплате, што je све делрвало 
.«a повишење позиције „дужници.”

Повериоци су смањени за толико колико и залихе 
■одбив од тога пераст дужника. Свака! о je у доба депресије 
ловољно да се могло приступити знатној редукцији обавеза. 
A како je пословање у опадању, то he ова позиција реали- 
зацијом извесних потраживања још да се смањи.

Пословни резултат био je за 150 хиљада динара- сла- 
•бији него пре годину дана. Од добитка од 80 хиљада данара 
у 1931 имамо 1932 године губитак од скоро 70 хиљада 
динара. Међутим, с обзиром на прилике у којима се налази 
индустрија дрвета, a иарочито жељезничких прагова, по- 
вољни се резултати нису могли ни очекивати.

С обзиром на курс динара у првим месецима ове го- 
дине извоз дрвета je нешто повољнији. Међутим ту не 
■одлучује толико курс динара колико тешкоћ.е које сметају 
нашем извозу дрвета у земље, које највише долазе у обзир 
жао наши потрошачи.

У управи „Траверс” д. д. за индустрију и промет же- 
.лезничким праговима, Заг.реб, налазе се следећа г. г.: Ото 
Хајнрих, претседник и главни директор, Бела Милић, Мавро 
Биндер, Др. O t o  Цувај, Алфред Шпиц, Оскар Калман,. Адолф 
лл. Цувај и Др. С. Кауфмаи.

ИМПРЕГНАЦИјА ДРВА, ЕЛЕКТРИЧНА ПИЛАНА И 
МЛИН Д. Д. КАРЛОВАЦ

Пословање Импрегнације дрва, електричне пилане и 
млина д. д. у Карловцу у прошлој години било je повољно. 
Получени чисти добитак износи 200 хиљада динара. Код 
главнице од само 1 милион 200 хиљада динара, ванредио по- 
вољни резултат. Поготову ако имамо у виду опште прилике 
у прошлој години. Додуше у дрву, под крај године при- 
лике су биле нешто повољније него за друге гране наше ин- 
дустрије. Извоз, a код ове гране наше индустријске делат- 
ности одлучује искл>учиво -ситуација код извоза, no коли- 
чини у ствари није био знатан. Био je чак и далеко мањи 
него ранијих година. Па ни цене које су се могли постићи 
;иа ст.рани нису биле бог зна како повол>не. Међутим осетио 
се je и пад курса динара. У девизама добивало се je под крај 
године за 20%. више, јер je толико износио званични „прим”. 
A индустрија Дрва налазила je начина да један део девиза 
добивених од извоза прода и мимо клиринга пак je полу- 
чила курсеве који су и за 30% до 40% били већи- од закон- 
ског паритета.

Продукциони трошкови остали су исти. Пре може 
се говорити о њиховом снижењу него повишењу. Ha лици- 
тацијама није било великог интересовања, пак није било пре- 
плаћивања одређених цена. Подвоз je остао једнак. A надни- 
це радника и плате чиновника биле су прошле године сни- 
жаване. Према томе сав већи инкасо услед курса динара 
ишао je као чиста зарада. И да није било потешкоћа са кон- 
тингентирањем, везивањем износа који су се добивали од 
иностранства, индустрија дрва, макар пласман робе био мно- 
го слабији него раније, из валутарних разлога, нарочито из 
чињенице да се продукцијони трошкови нису кретали пара- 
лелно са вредношћу динара, била би 1932 године добро про- 
шла. To вреди нарочито за мања подузећа где коефициенат 
сталних режијских трошкова није тако знатан.

За Импрегнацију дрва у Карловцу има нарочито зна- 
чење што се налази у консерну „Нашичке”, нашег највећег 
приватног индустријског шумског подузећа. Тиме њено оде- 
лење за импрегнирање може много лакше бити запослено, 
него што би то био случај код јеДног малог самосталног 
подузећа, које тек треба да траЖи посла. Овако самим осло- 
ном на „Нашичку” nocao се увек може добити и то у довољ- 
ној мери.

Биланси за 4 последње ^одине овако изгледају:
Актива 1929 1930 1931 1932

Инвестиције ^
у хиљадама динара 
7.813 7.813 7.813 7.533

Дужници 251 228 130 130
Ефекти и јемства 416 416 416 316
Прелазне позиције 52 60 68 —
Шумскк поседи — — — 6.360
Губитак 909 803 676 476

Пасива
Г лавница 1.200 1.200 1.200 1.200
Фонд амортизације 500 1.000 1.500 2.ÜC0
Повериоци 7.508 6.886 6.168 10.192
Прелазне ставке 236 236 236 1.592
Укупно 9.444 9.322 9.104 14.984

Beh неколико година укупна сума биланса износила 
je нешто преко 9 милиона динара са сталном тенденцијом 
смањења. Међутим прошле године укупна биланса износи 
скоро 15 милиона динара. Према 1931 години показује по- 
раст од скоро 6 милиона динара.

Рачун инвестиција који неколико година показује исто 
стање je прошле године смањен за скоро 300 хил>ада динара. 
Дужници су на истој висини a ефекти и јемства показује сни- 
жење од 100 хиљада динара. Позиција „прелазне позиције” 
из активе je прошле године изчезла.

Пораст укупне билансе долази од тога што у активи 
биланса за 1932 годину. налазимо на једну нову позицију, 
Наиме позицију „шумски посед” који je билансиран са из- 
носом од 6 милиона 360 хиљада динара. Велика дрвна поду- 
зећа имају много пута у својим билансама и шумски посед 
јер  имају и знатне властите шуме. Код мањих подузећа то 
Se долази у обзир јер они навише купују -сећу из појединих 
шума. Како Импрегиација припада консерну Нашичке, (то je 
сигурно један од поседа овога консерна пренет на Илшрег- 
нацију дрЕа. Празно ситуација je на тај начин сасвим. друга 
н ако се у ствари ништа не мења, Нарочито с обзиром на 
пројектоване измене у Закону о аграрној реформи у погледу 
експропријације шул!ских поседа. Toj се експропријацији 
даде много лакше избећи ако je шумски посед унеколико 
макар и повезаних руку него у једној.

Повериоци су порасли за 4 милиона динара. A пози- 
ција „прелазне ставке” за 1.3 милиона динара. Заједно. за
5.3 милиона данара. To je противставка активне позиције 
„шумски посед”. Наравно то je обавеза према концерну и 
заправо не значи неко ново задужење него посебно' кЊи- 
жење које^су пзискивале прилике. Амортизационом фонду и 
прошле годиие додељено je пола милиона -динараг
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Губитак износи концем прошле године 476 хиљада 

динара. Концем 1928 губитак je износио 952 хиљаде динара 
или 80% од главнице. Добитак идућих година био je упо- 
требљен за отпис губитака. За 5 година успело je отписати 
равно половину. За 2—3 године, потраје ли овако стање, 
сав губитак биће отписан и подузеће he бити у стању да 
приступи и плаћању дивиденде. A с обзиром да су све акције 
у једној руци, која подузеће сматра као своју најужу афи- 
лијацију, потпуно je свеједно да ли оно плаћа дивиденду 
или не.

У управи Импрегнадије дрва, електричне пилане и 
млина д. д. у Карловцу налазе се следећа г. г.: Миливој Цр- 
надак, Др. Бранко Пливерић, Геза Ковач, Александар Сор, 
Jleo Куноди и Игнат Адлер.

„КЕМИКА” ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ХЕМИСКУ И 
ФАРМАЦЕУТСКУ ИНДУСТРИЈУ У ЗАГРЕБУ

У билансу „Кемике” за 1932 годину исказан je доби- 
так од 342.378 динара. Али je упркос томе прошла година 
завршена са губитком од Дин. 5.091. Како je крајем 1931 
године пренос добитка на нову годину износио 348.041 
динара, то je у 1932 години пер салдо, могао бити исказан 
добитак од 342 хилзаде динара.

Међутим за прошлу годину може се казати да je „Ке- 
мика” још повољно прошла. Нарочито ако имамо у виду 
колико je подузећа прошлу годину завршило са знатним 
губитком. И како није било резерва из ранијих година, :то се 
ови губитци осећају и на структури биланса. У наредним 
годинама, или he требати зараде — ако буду боље — упо- 
требити за отпис ранијих губитака или he се морати при- 
ступити радикалном снижењу главнице, да би се једним 
потезом елиминирали сви губиггци. To све код „Кемике” не 
долази у обзир, jep она и на 1933 преноси чисти добитак од 
342 хиљаде динара.

У 1931 години губитак je износио 41 хиљаду динара. 
Он je елиминиран на тај начин што je пренос добитка из 
ранијих година који je већ износио 409 хиљада динара сма- 
њен на 348 хиљада динара. Ако имамо у виду да je губитак 
прошле године износио само 5 хиљада динара a годину дана 
раније преко 40 хиљада, онда можемо констатирати да су 
се лрилике битно поправиле. Поготово ако имамо у виду да 
су опште прилике у прошлој години биле далеко неповољније 
него ранијих.

Наша индустрија медикамената већ се je афирмирала. 
Неповерење које се имало према домаћим продуктима посте- 
пено нестаје. Потешкоће око набавке страних продуката и 
љихово поскупљивање, иако у мањој мери него што би од- 
говарало стању динара, приморало je многе да покушају са 
домаћим производима. И та проба je обично дала врло пО' 
вољне резултате. Домаћи медикаменти показали еу, да нису 
лошији од сличних производа иностранства. A што je важно, 
много су јефтинији. Кад би се још и царински ажио довео 
на висину, која одговара стварном курсу динара, домаћа 
индустрија медикамената добила би такву заштиту да би 
њен просперитет био више него осигуран. Ми ие требамо 
да оснујемо царинским мерама нашу индустрију медикаме- 
ната. Она већ постоји. Царинска заштита морала би имати 
само васпитавајуће дејство, наиме да примора све интере- 
сенте да троше домаће производе.

Биланси „Кемике” за 4 последње године овако из- 
гледају :

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
Благајна 12 7 3 4
Роба 251 231 320 244
Непокретности и зграде 978 999 999 999
Фабрички намештај 516 492 457 479
Инвентар 150 188 151 159

Меиице 80 86 86 137
Дужници 1.348 1.914 2.387 3.054

Пасива
Г лавница 1.500 1.500 1.500 1.500
Амо.ртизација 1.008 1.1.89 1.238 1.351
Повериоци 906 1.022 1.442 1.89»
Добитак 144 409 348 342
Збир биланса 3.500 4.122 4.538 5.112

Збир биланса локазује пораст од 600 хиљада динара. 
Инвестиције заједно са инвентаром локазују пораст од ок» 
30 хиљада динара. Залиха робе je опала за 80 хиљада динара. 
A залиха робе у комисији готово je елиминирана. Значи, да 
се подузеће бави у првом реду пласирањем својих проду- 
ката a мање продуката туђег порекла.

Потраживања су у порасту. Менице за 50 хиљада ди- 
нара a дужници за 700 хиљада динара. Привредне прилике 
делују и на индустрију медикамената. Ни апотеке више нису 
овакви платиоци као што je то био раније случај. М орају 
се и њима одобравати дугорочни кредити. To наравно има 
за последицу пораст дужника одноено меница. •

Фонд амортизације износи 1 милион 350 хиљада ди- 
нара. Све могуће, инвестиције, урачунавајући у то и инвен- 
тар, износе концем прошле године 1 милион 637 хиљада 
динара. To значи да све инвестиције претстављају зајед- 
ничку билансну вредност од само 300 хиљада динара. М еђу- 
тим сама зграда вреди знатно више. Прошле године ам ор- 
тизација износи преко 100 хиљада динара. За 2 до 3 године,.. 
ако не дође до нових инвестиција, амортизације he достићи 
износ инвестиција.

Kao што рекосмо, прошла година завршена "je ca гу - 
битком од 5 хиљада. Међутим да амортизација није била 
тако знатна, могла би година завршити са стварним добит- 
ком. И то ca релативно знатним. Међутим изгледа, да по- 
дузећу није стало толико до дивиденде као до тога, да ојача 
своју позицију, тако да му ни лошије прилике не би могле 
много нашкодити.

У управи „Кемике” налазе се следећа г. г.: Др. Мили- 
вој Дежман, лретседник; Др. Б. Хафнер, Влатко Бартуло- 
вић, Др. Ладислав Рихтер, инж. Хуго Милрет и Гедеон. 
Рихтер.

Роба у комисији 210 175 117

НЕМАЧКА ПУЧКА БАНКА — РУМА.
У крајевима где преовлађује пољопривреда, као што1 

je то на пример случај у Руми, у прошлој години наше мале 
локалне банке радиле су под необично тешким условима.. 
Улагачи су тражили исллату својих улога a кредити, одо- 
брени у најчешћим случајевима сељацима нису се могли на- 
плаћивати односно само у веома ограниченим износима. H e- 
поверење према банкама постала je општа појава a имало 
je за последицу, да су од три новчана завода у Руми два 
морала тражити иримену мораторијалних одредаба §§ 5. и 6. 
Закона о заштити земљорадника. To су биле Српско-срем- 
ска банка, Рума и Румска штедионица, Рума, тако да je je -  
дино Немачка пучка банка несметано радила. Српско-срем- 
ска банка у Руми затражила je у почетку прошле године 
принудно равнање ван стечаја али je после, у пролеће 1932- 
године ову своју молбу повукла и затражила примену § 5  
Закона о заштити зедољорадника, што joj je и одобрено. П о- 
четком ове године, друга банка ишла je под § 6, тако да je  
Немачка пучка банка остала сама.

Немачка лучка банка je основана пре 28 година са 
главницом од 120 хиљада предратних круна, која je у 1911 
години повишена на 600 хиљада, али je ова нова главница: 
потпуно уплаћена тек 1919 године. Од тог доба и све до 
1923 године главница je неколико пута ловишена на 1.54 
милиоиа динара. У тој години донета je одлука о повишењу 
на 6 м)миона динара, што међутим још није спроведено, с 
обзиром на знатно погаршање привредних лрилика, a наро— 

5чито прилика на новчаном тржишту као и на тржишту ха-



ттитала. У додатку „Народног Благостања” од 8. октобра 
1932 године, број 41, страна 305 анализирали емо стање 
Немачке пучке банке у Руми за 1931 годину и том емо при- 
ликом констатовали, да чак ни катастрофалне прилике које 
преживљујемо нису могле нашкодити поверењу које банка 
ужива међ својим улагачима и међ становништвом Руме. 
A ko бацимо еамо летимичан поглед на доњу табелу, виде- 
ћемо, да су улози у 1931 години остали готово стационарни. 
Смањење за 278 хиљада према стању од краја 1930 године 
u  код 12.5 милиона улога не износи више од 2%. To je пот- 
пуно незначајно. Али су се лрилике доцније погоршале, на-
рочито после доношења Закона о заштити земљорадника.

Д а видимо, како су се развијали послови у, 1932 го- 
дини! To нам најречитије показује доња таблица, у којој 
смо упоредили главне билансне позиције за последње го-
дине. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања
Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара
Благајна 818 793 671 482
Потраж. код банака 322 1.334 843 71
Хартије од вредности 67 89 100 80
Вредност пенз. фонда 7 7.5 7.5 7.5
Менице 7.340 7.772 8.530 8.072
Текући рачуни 6.534 5.576 5.124 2.408
Непокретности 35 35 35 35
Преносне позиције 46 11 12 9
Курсна разлика држ. папира — — — 16

Пасива
Главница 1.540 1.540 1.540 1.540
Резервни фонд 380 435 470 575
Пензиони фонд 270 360 386 411
Реесконт 1.689 — — 187
Улози на штедњу 10.634 12.779 12.501 8.272
Повериоци 113 — — —
Неподигнута дивиденда 12 12 10 9
Преносне камате 181 109 132 58
Збир биланса 15.175 15.619 15.323 11.181
Чиста добит 306 334 224 128

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камата 1.018 900 984 588
Порези 375 178 184 75
Трошкови 81 86 85 82
Плате 128 150 150 140
Чиста добит 306 334 224 128
Отписи — — 54 111

Приходи
Пренос добити 1 2 ' 2 62
Камата 1.072 949 1.157 660
Провизије 824 779. 514 395
Иепокретности 12 g 7 . 7
Збир прихода или расхода 1.909 1.741 1.681 1.124

Збир биланса, који je последњих година био ста-
циониран на нешто преко 15 милиона, опао je у 1932 години 
за  4 милиона на 11.18 милиона. To je у главноме последица 
одлива улога на штедњу и no текућим рачунима, који су у 
1932 години олали од 12.5 милиона на 8.27 милиона. To je 
изазвало неминовно смањење пословног волумена, и управа 
напомиње, да се садашње билансне цифре крећу на висини 
оних за 1926 годину — дакле од пре шест' година.

Од- 8.27 милиона улога долази 7.31 милиона на улоге 
на књижице a 959 хиљада на улоге no текућим рачунима. 
Улози на књижице су у 1932 години показивали следеће кре- 
тањ е: исплаћено je свега 6:23 милиона a наново je било 
уплаћено 2.17 милиона, "тако да имамо пер салдо одлив од
4.06 милиона’ дкнара. Улози no текућим рачунима емањен^ 
су за 169 хид>ада динара. Највећи’одлив улога забележен je

у првој половини 1932 године, пошто су се улагачи упла- 
шили. Затим, у другој половини прилике су се осетљиво 
поправиле, примећен je иовећани прилив улога, али je и 
одлив постојао даље, само не више због неповерења него 
као по-следица погоршаних привредних прилика, смањених 
гјрихода и т. д., што je све присилило улагаче, да подижу 
своје уштеђевине за подмирење трошкова живота.

У 1928 години износили су улози код Немачке пучке 
банке 10.63 милиона динара. Te године je банка изкористила 
и свој реесконтни кредит, за 1.69 милиона динара. Већ у 
наредној години ова je позиција изчезла, због прилива улога 
и тек у 1932 години видимо, да je банка свој реесконтни 
кредит понова користилај у износу од 187 хиљада динара.

Иначе, главница je остала непромењена, док су фон- 
дови дотирани знатним износима, као и ранијих година, тако 
да износе 986 хиљада, a сопствена сретства, без чисте до- 
бити 2.53 милиона.

Интересантно je погледати на који je начин Немачка 
пучка банка у Руми исплатила 4 адилиона улога односно ско- 
ро 35% од свих туђих сретотава. Актива биланса нам по- 
казује, да употребом готово свих активних послова, a у нај- 
већој мери редукцијом активних текућих рачуна, који су 
смањени за преко 50%. Дужници no овим рачунима опали 
су од 5.12 милиона у 1931 години на 2.4 милиона у, 1932 го- 
дини. Сви ови зајмови су осигурани супергарантијама и 
земљишним укњижбама.. Обрт no овим рачунима износио je 
у 1932 години око 28 милиона a no меничним зајмовима 23 
милиона (колико je било у току године есконтовано) a кра- 
јем године имамо код есконтних кредита смањење, за 460 
-хиљада. Даље je врло правилно редуцирано потраживање 
код новчаних завода, од 843 хил>аде. (у 1930. години износило 
jel.33 милиона) на 71 хиљада. И готовина у благајни je ре- 
дуцирана за 1/3 на 482 хиљаде и на тај начин je удовољено 
свим улагачима. Најликвидније су се показали активни те- 
кући рачуни али и менични кредити, које међутим није било 
дако ликвидирати за иоплату улагача. Како су они великим 
делом стварно врло краткорочни то претстављају и даље 
начин пласмана у који имају и улагачи пуно поверење. Упра- 
ва .Немачке пучке банке je позната због своје ригорозности 
и обазривости.

Зато je банка крајем 1932 године била у стању да ис- 
плаћује дивиденду. Док je прошле године изноеила дивиденда 
6%, сада je смањена на 5%. To je за прилике из 1932 године 
још увек врло лепо укамаћење гдавниде и акционари могу 
да су врло задовоЛ)НИ.-

Р ачун , губитка и добитка показује, да су бруто при- 
ходи у прошлој години опали за скоро 1/3 на 1.12 милиона 
динара. To je последица смањеног пословног волумена али 
и закона о заштити сељака, којим je камата максимирана 
на 10%.

У расходима видимо да су управни трошкови и плате 
мало редуциране; најјаче смањење налазимо код пореза, који 
су ранијих година били .— сувшде високи. Последње две го- 
дине имамо нове по.зиције ртписа: у 1931 години 54 хиљаде 
a у, 1932 години 111 хилада. To je делимичан отпис курсне 
разлике хартија. о д . вредности и дубиозних потраживања. 
Због ових отписа смањена je и чиста добит на 111 хиљада 
према 224 хиљада У прошлој и преко. 300-хиљада у ранијим 
годинама.

,Ова добит подељена je на следећи начин: на име ди- 
виденде дато je 77 хиљада, фондовима 32.500 динара a на 
нови рачун пренето je 18.768 динара.

У управи Немачке пучке банке у Руми налазе се сле- 
дећа г. г.: Стефан Ташнер, претседник, Јакоб Кох, потпрет- 
седник; Антон Кројцер, Ернест Серватци, Андреас Ханга, 
Др. Вилхелм Либиш, Карл Либиш, Антон ■ ј. Нагел, Роберт 
Вбнингер, ■' Јозеф Лефлер, Фердинанд РајнПрехт, Мартин 

;Плфуг, Петар Енглер и јохан Бањац. У надзорном, одбору 
су г. г.: Матија Рисман, Франц Ханга и Карл-Шме.
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СРПСКА КРЕДИТНА БАНКА У ВУКОВАРУ.

За Српску кредитну банку у Вуковару je прошла 1932. 
година била нарочито тешка — a то из разлога, што je код 
ње највећи део пласмана био уложен у зајмове нашем по- 
љопривреднику. Она се може назвати жртвом закона о за- 
штити земљорадника. У своме извештају за 1932. годину 
управа напомиње, да je поред свих привредних тешкоћа до- 
шло до застоја још и због Закона о заштити земљорадника, 
који код нас није успео. Доношењем овог закона — каже 
управа — није се успел у ономе смислу, као што je т-о за- 
конодавац предвиђао, јер je истим законом заштићен не- 
марни дужник, док je правим дужницима, који пазе на своје 
обавезе, донео само штете,- ускративши им свуда кредит, 
тако да није своје газдинство могао и надаље успешно раз- 
вијати. С обзиром, да у нашој држави има око 80 од сто 
земљорадника, који данас такорећи никако не уређују своје 
-обавезе, то je појмљиво, да се тај застој осећа и код нас у 
већој мери, jep je нелогично, да осталих 20 од сто грађана 
може сносити све терете и удовољавати обавезама, пошто 
се њима не удовољава.

Када je већи део наших новчаних 'завода у 1931. го- 
Дини већ ocehao прве потресе и навалу улагача, развијали 
су се послови код Српске кредитне банке у  Вуковару врло 
лепо. Код ње крајем 1931. године још нема одлива улога. 
A ko погледамо доњу таблицу, видећемо чак и повећање 
у^гога на штедњу за 3.4 милиона. Али je то последица наро- 
вдтих околности, на које смо у осталом указали већ и при- 
ликом прошлогодишње анализе. Овај пораст улога великим 
делам био je последица преузимања Винковачке штедионице, 
која je имала улога за 3.09 милиона; али су пораели и улози 
код Српске кредитне банке, за преко 350 хиљада, Пословнс 
прилике лепо су се развијале, да није дошло до за-кона о 
заштити земљорадника. Њиме je банка била погођена ка 
два начина: прво више није могла да ликвидира своја no- 
траживања, a друго смањена joj je камата на Своја потра- 
живања од 15 од сто на 10 од сто, чиме je претрпела /лањак 
прихода ка каматама од око 500 хиљада динара.

Доњ таблица, у којој смо упоредили главне билансне 
позиције за последње четири године даје нам следећу слику:

Рачун изравнања.

Актива 1929. т . 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Г отовина 314 299 390 169
Хартије од вредности 148 188 264 -249
Вредност пенз. фонда 105 105 227 238
Менице 12 .12 7 11.301 12.088 13.015
Дужници 5.710 6.427 8.798 4.953
Непокретности 260 260 985 1.798
Оставе 8.833 8.926 10.809 10.215

Пасива
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Резервни фонд 1.480 1.541 1.593 1.633
Пензиони фонд 226 250 275 305
Улози на књижице 9.237 10.328 13.771 10.397
Улози no тек. рачунима 1.726 581 ------
Повериоци 1.238 979 2.816 3.816
Реесконт 2.045 2.217 1.755 2.214
Неподигнута дивиденда 18 17 18 18
Преносна камата 148 198 131
Чиста добит 546 469 394 40
Збир биланса без остава 18.667 18.581 22.753 20.424

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Камата 741 852 1.087 942
Трошкови 314 408 498 436
Порези 462 395 254 175
Добит ; ! 546 469 394 40

Приходи

Пренос добити 1 0.5 1 2
Камата 1.962 2.059 1.721 1.157
Разни приходи 111 66 134 19
.Провизије 678 355»
Збир прихода 2.074 2.126 2.234 1.593'
Дивиденда 20% 17% 14% ------

Збир биланса je смањен у 1932. години за 2.4 МИЛИ-'
она на 20.4 милиона динара. Али je одлив улога био већи.
Он износи скоро 3.4 милиона, чиме су улози опали на стањс
од 1930. године. Навала улагача ie отпочела тек у пролеће
1932. године, a како банка није била у стању да ликвидира 
на време своју активу у одговарајућем обиму, она je пове- 
ћала позицију повериоца за 1 милион на 3,82 милиона a ре- 
есконт je искористила за око 500 хиљада више. Тим новим 
повећањел! пасиве банка je удовољила скоро за 50 од сто- 
подизању својих улагача, док je остатак ликвидирала из соп- 
ствених снага, смањењем активе.

A ko погледамо активу, приметићемо рапидно смањења 
активних текућих рачуна, од 8.79 милиона у 1931. ка 4.95 
милиона. Али није све ово у готовини наплаћено. један из- 
вестан део ових рачуна пребачен je на меничне зајмове. који 
показују због тога повећање за 1 милион на 13 милиона a 
за 814 хиљада je повећана позиција непокретности; пошто je  
банка била присиљена да за наплату дуга. преузме непокрет- 
ности. Стврно je укупна актива могла бити редуцирана само 
за око 1.5 милиона, који су употребљени за исплату ула- 
гача. Преко 10 милиона активе пласирано je у сељачка по- 
траживања, која су била заштићена Законом из априла 1932. 
годике и на тај начин постала потпуно замрзла. To банка 
није могла предвидети — и како су улагачи и даље упорно 
тражили улоге, a Закон о заштити сељака продужен у .д е -  
цембру 1932. године ,то банци није преостало друго, него 
д ау почетку ове године тражи и за себе и своје улагачс 
заштиту no § 6.

Тешке последице које je за банку имао Закон о за -  
штити земљорадника јасно нам показује рачун губитка vt 
добитка. Док je ранијих година чнста добит изноеила око- 
400 и 500 хил>ада, опала je сада на 40 хиљада динара. Банка. 
сама напомиње, да земљорадници, као главни комитенти, 
услед Закона о заштити, нису удовољавали својим обаве- 
зама. Добит je скижека због тога, што je банка морала ра- 
чунати на сељачка дуговања 10% камату у.често досада- 
шњих 15 од сто. Код портфеља од 13 милиона, од чега je 
преко 10 милиона сељачких меница рачунати 5 од сто ка— 
мате мање, даје мањак прихода од 500 хиљада динара. Док 
видимо, да су расходи no каматама остали готово непроме— 
њени, са 942 хиљаде, дотле су приходи од камата опали 
од 1.72 милиона на 1.15 лшлиона. Истовремено су смањени 
и приходи од провкзија, од 678 хиљада на 355 хиљада и 
разни приходи од 134 хиљада на 79 хиљада. Трошкови cjr 
додуше смањени, за 60 хиљада на 436 хиљада, такође и по~ 
рези, али je смањење прихода било тако одлучујуће, да до- 
бит није могла бити већа од 40 хиљада. Да није управа 
успела да смањи трошкове и порезе за 140 хиљада, морала 
би иеказати чак и губитак од 100 хиљада динара.

Од ове добити доиирало je резрвном фонду 32 хиљаде,. 
пензионом фонду 10 хиљада a 6.5 хиљада je пренето на. 
нови рачун.

У управи Српске кредитне банке у Вуковару налазе 
се следећа г. г.: Никола Бингулад, претседник; Војислав Па- 
ланчанин, потпретседник; Милан Илић, Петар Михајловић,. 
Др. Цвета Маглић, Никола Ћурић, Сима Николић, Александар* 
Станишић, "Бока Спасић и Милош Веселиновић. У надзор- 
ном одбору су г. г.: Милан Стев. Радовић, Др. Б. Грчић, 
Данило A. Узелац, Мих. Ковачевић и јеврем П. Влакетић..
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Садржај:

Прва. хрватска штедиовица — Загреб
Здржене пашрнвде Вевче, Горичане ин Медводе д„ д. — Љубљана 
Brodarsko akcioaarsko društvo „Boka” — Kotor 
Jugoslavensko akcionarsko društvo Schicht- Lever — Zagreb 
Trgovačka banka — Cetinje

ПРВА XPBÄTCKA ШТЕДИОНИЦА, ЗАГРЕБ

Скоро стотину новчаних завода налазе се под ре- 
Жимом који се назива мораторијумом; a како гласе вести 
из пословног света из целе земље и они заводи чија je оба- 
веза према повериоцима правно остала непромењена одго- 
варају на исти успорени — моралоријални — начин. To се 
у осталом априори могло да зна, јер je та појава природна 
последица стања које траје преко годину и no дана. Неодго- 
варање обавезама од стране новчаних завода није знак њи- ј 
хове инсолвенције, већ оно наше «ародне привреде. Јер 
солвентност банака je условна солвентношћу њихових дуж- 
ника. Због тога je потпуно депласирано држање неких на- 
ших листова, који са грозничавим нестрпљењем грабе изве- 
штаје новчаних завода да у њима нађу доказ о томе колико 
су они вратили уложака за време кризе и да no томе цене 
њихову пословну политику. Величина исплаћених уложака ј 
узима се за критеријум бонитета пласмана.

Ван сваке je сумње да je бонитет активе разан од 
завода до завода и да никад два завода немају исто стање 
активе. И у нормално доба бонитег и ликвидитет активе су 
суверени критеријум за оцену вредности акција и кредитне 
способности дотичног завода. Али ми данас стојимо пред 
чињеницом да су наши новчани заводи посустали без обзира 
на то да ли су прибегавали каквој законској заштити или не. 
Данас je укупност кредитних односа у земљи, посреиством 
банака, у замрзнутом стању. Међутим немогућно je рећи да 
су све наше банке без разлике водиле рђаву кредитну по- 
литику и да je ова узрок рђавог бонитета њихове активе. 
Такав би закључак био потпуно апсурдан. Нити се може 
да претпостави да су све управе банака биле вспод нивоа, 
ниги то одговара стварности. Ha против ноторна je ствар 
да je било и таквих новчаних завода који су практиковали 
огромну опрезност, na ипак нису у могућности да одгова- 
рају својим обавезама.

Једини би дакле могућан закључак био, да je цела 
народна привреда замрзла. Али би тај закључак био у ствари 
нетачан. Апсолутно узевши тачно je да наша народна при- 
вреда није у стању да ликвидира све своје дугове банкама, 
али релативно не може се рећи да je наша народна при- 
вреда инсолвентна, јер нема ниједне националне привреде 
stoja би била у стању да за неколико година исплати све 
своје обавезе банкама, без припомоћи новог кредитног 
апарата.

ЈПрва Хрватска Штедионица није прва била изложена 
паничној навали улагача, јер je ова почела у Београду. Не

може се рећи да je на њу притисак био највећи. Било je у 
почетку притисака на извесне депозитне банке у Београду 
тако да се морало прибегавати најдрастичнијим сретствима 
ради одбијања тог притиска.

Из историје банкарства добро je познато да je панична 
реакција на банку у толико већа, у колико je ова развијенија 
као депозитна установа т. ј. у колико je већа маеа њезиних 
улагача. A Прва Хрватска Штедионица je депозитна уста- 

I нова којој није било равне. Накратко све што се догодило са 
Првом Хрватском Штедионицом у 1931 г. све je то морало 
бити према правилима о пеихологији масе улагача код де- 
позитних установа.

Па ипак je Прва Хрватска Штедионица наш једини 
новчани завод од преко 600 коме се непрекидно улућују 
прекори и који je периодичан предмет оштре критике. До- 
некле je разумљиво да маса улагача, од којих велики део 
нема економског образовања, no законима психологије масе 
удара .много јаче no леђима Прве Хрватске Штедионице но 
што je случај еа другим банкама. Оно што je код Прве Хр- 
ватске Штедионице било њезино преимућство над осталим 
нашим новчаним установама, то je у паници постала оте- 
жавајућа околност. Али то не може никако да оправда др- 
жање извесних интелектуалаца који од Прве Хрватске 
Штедионице нису никад ништа потраживали a који перио- 
дично узимају nepo у руке да докажу како je пословна по= 
литика Прве Хрватске Штедионице била погрешна. Међутим 
ко у данашњем стању банкарске кризе нема ништа друго 
да уради но да докаже да je Прва Хрватска Штедионица 
имала рђаву пословну политику, томе свакако да и није 
стало до лечења банкарске кризе већ до тога да Првој Хр- 
ватској Штедионици нашкоди. Ми смо за потпуну слободу 
критике и не поричемо право и рђавонамерним да критикују 
али нико не треба да се чуди, кад га погоди критика на кри- 
тику, јер и за ову такође важи слобода.

Прва Хрватска Штедионица je највећа тековина наше 
земље у области банкарства. Она je одавно престала битм 
хрватска јер je постала Првом Југословенском Штедиони- 
цом. To треба имати у виду због тога што, кадгод се буду 
предузимале мере индивидуалног лечења, што je код нас већ 
био случај, онда Прва Хрватска Штедионица има првенство.

Ш тета што у јесени 1931 године кад већ Народна 
банка није хтела или није могла да се у пуној мери стави 
иза новчаних завода и да им омогући исплату свих затра- 
жених износа док се паника не етиша, није дошло до бан-
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карског мораторијума. Да je већ у7то време дошло до про- 
tmca који су касније ушли у члан 5. Закона о заштити зе- 
мљорадника и да су ти прописи вредели за све наше иов- 
чане заводе, наше банкарство не би било данас у тако те- 
шком положају како je оно у истини. Од јесени 1931 године 
na до данас, исплаћено je уложака за преко 4 милиарде ди- 
нара. Ma да je та сума знатна и претствља 28% свих уло- 
жака, она није имала никаквих повољних последица у по- 
гледу поверења. Исплаћени су само они најгрлатији улагачи 
односно они који су већ првога дана упорно тражили своје 
nape и који се нису дали ничим умирити. Te 4 милијарде 
намакнули су новчани заводи само за 1 милијарду ослоном 
на Народну банку. Другу милијарду су намакнули из својих 
благајна, потраживања no текућим рачунима и другим срет- 
ствима. A две милијарде морала je да да сама привреда. 
Нови се кредити више не дају, a стари се, уколико то иде, 
утеривају. Готово биемо рекли да се наше новчарство налази 
у процесу ликвидације.

Биланси Прве Хрватске Штедионице за последње 4 
године показују следећу слику:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Kaca и банке 166.580 208.886 63.778 48.628
Ефекти 267.524 307.249 321.308 302.482
Разлика курса држ. пап. — — 12.597 14.400
Властите заложнице 11.380 7.119 80.347 72.580
Менице 409.824 457.248 241.208 167.978
Ломбард 57.385 218.795 38.4«) 44.580
Дужници 1.532.831 1.492.943 1.282.685 1.022.640
Општински зајмови — 78.691 87.395 91.865
Хипотекарни зајмови 37.125 47.513 80.115 75.627
Непокретности 177.207 177.739 175.772 153.486
Конзорцијални лослови ------ 91.586 82.137
јјемства — ' — 157.807 79.405

Пасива
Г лавница 75.000 75.000 75.000 75.000
Резерве 80.077 81.684 67.091 44.033
Улози на књижице 1.482.742 1.685.327 1.574.988 1.329.761
Улози у тек. рач. 255.696 296.347 199.701 139.178
Повериоци 674.581 802.243 418.434 368.010
Заложнице ■ 32.781 37.876 118.401 114.118
Јемства - —■ — 157.807 79.405
Добитак 16.476 16.609 9.805 6.107
Укупна биланса 2.662.035 3.013.589 2.653.273 2.157.711\

Прва Хрватска Штедионица ликвидирала je од no-
четка кризе уложака, на текућем рачуну и no књижидама 
као и повериоца за скоро једну милијарду динара. Каква би 
била ситуација наше привреде да она сав тај износ није 
ефективно исплатила задуживши се код Народне банке за 
скоро 400 милиона динара и реализирајући своје најликвид- 
није ангажмане, него да je nap стотина милиона динара 
старих уложака претворила у нове и тако за добивене из- 
носе привреди ставила на раеположење нове краткорочне 
»редите.

Међутим о нашим погрешхама, a оне су биле тако 
знатне и тако судбоносне данас више нема смисла говорити. 
Рађе да гледамо стање какво je у ствари.

У првом тромесечју прошле године Прва Хрватска 
Штедионица исплатила >е својим повериоцима 250 милиона 
динара. Даље није ишло и у априлу машило.се за Уредбом 
no закону о заштити земљорадника. Да je та  Уредба дошла 
б.ар почетком јануара, ситуација би била много повољнија.

Недаћа je свих оних завода који су дошли под Уредбу да 
су до последњег момента гледали да тој Уредби избегну и 
плаћали улоге тако дуго, док су добивали кредите код Har- 
родне банке односно док су могли реализовати најбоље 
ангажмане. Да су сви ти заводи дошли раније под Уредбу —- 
у неким случајевима као код Праштедионице то je било не- 
могуће јер закон о заштити још није ни ступио на снагу, 
ситуација би и за њих и за нашу привреду била далеко по- 
вољнија него што je у ствари.

Улошци показују смањење од 1 милијарде 575 милиона 
на I милијарду 330 милиона или за 245 милиона. И то само 
они на књижице. Улошци у текућем рачуну показују сма- 
њење за 40 милиона динара. Повериоци пак показују сма- 
њење за 50 милиона динара тако да укупно смањење обавеза 
прелази 350 милиона динара. Повериоци су за 1 и no годину 
пали за преко 400 милиона дииара, односно на -стање концем
1930 године. Улошци на књижице -су смањени за нешто пре- 
ко 400 милиона или тек једну петину ранијег стања. Са уло- 
шцима и њиховом исплатом за заводе je било много лакше 
него са повериоцима. У будуће кад се буде водило рачуна 

j о ликвидитету банака, нарочиту пажњу треба посветити 
i потраживањмма пословних пријатеља и њиховом ликвидном 
! пласирању.

Есконт меница исказан је.прошле године за 168 мили- 
она динара према 241 милион концем 1931. и 409 милиона 
концем 1930 године. Међутим заправо меница има Праште- 
дионица за 550 милиона динара. Од тога налази се реесконта 
код Народне банке 382 милиона динара. To су сретства која 
ie Народна банка ставила на расположење Праштедионици 
да би ова могла да испуни своје обавезе према улагачима. 
Ми признајемо да je износ знатан; али ако га поставимо у 
релацију према улозима и повериоцима Праштедионица je 
добила много мање кредита него многи други заводи. A ипак 
износ уложака и повериоца имао je бити главно мерило за 
помоћ коју je Народна банка пружала појединим новчаним 
заводима.

У биланеу Прве Хрватске Штедионице за 1932 годину 
налазимо на једну новину која je у вези са проиисима који 
важе за банке, које су се послужиле Уредбом no члану 5. 
Закона о заштити земљорадника. По тој уредби, нови улози 
и нова потраживања no текућим рачунима морају се водити 
засебно. За ове улоге не вреде ограничења. Сретства која 
на тај начин добију новчани заводи, морају се нарочито 
пласирати. И то на начин да се могу ликвидирати у истим 
роковима у којима и доспевају. Дакле у првом реду у го- 
товини, благајничке записе Народне банке и друге кратко- 
рочне ангажмане.

Концем 1932. год. Прва хрватска штедионица имала 
je нових уложака за Дин. 45.540.627 и разних поверилаца за 
Дин. 6.297.283 или укупно за Дин. 51.837.911.

Ta сретства била су овако пласирана:
Дин.

готовина 
улози код банака
благајнички записи Народне банке 
бонови Мин. финансија 
менице

14.669.048
4.966.793

25.000.000
684.000
582.662

5.446.904
488.502

краткорочне позајмице 
разни дужници

Укулно 51.837.911 
Рачуни губитка и добитка пружају следећу слику:

Приходм 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

Камате 48.1
Добитак филијала и пров. 32.5 
Приход од кућа 5.7

у хиљадама динара
47.9 41.4 38.8
35.5 24.4 — .
6.5 8.7 ■ 8.7
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Расходи

Камати 36.4 42.6 44.7 28.8
Порези и прирези 6.1 5.2 3.9 2.9

Плате 16.9 16.4 14.0 11.6
Управни трошкови 5.2 6.3 3.7 —
Отлиси 5.3 2.9 — 7.8
Чисти добитак 16.4 16.4 8.4 6.1

У формалном погледу у рачуну губитка и добитка из- 
вршене су извесне промене. Код прихода камате и добитци 
филијала односко провизија који су раније били у две пози- 
ције, сада су исказани у једној. A код расхода, плате и уп- 
равни трошкови здружени су у једној позицији „управни 
трошкови“. Ради тога je и теже упоредити неке податке из 
1932. године са подацима ранијих година.

У прошлој години исказан je чисти добитак од 4 ми- 
лиона 88 хиљада динара. Пренос добитка из раније године 
износио je 9 милиона 805 хиљада. Од тога употребљено je 
за отпис ефеката 7 милиона 786 хиљада динара. Тако je 
укупки добнтак, водећи рачуна о преносу мање отпис Дин. 
6 дшлиона 107 хиљада.

За сада док ce не приступи општој санацији нашег 
банкарства апсолутна je потреба да Народна банка реду- 
цира своју есконтну стопу. Док новчани заводи плаћају за 
есконт добивен ради повратка уложака 7.5% a на ломбард 
9%, не може бити ни говора о олакшању прилика нашег 
банкарства. Поред тога апсолутна je потреба да за сада На~ 
родна банка и јавно-правне новчане установе престану са 
утеривањем датих кредита. Јер то значи прксилити нов- 
чане заводе да под сваку цену утеравају своја потраживања 
да би могла враћати кредите Народној банци. A шта онда 
привреда и њени интереси ?

У управни одбор изабрани су г. г. Ђуро Бачић, Јурај 
Безук, Александар Динић, др. Ото Франгеш, Матија Фројнд, 
Иван Галић, Људевит Герерсдорфер, Милан Гмизовић, др. 
Јосип Хацин, др. Халидбег Храсница, др. Људевит Јосипо- 
вић, др. Филип јурчић, гроф Мирослав Кулмер, Љубомир 
Милијић, Светозар Милин01в, Миховил Николић, Мартин 
Пилар, др. Бранко Пливелић, др. Стјепан Посиловић, јосип 
Салопек, др. Роберт Зибенштајн,, Ото Штерн, др. Никола 
Талер, Анте Топић и Драган Трнски. У надзорни одбор иза- 
брани су г. г. др. Милан Ившић, др. Владимир Леустек, др. 
Винко Мандекић, Валтер Сауербрун, др. Егон Старе, 
Бранко Шеноа и Веоко Васић.

ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ ВЕВЧЕ» ГОРИЧАНЕ ИН МЕД- 
ВОДЕ Д. Д. —  ЉУБЉАНА„

Потрошња хартије je у нашој земљи у последње време 
необично смањена. Док je у нашој држави пре две године 
потрошено још 3.1 кгр. no становнику, она износи у 1932. 
години свега још 1.7 кгр. рачунајући овде и целокупан увоз 
хартије из иностранства. Значи, да je потрошња смањена 
за читавих 45%, a то су катастрофалне цифре. Пре свега 
за нашу домаћу индустрију хартије, која je код нас врло до- 
бро развијена. Ми имамо три центра индуетрије хартије и 
то у Словеначкој, груписано у околини Љубљане, у Загребу 
и на Сушаку и Београду.

Највећа je словеначка индустрија хартије, која je кон- 
дентрисана у једном концерну, у виду акционарског дру- 
штва, са фирмом Здружене папирнице Вевче, Горичане ин 
Медводе д. д. Љубљана, са капацитетом лроизводње хар- 
тије од око 150 вагона месечно.

Док je у словеначкој индустрији у знатној мери ан- 
гажован страни капитал, ипак треба подвући, да je ово

предузеће већ преко 10 година у искључиво словеначким 
рукали a мајоритет акција налази ce у портфељу Љубљан- 
ске кредитне банке, која je и 1920. године извршила наци- 
онализацију овог предузећа; то je била једна од првих и нај- 
потпунијих национализација, које су у Словеначкој биле из- 
вршене после светскога рата. Раније ово je предузеће било 
у ру.кама аустријског друштва Leykam—Josephstahl, Aklien- 
gesellscliaft, Wien. Од како je предузеће прешло у наше руке, 
толико ce развило и у толикој je мери модернизирано и по- 
већано ,да ra  ранији акционари више не би могли ни пре- 
познати.

Овај концерн састоји ce из 8 фабрика (раније 9) и 
то три фабрике за производњу хартије, у Вевчама, Јанезији 
и Горичане, 2 фабрике за производњу дрвовине у Вевчама 
и Медводама, једна фабрика целулозе у Горичану и две ве- 
лике хидроедектричне централе у Фужинама, на ле;вом и 
десном брегу Саве, са капацитетом од 2600 коњских снага, 
које својом електричном е.нергијом снабдевају фабрике у 
Вевчама и Јанезији. Највећа je фабрика хартије Вевче, са 
500 к. с. водене снаге и 1800 к. с. калоричне енергије, која 
производи све врсте хартије. Затим долази фабрика хартије 
у Јанезији, лоновно подигнута 1922. године са 200 к. с. во- 
дене и 300 к. с. калоричне погонске снаге. У Горичану про- 
изводи ce целулоза (капацитет je 480 до 550 вагона годи- 
шње). Фабрика дрвовине у Медводама има 300 к. с. водене 
снаге, која ce може повећати до 6000 кс., производи код 
садашњих инсталација око 2Ш вагона дрвовине годишње a 
фабрика у Вевчама има капацитет од преко 700 вагона др- 
вовине.

Производња у свим овим фабрикама била je послед- 
ших година следећа:

1920. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932.
у вагонима

хартије 556 1.285 1.342 1.344 1.335 1.075 752
целулозе 154 262 244 240 347 454 449
дрвовине 84 374 406 374 492 322 243

794 1.921 1.992 1.958 2.174 1.851 1.444
Видимо, да je после 1930. године производња нео- 

бично знатно редуцирана. Производња хартије, главног ар- 
тикла која je од 1927. na до 1930. године укључиво остала 

. стационарна, на преко 1300 вагона смањена je до 1932. го- 
др Ј дине за 45% у року од две године. Код целулозе производња 

je остала последње две године непромењена, a према рани- 
јим чак je нешто повећана, a  производња дрвовине je у 
1932. години смањена за преко 50 од сто према 1930. год. 
Привредна депресија je дакле захватила и ову грану инду-
стријске делатности. Предузеће у своме извештају напо-
миње, да je било принуђено, да у неколико махова, привре- 
мено обустави рад у фабрикама целулозе и дрвовине у Го- 
ричанима, Медводама и Вевчама, и да фабрика хартије у 
Горичанима у прошлој години у опште није радила.

Наша индустрија хартије не ужива наклоност наше 
трговинске политике. О заштитној царини нема ни трага, 
Управа констатује, да између 11 држава средње и јужне 
Европе ми ce налазимо на претпоследњем месту у логледу 
царина на хартију a у погледу ротационе хартије на по- 
следњем месту пошто за ову хартију у опште не постој« 
царина. Али je ова индустрија имала да савлада још и друге 
тешкоће. Поред смањене потрошње, кризе поверења, оску- 
дице готовине, слабљења курса динара у иностранству и 
недовољног додељивања девиза за набавку иностраних си- 
ровина и поскулљења истих због разних примова, повећане 
су у последње време још и јавне дажбине и порези. Ови 
порези су изнели у прошлој години више од 55% опорезо- 
ваног чистог добитка из 1931. године не урачунајући у то 
]ош и порез на лословни лромет. Поред овога наново je уве-
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дена и трошарина на електричну струју, која има у модер- 
ним електрификованим предузећима, као што je то случај 
код ових фабрика хартије поразно дејство на производне 
трошкове нарочито јефтиног комерц-производа. Природно 
je, да су -све ове неприлике морале оставити дубоке трагове 
и на финансиски ефекат предузећа у прошлој години. И ако 
je друштво у погледу свог финансиског стања необично јако 
фундирано, ипак je чиста добит лрема ранијим годинама 
осетљиво смањена, већ и због смањеног пословног волумена.

Завршни рачуни за лоследње четири године дају сле- 
дећу слику:

Рачун изравнања.

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама д и н ар а

Благајна 197 384 903 453
Фабрике 26.477 26.320 - 26.654 21.398
Шумско имање јатна 371 371 186 '

Сировине и полуфабрик. 11.606 11.070 3.893 4.854
Хартија 2.278 1.824 1.810 2.264
Дужници 22.131 19.064 23.890 20.832

Хартије од вредности 841 4.791 4.685 5.350
Девизе и разни дужници —— 5.527 3.298
Разна актива 968 2.349

Пасива
Г лавница 25.000 25.000 25.000 25.000
Резерве 12.040 12.174 12.311 12.448
Пензиони фонд 2.131 2.661 3.260 3.826
Повериоци 23.019 23.446 24.259 15.814
Добит 2.683 2.750 2.711 1.348
Збир биланса 64.971 66.176 67.549 58.455

Рачуи губитка и добитка.

Расходи

Управни трошкови 2.236 2.299 ■ 2,763 2.712
Порези 1.591 1.713 1.502 1.507
Камата 754 1.197 852 672
Отписи 3.986 4.528 5.336 5.337
Чиста добит 2.683 2.750 2.711 1.348

Приходи
Преное добити 14 1 0.6 3
Бруто добит 11.239 12.488 12.877 11.498
Приход ефеката ------ 76
Збир прихода или расх. 11.253 12.489 13.166 11.577

Збир билавса je у 1932. години опао за 9 милиона 
на 58.45 милиона. У пасиви, oso се смањење показује углав- 
номе у опадању повериоца, који су за 3.4 милиона мањи и 
који износе 15.8 милиона према 42.64 милиона сопствених 
сретстава. Смањење повериоца на себи није неповољно, по- 
што се тиме смањују и расходи на каматама који he у овоме 
случају бити мањи за око 1 милион динара, али не смемо 
заборавити, да je то учињено из нужде, због екоро 50% 
смањења производње. Пошто су на оеталим светским тр-

жиштима такође преовлађивале хиперпродукција, опадање 
конзума и срозавање цена, то се на извоз није могло ни по- 
мишљати. Ипак напомињемо, да ће ово предузеће, баш због 
великих сопствених сретстава лакше моћи пребродити кризу 
него друга, код којих однос између сопствених и туђих 
сретстава н и ј е  толико повољан.

Актива нам показује, да су све инвестидије, сировине, 
полупроизводи и готова хартија, хартије од вредности и 
скоро 25 од сто од дужника локривени сопственим срет- 
ствима. Вредност фабрика, земљишта, машина и свих инве- 
стиција je билансирана са 21.4 милиона, односно за 5.3 ми- 
лион мање но у прошлој години, због амортизације. Ранијих 
година амортизација je била иста, a вредност! фабрика не- 
промењена на 26 милиона, пошто су стално чињене нове 
инвестиције, којих међуткм у овој години није било. У овој 
позицији од 21.4 милиона предузеће има огромне тихе ре- 
зерве. Ha теш ке  прилике тржишта целулозе, дрвовине и 
хар ти је  у к азу је  повећањ е ових резерви . Позиција дужници 
показује см ањ ењ е за  3 милиона, што je такође у вези са сма- 
њ ењ ем  обр та . К од е ф ек а та  имамо повећање за 600 х и - 
љада на 5.35 милиона, пошто je предузеће преузело већи 
пакет  при ватних  хартија од вредности за сопствен рачун.

! Позиција девизе и разни дужници опала je од 5.53 милиона 
на 3.3 милиона динара и управа то објашњава као последицу 
см ањ еног меничног и робног промета.

Крајем 1932. године било je запослено 66 чиновника
I и 701 радник, укупно дакле 767 према 909 лица у 1930. го-
дини. Наднице су смањене за 26 од сто према 1930. години,
a број радних смеиа опао je од 219 хиљада у 1930. на 165
хиљада у 1932. години.

Бруто приходи показују смањење од 1.5 милиона према
1931. години. Код расхода видимо, да су  управни трошкови 
нешто мало смањени, a нарочито расходи no каматама, 
према 1930. години чак и за екоро 45 од сто. Пошто еу от- 
писи са 5.3 милиона остали непромењени ,као и прошле го- 
дине, чиста je добит преполовљена и износи свега 1.35 ми- 
лиона. Због тога je и дивиденда преполовљена на 4 од сто 

'(1  милион), тантијеме управи износе 28.4 хиљаде, надзор- 
ном одбору 8.4 хиљаде, ренумерације чиновништву и рад- 
ништву 110 хиљада, 187 хиљада je дотирано фондовима a 14.6 
хиљада je пренето на нови рачун.

У управи за 1932. год. се налазе следећа г. г.: Фран 
Бонач, претседник; Др. Иван Боле, лотпретседник; Др. 
Петар Дефранчески,, Август Јенко, Др. Волко Климент, Иван 
Коренчан, Виктод Наглас, Рихард Швингер, Jleo Соуван и 
Алојзиј Водник. Државни комесар je г. Мирослав Сенековић. 
У надзорном одбору су г. г.: Ладислав Печанка, Др. A. Лауш 
и Јосип Андрејс. У равнатељству су главни секретар Др. 
Цирил Павлин, директор Егон Сребре, Хенрик Јан и Милан 
Гузељ.

ИСПРАВКА.
У анализи биланса Немачке пучке банке у Руми у до~ 

датку „Народног Благостања“ од 6. маја о. г. број 19., стр.
122., омакло нам се погрешно тврђење да je Румска штеди- 
оница, Рума, прибегла заштити члана 6 Уредбе о регулисању 
исплата.

Како je то тврђење потпуно погрешно, ми га овим 
исправљамо, жалећи учињену омашку.

Англе-Чехвсловачка ш Прашка ЕредитнаБанка
Ф и л и Ј а л  у  Б Е О Г Р А Д У  —  П о ш т .  ф а х  1 7 .

Рачун Поштанске штедионице, Београд 51005. =  _ =  Телефон 23402. 23403, 23404, 23405, 23406.
Прша pore se mtes&f no вајз№«нгј$; шамаљ Вџш me »елше у земљж в amcTpascray. Мздаје ееђвв аад ашуш.
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BRODARSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO „BOKA” —  KOTOR

Poslednje dve godine su za naša parobrodarska predu
zeća bile najteže i  to  u glavnome iz trd razloga (koji su  svi po
čeli dejstvovati u 1931 godini i ikoji su u 1932 godini potencirani 
do kulminacije): Smanjenje volumena međunarodne razmene 
•dobara izazvalo je osetljivu nezaposlenost svetske tonaže, sto 
je  opet imalo za posledicu srozavanje prevoznih stavova i pove
ćanje konkurencije u slobodnoj morskoj plovidbi, što je u znat
noj meri tangiralo i  naša pomorska preduzeća. Dalje imamo 
ogromno smanjenje putničkog i turističkog saobraćaja, naro
čito inostranaea, što je došlo kao posledica finansijskih nevolja 
i deviznih teškoća. Devizne stege, koje su usvojile mnogobrojne 
-države još u leto i  jesen 1931 godine, pojačane su u toku 1932 
godine, pretstavljaju skoro potpuno kočenje svakog prekograni
čnog turističkog saobraćaja. Najzad teškoće koje je u našem pa- 
robrodarstvu prouzrokovao pad engleske funte koja pretstavlja 
bazu za obračunavanje pod voznih stavova itd.

I uprava „Boke”, brodarskog akcionarskog društva u Ko
toru, konstatuje u svome izveštaju za 1932 godinu, da je po
slovanje zbog svih tih neprilika bdio u neobičnoj meri otežano. 
.„Naše poslovanje u prošloj godini vršilo se pod pritiskom opšte 
privredne depresije, i  uprkos našem upornom radu, da raznim 
merama ublažimo, koliko je moguće, posledice te opšte de
presije za naše društvo, prihodi društveni od prevoza robe i 
putnika, kako se vidi1 iz računa gubitka i dobitka, znatno su 
podbacili prem a prihodima u 1931 godim”. Ako pogledamo bru
to prihode preduzeća u 1932 godini, u narednoj tablici završnih 
računa, primetieemo, da su podbacili za preko 2 miliona odnosno 
20% prema 1931 godini. Sa 10.05 miliona oni variraju na visini 
prihoda između 1929 i 1930 godine. Ovo smanenje prihoda tre
balo  je nadoknaditi redukcijom rashoda, što je učinjeno, i to u 
tri pravca: rigoroznom štednjom, smanjenjem prinađležnosti 
osoblju i redukcijom materijalnih izdataka. Društvenom osoblju 
smanjene su primađležnosti za 10%, i 17%, i to  najviše visokim 
iunkcionerima, a ostalim 10%. Dalje se uprava ograničila samo 
na one popravke, koje su neophodno potrebne a da se održi 
plovni park u ispravnome stanju. Videćemo, da su svi ovi 'na
pori, i  ako radikalni i oeetljdvi, ipak 'bili krunisani punim uspehom.

„Boka” je međ našim velikim parobrodarskim preduze- 
-ćima najmlađe —  osnovana je tek u 1921 godim, i jedino, 
koje vršii saobraćajnu službu na našoj južnoj obali Jadrana i 
koje veže južu Dalmaciju sa crnogorskom i albanskom oba
lom. Uprkos svoje mladosti društvo ima iza sebe već veoma 
burnu dstoriju i događaje, koji su jednog momenta stavljali u 
pitanje čak i  njegov dalji opstanak. U mašim ranijim analizama 
„Boke” svi su ovi momenti detaljno bili izloženi. Rezimirajući 
ove događaje možem napomenuti, da je „Boka” u 1927 godini, 
kada je dobila novu upravu, vaskrsla, i da njezin napredak i 
vrlo povoljan razvoj datira tek od tog vremena. Nova uprava 
je  pročistila situaciju „Boke” u kojoj je .mnogo bilo trulo, iz
vršila reorganizaciju i  sanaciju, za što je bilo potrebno pume 
dve godine. Ozbiljnost ovog posla najbolje nam pokazuje bi- 
lans za 1927 godinu, u kome se, posle otpisa svih ranijih re
zervi, iskazuje gubitak od preko 2,5 miiliona dinara. Aid je time 
■situacija bila prečišćena, i „Boka” je mogla da pod normalnim 
prilikama inastavi svoj razvoj — sada u rukama vrlo vešte 
uprave, koja je uspela, da još u 1929 godini eliminiše sav gu
bitak i da iskazuje čak i zaradu. U to vreme su uslovi za nov 
polet „Boke” bili najpovoljniji, da nije brzo posle toga došlo 
do rapidnog pogoršanja opštih privrednih prilika i  do specijal- 
fii'h teškoća koje su kočile razvoj naših pomorskih preduzeća.

Uprkos teškim prilikama „Boka” je u 1931 i 1932 godini, 
a  naročito za vreme letne sezone, u znatnoj meri intenzivirala 
saobraćaj i proširila svoje pruge, favorizirajući turizam u ju
žnim krajevima, koji je do sada bio slabo razvijen. U tome po
gledu „Boka” je pionir, koji zaslužuje puno- priznanje. Imali smo 
prilike da napomenemo, da ekspanzija „Boke” ima konkretne

oblike: kupljen je bio parobrod „Hercegnovi” pomoću koga su 
otvorene četiri nove, brze nedeljne izletmček pruge Dubrovnik 
—Kotor i  dve Dubrovnik—Ulcinj. Pojačan' je saobraćaj između 
Zelenike i  Hercegnovog do Budve i ostalih mesta ma crnogor- 
primorju. U 1932 godini su u Splitu temeljito' popravljeni 
parobrod „Sitnica’ sa  119 reg. bruto, tona i  tri gvozdena ša
loma, a -movi kotlovi su montirani na „Sitnici” i „Bistrici”.

Plovni park „Boke” ostao je nepromenjen prem a 1931 
godini, što se tiče broja brodova i tonaže, ali su  pravljene po
pravke, kojima je kvalitet i rentabilitet tih objekata znatno po
pravljen. Ukupno, društvo raspolaže sa  19 jedinica koje imaju 
1532 bruto registr. tona i  3085 indiciramih konjskih snaga, od 
čega je 9 parobroda, 3 motorna broda, 4 motorne lundre, jedna 
jahta, jedan motorni čamac i jedan motorni kuter. Prem a 1929 
godini ovaj je park znatno povećan, pošto' je tada „Boka” ra
spolagala sa  svega 10 jedinica sa  1009 bruto registar tona i 
1826 indiciranih konjskih snaga. U 1930 i  1931 godini izgrađene 
su dve motorne lađe tipa lundre, svaka sa dva motora i sa  tri 
vagona nosivosti za transporte rekom Bojanom i po Skadarskom 
jezeru. U 1931 d 1932 godini su dalje osnovana i  dva društva za 
suvozemne transporte s ograničenim jemstvom i znatnim učeš
ćem „Boke”, da bi' se na taj način suzbila konkurencija do koje 
je došlo kao posledica nedovoljno regulisanog odnosa i  nepra
vilne podele rada između raznih saobraćajnih preduzeća — pre 
svega u pogledu transporta autobusima.

Što se tiče finansiskog stanja „Boke” daje nam u.poređe- 
nje glavnih bilansnih pozicija za poslednje četiri godine neo
bično interesantnu sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1929 1930 1931 1932

u hiljadama dinara
Gotovina 61 2.377 233 73
Potraž. kod banaka — ' — 1.801 —
Potraž. kod drž. ust. i razno 7.224 2.635 6.480 8.859
Hartije od vred. posle otpisa 467 500 1.138 2.011
Vrednost parobroda 5.870 8.377 9.318 9.328
Skadar, plovidba posle otpisa 1.476 1.000 500 —
Roba na stovarištu 83 634 54 86
Invantar po otpisu 91 225 129 201
Nepokretnost po otpisu — — 124

Pasiva

Glavnica 10.000 10.0000 10.000 10.000
Rezervni fomd — — 203 241
Fond amortizacije 1.550 2.532 3.464 4.405
Fond za osiguranje 302 335 825 1.143
Poverioci 2.096 1.124 4.834 4.107
Pouzeća 27 39 13 —
Nepodignuta dividenda — 90 71 54
Dobit 1.296 1.207 244 731
Zbir bilansa 15.273 15.750 19.653 20.683

Račun gubitka i dobitka

Pasiva
Prenos gubitka 592 — -
Upravni troškovi 929 1.012 1.245 1.221
Troškovi brodova 4.347 5.157 5.988 4.447
Pogonski troškovi 1.568 1.369 1.724 1.258
Kamata 209 ------ 56 92
Agencije 191 156
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Reklamni troškovi ------ 71
Otpisi 4 808 1.580 2.473
Dotacije rez. fonda ------ 13
Dobit 1.296 1.207 244

Prihodi:
Bruto prihodi 
Prenos iz prošle godine

9.757 10.327 12.011

Zbir prihoda 9.757 10.327 12.005

32
2.256

39
731

10.053
219

10.273
Zbir bilansa je povečan u 1932 godini za jedan milion na 

20.68 miliona, od ćega su 4,1 milion tuđa a sve ostalo sopstvena 
(koja su pet puta veća od povenäaca). Glavnica iznosi' 10 mi- 
liona a fondovi1 skoro 6 miliona. T o  ukazuje na neobično o b a - ' 
zrivo vođenje poslovne politike —  pošto treba im ati u vidu, da ' 
su ranije rezerve prilikom sanacije preduzeća u 1927 godini is- 
crpene i da su fondovi; u 1928 godini — postojao je svega a-mor- 

. feizacioni —  iznosili 963 hiljade (dok imamo sada već 5,8 mi
liona). Najveći je am orfcacioni fond parobroda, sa 4.4 miliona; 
zatim dolazi fond za osiguranje, sa  1.14 miliona, koji je osnovan 
1929 godine, pošto je uprava stekla ubeđenje, da su premije 
osiguravajućim društvima i suviše skupe. Rezervni fond iznosi 
241 hiljadu. Pavenoci su  prema 1931 godini smanjeni za nešto 
preko 700 hiljada, ma 4.1 milion dinara; ova pozicija bi- uopšte 
bila nepotrebna, kada bi društvo uredno i; na vreme dobivalo 
od države ugovorenu dotaciju, kao naknadu za saobraćaj na ne- 
nere'ntabilniim prugama, koji „Boka” obavlja u interesu javnog 
saobraćaja i prema naročitom ugovoru sa državom.

U aktivi vidimo poziciju dužnici, odnosno kako se ranije j 
zvala potraživanje kod državnih ustanova i razni dužnici. Ova i 
godine, ta  je pozicija povećana na 8.85 miliona, dok je u 1930 
godini iznosila, zajedno sa pozicijom potraživanja kod banaka | 
(koje se 1932 godine gubi) 8.28 miliona. Sastav pozicije dužnici 
nije nam poznat, ali pretpostavljamo, da će pretežni iznos otpa- i 
dati na potraživanje od države. „Boka” po našem mišljenju j 
inače ne bi imala računa zadužiti se za preko 4 miliona i po
zajmljivati sa  druge strane svoja sretstva.

Najveća pozicija u aktivi su parobrodi sa 9,3 miliona. 
Prema 1931 godini ova je vrednost ostala nepromenjena, pošto 
nisu nabavljeni novi plovni objekti. Pozicija hartija od vrednosti, 
koja je u 1931 godini bilansiirana sa 1.14 miliona, povećana je u 
toku godine, novim kupovinama efekata na 2.74 miiliona, od čega 
je otpisano 730 hiljada, tako da se iskazuju u bilansu sa 2 
miliona. Vrednost Skadarske plovidbe otpisana je u celosti — 
za 500 hiljada, a inventar, posle otpisa od 67 hiljada, bilansiran je i 
sa 202 hiljade. Nova1 je pozicija nepokretnosti sa 138 hiljada, od 
čega je otpisano 14 hiljada, tako da iznosi bilansna vrednost 124 
hiljade. Ove nepokretnosti ,Boka” je kupila po vrlo povoljnim 
uslovima od Bokeške banke, a nalaze se na Tabačini, u nepo
srednoj blizini Kotora. Na tome imanju biče postepeno' smeštene 
radionice „Boke” i magacini, što je važno zbog koncentracije 
poslova, racionalnijeg iskorištavanja radne snage kao i zbog 
ušteda na krnjama. Vidimo dakle, da su sve investicije, parobrodi 
i t. d. i  50% od aktivnih tekućih računa pokriveni sopstvenim 
sretstvima. Ako bi država uredno ispunjavala svoje obaveze, 
„Boka” bi bila u stanju, da i  svoj obrtni kapital crpe iz sopstve- 
nih sretstava, odnosno da nabavi i nove parobrode ili druge po- 
hobne investicije.

Pošto su prihodi, u 1932 godini smanjeni za 2 miliona, re
ducirani su i  rashodi. Smanjeni su  upravni troškovi ali su znat
nija uštede učinjene kod troškova brodova i pogonskih troškova. 
Dok su ovi troškovi u 1931 godini iznosili 7.7 miliona, oni u 
1932 godi. dostižu 5.7 miliona. Ova ušteda od 2 miliona 'omogu
ćila je amortizaciju od 2.25 miliona, koja je samo za 200 hi
ljada manja nego u 1931, ali u današnje vreme isto tako po
trebna i važna. Otpisano* je: kao dotacija fondu za amortizaciju 
941 hiljada, od vrednosti Skadarske plovidbe 500 hiljada, od 
hartija od vrednosti 730 hiljada, od nepokretnosti 14 hiljada, in

ventara 67 hiljada a razni otpisi iznose u 1932 godini 731 h i
ljada dinara.

Posle izvršene reorganizacije, „Boka” je u 1929 i 1930 
godini bila u stanju, da svojim akcionarima plača 10% divi
dendu na glavnicu od 10 miliona. Zbog pogoršanih prilika i kođ 
čiste dobiti od 244 hiljada ona u 1932 godini više nije m ogla 
platiti dividendu, tako da je dobit preneta na ovu, 1932 godinu- 
Zajedno sa dobitkom od ove dve poslednje godine, omogućena je 
isplata dividende od 6%! Uprava se dugo kolebala, da li m ožda
ne bi bilo bolje, da se i ova dobit prenese na novi račun. Pri
hvatila je ipak podelu 6% dividende iz obzira na teško dan je tt  
kome se nalaze mnogobrojni njezini mali akcionari' iz tamošnjih- 
siromašnih krajeva — čije je stanje znatno pogoršano usle-t pore
mećaja kreditnih prilika kod nekih novčanih zavoda.

Uprava sam a podvlači, da je isplata dividende biia omo
gućena uglavnome zbog ušteda, postignutih usled sniženja pri- 
nadležnosti društvenih funkcionera.

Od postignute dobiti od 731 hiljadu dato je upravi kao* 
tantijema 51 hiljada, akcionarima 600 hiljada a 80 hiljada p i t— 
neto je na novi račun.

Akcionari' „Boke” mogu sa  njezinim radom odnosno s a  
radom svoje uprave biti neobično zadovoljni. Zahvaljujći 'nje
zinom neumornom' radu „Boka” je pre pet godina spašena si
gurne smrti, i sada se uspešno razvija. Međutim, ovaj gest n ije  
bio od koristi samo za akcionare „Boke” nego i  za privredu' 
čitavog ovog kraja. Time je osiguran stalan i dobro razvijen 
pomorski saobraćaj u Boki Kotorskoj, stalna veza sa Severnom- 
Dalmacijom i što je možda još važnije, veza sa  crnogorskim Pri
morjem i sa Albanijom.

Plovidbom na Skadarskom jezeru i veza rekom Bojanom- 
sa pomorskim pristaništima „Boka” je u neobičnoj meri pri
pomogla unapređenju tamošnjeg privrednog života s jedne- 
strane a sa druge strane ona je omogućila da dođe do intenziv
nijeg saobraćaja stranaca i  turizma, koji je ranije u ovim kraje
vima bio gotovo1 nepoznat, pošto su svi ti krajevi, i ako neobično- 
tepi i romantični bili skoro potpuno nepristupačni'. A turizam je 
za tamošnje siromašne krajeve postao jedan vrlo lep izvor p r i
hoda, kojim je  stanovništvu u mnogome potpomognuto.

Kako je prom et stranaca u toku poslednje dve godine; 
zbog zbog već pomenu tih teškoća počeo rapidnO' opadati, 
uprava „Boke” starala se, u saradnji sa domaćim turističkim, 
pred'uzećima, da ovaj smanjeni turizam naknadi povećanom- 
propagandom međ domačim- 'interesentima i vidimo, da je u po
slednje vreme znatno porastao broj turista-putnika iz Srbije i: 
ostalih naših severnih i istočnih krajeva naše zemlje. Da bi ova; 
putovamja što više favorizirala, „Boka” je čak i u znatnoj' meri, 
snizila prevozne tarife.

U tprav i „Boke” za 1932 godinu nalaze se sleie.ća g. g. 
Lale N. Zubef, pretsednik; Nikola N. Zuber, potpretseđnik; Ivo 
Barać, Rudolf Đunio, Ćiro Kamenarović, Krsto Pejović i Nikola 
Verona. U nadzornom odboru su g. g.: Savo Mihmović, pret
sednik; Špiro Jankovič, Ivo Zbutega, Gavro A. ćurkov’ć i Bo
židar Rađanović.

JUGOSLAVENSKO AKCIONARSKO DRUŠTVO 
SCHICHT-LEVER, ZAGREB

Prošle godine kod nas je potrošnja sapuna bitno opala., 
ipak se radi toga neće moći kazali, da je naš kulturni nivo u 
jednoj jedinoj godini mogao toliko da se spusti. Osiromašenje- 
širokih slojeva imalo je za posledicu smanjenje svih iz jataka p a  
i izdataka oko čistoće. Mnogi su reducirali potrošnju sapuna, ne 
radi toga, što im nije stalo do čistoće, nego za to, što njihovi 
prihodi nisu dozvoljavali drugi izlaz. A prihodi nisu u nepo
srednoj vezi sa  kulturom. Prema tome bilo bi tačnije kad bi se- 
kazalo da potrošnja sapuna jedne nacije odnosno države stoji Uo 
relaciji sa  prihodima stanovnika.
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Smanjenje potrošnje sapuna -pogađa u prvom redu uvoz. 
O n  je gotovo prestao. Na ovom polju industrijske delatnosti može 
se kazati da smo se potpuno emancipirali od inostranstva. Osim 
možda za neke luksuzne artikle. A tu nam izgleda da ima više 
snobizma nego stvarne potrebe.

Velika industrijska poduzeća osetila su u manjoj uicri 
promenu prilika nego manja. Velika poduzeća raspolažu sa znat
nim sretstvima pak naročito u teškim privrednim prilikama mogu 
lako da eliminiraju onu 'konkurenciju koja nije dobro ni dovoljno 
fundirana.

•Schicht-Lever je najveće poduzeće za fabrifcacdju sapuna i 
srodnih artikala u našoj državi, I teško da će se kod nas u do
gledno vreme podići jedno novo poduzeće koje bi imalo nje
gove dimenzije. Za to  su  u prvom redu potrebna sretstva do 
kojih se danas ne može tako lako doći. Ne toliko što se tiče 
investicija, koliko u pogledu obrtnog kapitala. Pojedina druga 
-poduzeća, poredi Schicht-Lever-a naročito s  obzirom i n a  njegovu 
veliku organizaciju i renome njegovih proizvoda, mogu da razvi
jaju samo ograničeno delovanje. Možda ni u jednoj grani naše 
industrijske delatnosti nem a jedno poduzeće u svojoj branši tako 
dominantnu ulogu kao što je ima Schi-cht-Lever u našoj indus
triji sapuna. Pogotovo od kako je fuzijom eliminirana konkuren
cija konserna Lever.

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaju:

Aktiva: 1929. 1930. 1931. 
u hiljadama dinara

1932.

.Zemljišta 660 122 132
Zgrade 7.872 8.853 8.843 8.991
Industrijski inventar 12.085 12.447 23.344 23.447
Zalihe 12.174 9.034 8.681 8.207
Blagajna 517 489 550 688
Efekti 157 158 2.378 2.369
Dužnici 12.683 11.203 10.010 9.079

Pasiva:

Glavnica 8.000 8.000 20.000 20.000
Rezerve 769 1.927 4.946 6.145
Fond amortizacije 11.599 13.092 14.794 16.357
Poverioci . 21.758 14.145 8.009 5.902
Menice 1.000 977 1.448 1.403
Dobitak 3.377 4.403 4.751 3.170
'Ukupna bilansa 46.762 42.762 53.962 52.980

Zbir bilanse pokazuje smanjenje od milion dinara prema 
stan ju  od 1931 godine. Kod bilanse od preko 50 miliona to je 
neznatni iznos. Ni 2%, Pa prema tome i ne dolazi u obzir kod 
prosuđivanja poslovanja poduzeća u prošloj godini.

Investicije su iste. Ranijih godina pozicije zemljište i zgrade 
bile su zasebno izkazane. Prošle godine u jednom iznosu. Zbir 
pozicije zemljište i zgrade u 1931 godini odgovara poziciji ze
mljišta i zgrade u 1932 godini. Novih investicija po tome 
nije bilo.

Zalihe su u glavnome iste. Dužnici su za milion dinara 
m anje ili' za 10%, Kako vdimo ni u tim pozicijama nema većih 
promena. Uprkos teških privrednih prilika poduzeće je poslo
valo gotovo kao i ranijih godina. Tu dolazi do izražaja gotovo 
monopolski karakter poduzeća za izvesne artikle odnosno za iz
vesne krajeve naše države koji pored Šihta neće ni- da čuje za 
druge produkte.

Sve investicije iznose oko 32 miliona dinara. Amortiza
cijom fond 16 miliona ili polovinu. Prem a tome vlastita sretstva 
od  26 miliona dinara ne samo što pokrivaju sve investicije nego 
daju i vlastiti obrtni kapital u visini od 10 miliona dinara.

Poverioci iznose 5.9 miliona dinara a menice 1.4 miliona.

Po tome tuđa sretstva iznose samo 7.3 miliona dinara, odnosno 
manje nego dužnici. Tu leži snaga poduzeća Schicht-Lever. Izdaci 
na kamatama su minimalni. Čak može biti da -se iz ove pozicije 
dobiva višak. Obaveze prema novčanim zavodima iznose kod 
Schicht-Lever samo 750 hiljada dinara. To je bagatela prema 
obimu poslova. Poverioci su u glavnome potraživanja liferanata, 
koja još nisu dospela.

Prema 1931 godini obaveze su reducirane za 2 miliona 
dinara. Rezerva je povećana za preko jedan miliona dinara. A 
fondu amortizacije su dodeljena skoro 2 miliona dinara. Prema 
tome vlastita sretstva poduzeća, odnosno smanjenje obaveza 
vrši se i bez povišenja glavnice. Pri tome nem a nikakvih ogra
ničenja u poslovima. Za par godina i bez povišenja glavnice, 
intenzivnom amortizacijom investicija i znatnom dotacijom re
zervnog fonda, poduzeće će biti u stanju da -i sav obrtni kapital 
pokrije vlastitim sretstvima.

čisti dobitak sa prenosom iznosi nešto preko 3 miliona 
dinara prema 4.7 miliona dinara ranijih godina. Jasno je da su 
teške prilike u kojima se je prošle godine nalazila naša privreda 
morale imati uticaj i ma zaradu pojedinih industrijskih podu
zeća pa ta to  i na Schicht-Lever. Međutim dobitak od 3 mil. djr 
nara kod glavnice od 20 miliona znači ukamaćenje od 15% što 
je u svakom pogledu vanredno povoljan, rezultat. Naročito ako 
imamo u vidu naše opšte privredne prilike.

U upravi Jugoslovenskog društva Schicht-Lever, Zagreb, na
laze se sledeća g. g.: Lazar Lagjević, pretsednik; Dr. Heinrich 
Schicht, Aussig, potpretsednik; Georg Schicht, Aussig, Djordje 
Velisavljević, Makso Antič, Svetozar Božić, Edmund Charles 
Tatlow, London, Sidney James van den Bergh (London), Dr. 
Jan Willem Maria Jürgens, Berlin, Franjo Zdvoržak. Glavni di
rektor je g. Jožef Podlipsky.

TRGOVAČKA BANKA, CETINJE

Iz ranijih analiza Trgovačke banke na Cetinju našim je 
čitaocima poznato, da je ova banka naslednica Narodne banke 
Kraljevine Crne Gore, koja je bila osnovana 1909 godine. Posle 
Ujedinjenja, banka je reorganizovana i pretvorena u privatnu 
banku, 8 avgusta 1921 godine, sa današnjom firmom i sa  glav
nicom od 500 hiljada dinara —  dakle u vrlo skromnim dimenzi
jama. Do 1926 godine glavnica je nekoliko puta povišena, na 2 
miliona dinara, ali je uplata akcija podeljena na postepeni upis. 
Do kraja 1930 godine uplaćeno je n a  ime glavnice 1.74 miliona, 
i uprkos sve težoj privrednoj depresiji uplaćeno je  do kraja
1931 godine 1.91 milion a do kraja 1932 godine 1,92 miliona. 
Da u toku 1932 godine nije bilo uplata glavnice ni najmanje nas 
ne začuđuje. Banci ne bi bilo teško popuniti 2 milionsku visinu 
glavnice upotrebom rezervnog fonda, ali za to danas i ne postoji 
nužda, i banka će moći, ćim se prilike poprave, bez teškoća naći 
interesente za ostalih 78 hiljada akcija. Nije isključeno, da će 
onda izvršiti i1 povećanje glavnice.

Privredne prilike su u Crnoj Gori bile poslednjih godina 
neobično teške i ako uzmemo u obzir još i bankarsku krizu i 
opšte nepoverenje onda nije teško doći do zaključka, da su banke 
u Crnoj Gori u poslednjoj godini imale da rade pod neobično 
otežanim okolnostima. Uprava Trgovačke banke daje u svome 
izveštaju redovno i kratak prikaz lokalnog privrednog razvoja, iz 
koga vidimo, da je prošla godina, i ako prilično rodna ipak bila 
veoma teška. Cene raznih zemaljskih proizvoda su jako pale, 
izvoz stoke je bio beznačajan, eksploatacija šum a nemoguća a 
javni radovi, u koje su bile polagane tolike nade i kojima bi se 
stanovništvu moglo neposredno pomoći, bili su minimalni. U svim 
granama privredne delatnosti, a naročito u trgovini i zanatu došlo 
je do potpunog zastoja. Kupovna snaga seljaka je osetljivo sma
njena a štednja onemogućena. Mere preuzete za ublaženje ovih 
prilika, preduzete od strane države, kao Zakon 0 zaštiti zerr
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radnika, njegovo produženje i dopune nisu donele željene re- j 
zultate

!
Sto se trče samoga bančinog rada u prošloj godini, uprava j 

napominje, da je delokrug svoga rada znatno ograničila. To je I 
za naše novčane zavode u prošloj godini balo svakako najvažnije, j 
Banka se nije upuštala u nove poslove ali je svim silama n a s to -! 
jala da bude prema svojoj klijenteli što kulantnija. Postojeći 
krediti dosada nisu ukinuti, veli se u izveštaju, niti su sma- ■ 
njeni, ako su odgovarali prilikama. Dužnicima su  pružene sve 
■moguće olakšice, a  protesti i  utuženja su izbegavana. Zahtevfcna 
ulagača je u punoj meri udovoljeno, i kako se Trgovačka banka 
u drugoj polovini 1931 godine nije koristila međusobnim spora
zumom banaka o  postepenom isplaćivanju ulog,., tako isto na
pominje uprava, da je pored svih nepovoljnih prilika ipak uspela, 
da završi 1932 godinu sa dobitkom i ne pribegavajući merama 
koje je država dekretirala u svrhu obezbeđenja novčanih zavoda.

Naredna tablica, u kojoj smo uporedili glavne bilansne 
pozicije za nekoliko poslednjih godina, pruža nam sledeću sliku:

Aktiva: 1928. 1930. 1931.

u hiljadama dinara

1932.

Blagajna 185 315 401 237
Menice 2.743 3.766 4.163 4.152
Hartije od vrednosti 479 568 406 371
Tekući računi 3.511 3.060 2.302 1.882
Nepokretnosti 494 932 926 991
Inventar 75 68 68 71
Ostave, garancije i t. d. 6.668 6.693 6.943 4.546

Pasiva:

Glavnica 1.600 1.741 1.915 1.922
Rezerve 355 452 497 497
Penzioni fond 10 25 36 36
Ulozi na štednju 2.665 3.532 3.720 2.880
Poverioci 2.039 2.173 1.354 1.610
Reeskont 475 505 693 720
Nepodignuta dividenda 61 28 24 16
Čista dobit 282 253 26 23
Obrtni kapital 7.487 8.710 8.266 7.704
Zbir bilansa 14.155 15.403 15.209 12.250

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Kamata ——  714 539 513
Troškovi 682 629 701 554
Otpisi1 
Čista dobit 282 253

193
26

61
22

Prihodi:

Kamata 83 697 606 566
Provizije 710 669 723 428
Razni prihodi 172 101 14
Prihodi od nepokretnosti 129 130 119
Prenos dobiti ------ 26
Zbir prihoda ili rashoda 964 1.597 1.459 1.153
Dividenda u % 15% 10% ■■ ■■■ -- ------

Obrtni kapital ban čin smanjen je u poslednjoj godini za 
svega 500 hiljada, koliko i 1931 godine. Dok je u 1931 godini 
dolazilo ovo smanjenje od smanjenja poverioca, koje je banka 
sama reducirala, dolazi u 1932 godini od odliva uloga, za 840

hiljada odnosno nešto manje od 30%, tako da iznose ulozi krajem: 
1932 godine 2.88 miliona dinara. Tome na suprot povećani su: 
poverioci za 260 hiljada na 1.61 milion, što je banka mogla 
urediti pošto podržava uske prijateljske veze sa Zemaljskom 
bankom za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu, koja je i danas 
jedna od najlikvidnijih banaka u zemlji. I reeskontni kredit kod 
Narodne banke je nešto malo povećan za 27 hiljada na 720' 
hiljada, a poslednje dve godine porastao je za 215 hiljada. Na 
nešto preko 5 miliona tuđih sretstava imamo 2,5 miliona sop- 
stvenih a to je vrlo povoljan odnos.

Aktive pokazuju vrlo malo promena. Odliv uloga je, k ao  
što smo videli, isplaćen povećanjem pasive za 290 hä jada, zatim 
smanjenjem gotovine u blagajni za 180 hiljada a najviše putem 
naplate aktivnih tekućih računa za 410 hiljada, tako, da su me
nični krediti ostali nepromenjeni prem a prošloj godini sa 4,15’ 
miliona. Uprava napominje, da su ti krediti likvidni i sigurni, 
pokriveni dobrim žirom i hipotekama. Nepokretnosti su u 1932: 
gobini bilansirane sa 991 hiljada odnosno za 65 hiljada više, i 
uprava kaže, da pretstavljaju daleko veću stvarnu vrednost. To» 
su bančina palata, zgrada filijale u Beranima i jedne kuće za 
stanovanje. Hartije od vrednosti su smanjene za 37 hiljada, što 
je otpisano kao kursna razlika, direktno kroz račun gubitka £ 
dobitka. Inventar je bilansiran sa 71 hiljadu i pretstavlja duplo 
veću vrednost. Znači, da ima T rgovačka banka u nepokretno— 
stima i inventaru lepe tihe rezerve.

Račun gubitka i dobitka pokazuje smanjenje bruto prihoda, 
za 300 hiljada prem a pretprošloj i 444 hiljada prema 1930 godini. 
Najviše su opali prihodi od kamate i provizija, a  to je posledica. 
zakonskog normiranja kamate na seljačke menice sa 10% —  i 
uprava podvlači, da se je ovoga propisa strogo pridržavala. ' 
Prema 1931 godini ovi su prihodi za preko 330 hiljada manji. Kod 
rashoda vidimo da su kamati ostali skoro bez promene, ali su; 
troškovi reducirani za preko 150 hiljada na 554 hiljade. Ali se 
time smanjenje prihoda nije moglo nadoknaditi Zbog otpisa od 
61 hiljadu (37 hiljada na ime kursne razlike a 23.5 hiljada n e 
sumnjivim potraživanjima) čista dofeit iznosi svega 22 hiljade, a  
preneta je na novi račun, kao što je to bio slučaj i u prošloj' 
godini

Pogoršanje prilika vidimo i iz bančine dividende: dok je- 
Trgovačka banka još u 1928 godini plačala 15% dividendu, a u 
1929 i 1930 godini 10%, dotle obe poslednje godine svojim ak- 
cionarima više ne plaća ništa. Postignute dobiti ne iznose više 
od 26 odnosno 22 hiljade dinara i to zbog toga, što je banka, 
iz predostrožnosti otpisala na sumnjivim potraživanjima i kursnoj 
razlici u 1931 godini skoro 200 hiljada, a u 1932 godini 61 hiljadu,.

Ovaj načn bilansiran ja  ukazuje na neobično veliku pređo- 
strožnost bančine uprave. Banci ne bi bilo teško, a da iskaže za 
obe. poslednje godine čistu dobit, koja b i omogućila isplatu di
vidende. Međutim ona je veoma pravilno usvojila prfhcip, d a  
je u ovakvim prilikama, važno, da se jačaju fondovi odnosno 
sopstvena sretstva bainčina, pre svega stvaranjem latentnih re
zervi. Akcionarima je time učinjena mnogo veća usluga nego 
da im je isplaćena dividenda, i  ako 'bi njima u ovo vreme i di
videndom bilo mnogo pomognuto!.

Međutim, m i se danas nalazimo u vremenima, koja naro
čito od imućnijih zahtevaju izvesne žrtve, u korist skupnosti. 
Akcionari Trgovačke banke na Cetiinju dobro su shvatili ove 
prilike i  pokazali se sporazumni da rezigniraju na ukamaćenje- 
sretstava, .koja su plasirati u vidu akcija.

U upravi Trgovačke banke na Cetinju nalaze se sledeća 
g. g.: Aleksa V, Martinović, pretsednik; Dr. Nikola Jergović, 
Tesmo Mjaljević, Božo Čakić, Marko Ivanovič, Simo Vesković,, 
Vučić Vujošević, Halid Hadžimerović, Dimitrije Miladinovič, Milo 
Vrbica, Jovo Radifkovie i Djuro Rolović. U nadzornom odboru su 
g. g.: Savo Marinović, Gavro Cemović, Boško Radanović, Dušam 
Čakić i Novak Miloševič.
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„Rosija Fonsier” društvo za osiguranje i reosiguranje u Beogradu 
Kovnica a. d. — Beograd 
Прва хрватска творница уља д. д. — Ззгреб
„Уљаиик” петролеумско д , д . —  Загреб 
Херцегновска банка д. д. у Херцегновом

„ROSIJA FONSIER” DRUŠTVO ZA OSIGURANJE I 
REOSIGURANJE U BEOGRADU

„Rosija Foinsier,, društvo za osiguranje i reosiguranje u 
Beogradu osnovano je u 1921 godini Ono se bavi sa svim gra
nama osiguranja, ikako sa osiguranjem elementara kao i životnog 
osiguranja i njegovo poslovanje bod nas pokazuje vrlo lep na
predak. Naročito u doba pre pogoršanja naših privrednih pri
lika. Poslednje dve, tri godine, uslovi rada znatno su pogor
šani i otežani, što je u ostalom tipično i za sva naša osigura
vajuća društva. Uprava napominje, u svome izveštaju za 1932 
godinu, da joj i pored svih nastojanja, pored uloženog truda i 
žrtava mije uspelo, -da održi stanje poslova na nivou iz 1931 go
dine i to -u granama požara i osiguranju života, dok je tome na 
suprot u ostalim granama postignut čak i mali porast.

U našim ranijim prikazima osiguravajućih društava upo
znali smo naše čitaoce sa svim specijalnim teškoćama, sa kojima 
se naša osiguravajuća preduzeća moraju boriti. Kao jedna od 
najvažnijih je osustvo zakona o osiguravajućim društvima, o 
državnom nadzoru, nad njihovim radom, o zaštiti višegodišnjih 
osiguranja požara, o ugovoru osiguranja i t. d.J Jugoslavija je 
jedina država u Evropi, koja nema državno nadleštvo koje bi se 
isključivo bavilo pitanjima osiguranja svih vrsta i nadzorom nad 
radom ovih društava. Ovi nedostatci su predmet opširne kritike 
uprave „Rosije Fonsier” u izveštaju za pretprošlu godinu, u kome 
se napominje, da kod nas u Ministarstvu trgovine i industrije 
postoji doduše jedno odelenje koje nosi naziv „Otsek za kredit
ne ustanove i osiguranja” ali je taj otsek tako zauzet drugim 
poslovima, da apsolutno nema mogućnosti da posveti osigura
vajućoj struci onu pažnju koju zahtevaju teški problemi dana
šnjice. Iz istih razloga Ministarstvo -nije uzelo u obzir ni pret- 
stavku Saveza osiguravajućih društava u pogledu štetnog dej
stva novih zakonskih odredaba. Tu dolazi na prvo mesto zakon
o zaštiti zemljoradnika. Osiguravajuća društva uvela su tako 
zvana paušalna osiguranja — to su osiguranja celokupne po
kretne i nepokretne imovine seljaka jednom jedinom kumula
tivnom polisom —  kao i za osiguranja protiv gradobitine, si
stem sa odloženim beskamatnim plaćanjem premija. Ovaj sistem 
odloženog plaćanja premija sastoji se u tome, što seljak zaklju
čuje osiguranje još 1 marta ili 1 aprila i pošto seljak u tim me
sečima nema gotovog novca to se plaćanje premija odlaže do 
oktobra odnosno novembra, i to bez svake kamate. Društvo pre
uzme od seljaka imenicu, koju međutim sada ne može naplatiti, 
što ima za posledicu, da je seljak ostao neosiguran. Nije se vo
dilo računa o tome, da osiguravajuća društva imaj-u plasirane 
svoje tehničke rezerve kod novčanih zavoda, i kod onih koji su

se koristili pogodnostima motatorijalnih odredaba §§ 5 i 6 i da 
osigurvajiuća društva nisu zaštićena. Dalje konstatuje uprava, 
da je način bilansiranja hartija od vrednosti kako to propisuje za
kon od 30 decembra 1931 godine za osiguravajuća društva apso
lutno nemoguć. Kod1 osiguravajućih društava služe državne har
tije od vrednosti za stalan plasman rezerva, koje se gotovo ni
kada ne otuđuju za spekulativne ciljeve, kao što je to slučaj kod 
novčanih zavoda, već služe kao pokriće premijskih rezerva, koje 
faktički i ne pripadaju društvu već samim osiguranicima, a dru
štvo se samo koristi delom kamate, koju mu matematička re
zerva tehnički moira dati. Napominje se, da je otpis predviđen 
ovim zakonom za osiguravajuća društva nemoguć, pošto ni cela 
postignuta zarada kod osiguravajućih društava ne iznosi toliko 
da bi se jedna petina fcursne razlike mogla otpisati. Osigurava
juća preduzeća u Jugoslaviji imaju oko 120 miliona dinara plasi
rano u državne hartije od vrednosti, što znači, da iznose razlike 
na kusevima 40 do 50 miliona dinara, zbog čega se traže drugi 
rokovi otpisa, pre svega i zbog toga, što se pretpostavlja da su 
ove razlike samo privremene a osiguravajuća društava nemaju 
nameru, niti potrebu da svoje efekte sada otuđe.

U sastavljanju računa gubitka i dobitka društvo „Rosija 
Fonsier” prilično se odvaja od ostalih naših osiguravajućih pre
duzeća. Prvo zbog toga, što bilansira prihode i rashode zaseb
no za život, požar, i ostali elementar, a drugo, što unosi u pri
hode bruto premije to jest prihode premija onako- kao što ih 
plaća osiguranik a m eđ rashode knjiži deo onih premija, koje 
pripadaju reosiguraču. Štete, isplaćene provizije itd. tome na su
prot knjiži neto, po odbitku udela reosigurača.

Mi smo se držali podele koju praktikuje „Rosija Fonsier”. 
Pošto ćemo pojedine grane osiguranja pojedinačno analizirati, 
donosimo prvo račun gubitka i  dobitka sa zbirom cif ara: Dobij a- 
rno sledeću. sliku:

Račun gubitka i dobitka
Prihodi 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Životno odelenje 42.818 50.998 59.618 64.760
Požarno odelenje 17.147 17.213 16.107 13.119
Elementarno odelenje 4.308 3.971 3.282 3.403
Prenos dobiti iz proš. god. 21 163 142 193
Kamata 186 265 426 359
Prihod od nepokretnosti 230 563 637 471

Rashodi
Život 42.099 50.520 59.037 64.125
Požar 14.776 14.731 13.866 11.010
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Elementar 3.659 3.412 2.763 2.751
Porezi 496 521 447 440
Administrativni troškovi 3.163 3.466 3.455 3.122
Otpisi 355 293 66 154
Dobit 163 496 576 703
Zbir prihoda ili rashoda 64.712 73.172 80.210 82.305

Zbir prihoda ili rashoda svake je godine u porastu, od 
64.7 mffiona u 1929 godini na 82.3 u 1932 godini. Treba imati u 
vidu, da to nisu samo čisti prihodi, niti rashodi, već je u ovim 
ciframa uračunata i rezervna premija kao i oma reosigurača. To 
se u ostalom vidi iz izvesnog paraleiiteta između kretanja pri
hoda i rashoda. Ali je očigledno povećanje poslovnog volum ena; 
odnosno tehničkih rezervi društva. Tako vidimo, da je životno 
odelenje povećano od 42,8 miliona u 1929 godini na 64.76 mili
ona u 1932 godini. Tome nasuprot imamo kod osiguranja požara 
u toku poslednjih dve godine opadanje kod prihoda ali istovre
meno su i rashodi znatno smanjeni. Isto važi i za ostali elemen
tar, gde je opadanje međutim ostalo u užim granama. Ali 
su sve grane uvek aktivne, pošto vidimo, da je uvek strana pri
hoda veća od one rashoda. Što se tiče ostalih prihoda, vidimo, 
da je prenos čiste dobiti svake godine veći, ali da su prihodi 
od kamata bili najveći u 1931 godini sa 426 hiljada :i da su u 1932 
godini iznosili samo 359 hiljada dnara. Analogna je situacija kod 
prihoda od nepokretnosti. Oni su bili najveći u 1931 godini, sa 
637 hiljada, ali se zatim, zbog opadanja kirija i bez da bi dru
štvo otuđilo deo nepokretnosti, smanjuju na 471 hiljadu.

Kod rashoda vidimo, da su administrativni troškovi po
slednje dve godine u opadanju, što je s obzirom na smanjenje 
poslovne ekspanzije vrlo pohvatao i ako ne po sebi, razumljivo, 
pošto je nova akvizicija u poslednjim godinama iziskivala gotovo 
veću predostrožnost i veće troškove. Prema 1930 godini sma
njeni sa administrativni troškovi za preko 13% na 3.12 miliona. 
Porezi su prem a 1930 godini takođe nešto manji a poslednje dve 
godine stacioniraju. Razlika između prihoda i rashoda je čista 
dobit, koja iznosi 703 hiljade u 1932 i 576 hiljada u 1931 godini 
i to zbog toga, što su otpisi u ove dve godine manji od ranijih 

Od ovog dobitka otpisuje se u 1930 godini na kursnoj raz
lici državnih hartija od vrednosti 383 hiljade a u 1932 godini 
471 hiljada dinara, a ostatak od čiste zarade, zajedno sa preno
som dobiti iz 1931 godine ukupno 231 hiljada, prenet je na novi 
račun.

Po pojedinim i najvažnijim granama osiguravajućeg posla 
dobijamo za poslednje godine sledeću sliku:

A Osiguranje života

Na dan 31 decembra 1932 godine bilo je na snazi 7863 
polisa životnog osiguranja sa osiguranom glavnicom od 201.6 
mffiona dinara, dok je krajem 1931 godine bilo na snazi osigu
rana glavnica -od 215.95 miliona, prema 210.63 miliona u 1930 
i 178.56 miliona u 1929 godini. Ovo opadanje uglavnome je po
sledica otkupa.

Račun gubitka i dobitka životnog odelenja pokazuje sle
deću sliku:

Prihodi 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Rezervna prem. iz proš. god. 17.579 20.937 24.862 30.931
Prenosne prem iz pr. god. 2.565 2.748 3.433 3.532
Rezerva dividende 12 12 4 3
Rezerva šteta 981 974 1.089 997
Rez. prem. reosigurača

kraj. god. 10.939 13.144 16.136 17.804
Prenosna premija reosigurača

krajem godine 1.518 1.874 1.944 1.699

Rezervna šteta reosigurača 
krajem godine 389 435 399 381

Rezervna dividenda reosigurača
krajem godine 5 1 1 0.4

Dažbine 131 133 86 47
Premije 8.698 10.738 11.147 9.364

Rashodi
Rez. premije reosigurača 

iz prošle godine 10.801 10.940 ' 13.144 16.136
Prenosna premija reosigurača 

iz prošle godine 1.734 1.518 1.874 1.944
Rez. šteta reosigurača 

iz prošle godine 392 3-89 435 399
Rez. dividende reosigurača

iz prošle godine 5 5 1 1
Premije reosiguranja 2.179 
štete i doživljenja po odbitku

5.181 5.449 4.601

reosig. 937 996 1.077 1.208

Iskupi po odbitku reosig. 298 919 828 1.122

Isplaćena dividenda reosig. 10 11 ■ 12 7

Provizije po odbitku reosig. 1.072 901 586 288

Rez. premije kraj. god. 20.937 24.862 30.931 34.321

Prenosne prem. kraj. god. 2.748 3.433 3.532, 3.093

Rezervna šteta 974 1.089 997 952

Rezerva dividende 12 4 3 1

Zbir prihoda 42.818 50.997 59.618 64.760

Zbir rashoda 42.099 50.251 59.037 64.124

Razlika +  719 -j~ 746 - f  581 636

Međ prihodima najvažnije je kretanje prihoda .premija i
dažbina, dok su sve ostale pozicije uglavnome samo matematske 
odnosno knjigovodstvene važnosti a pokazuju, kako jačaju ga
rantna sretstva osiguravajućeg društva. Na ove pozicije vrati- 
ćerno se kod pregleda računa izravmanja. Premije su u porastu 
sve do 1931 godine, analogno kretanju osigurane glavnice; ali 
treba imati u vidu, da su to  toruto premije, dok dobijamo neto 
prem ije,'ako od njih oduzmemo premije plaćene reosiguraču, 
koje su iskazane u rashodima. Dažbine su poslednjih godina sve 
manje, što je takođe indikator pogoršanja prilika, kao što su 
to -i povećani otpisi iskazani u rashodima. Na smanjenje poslova 
ukazuje dalje i manje isplaćene provizije — neto, koje knjiži 
„Rosija Fonsier” kao i štete i  doživljanja i iskupe po prethodnom 
odbitku udela reosigurača.

Uprava napominje, da su smrtni slučajevi bili ispod oče
kivanog procenta smrtnosti i suma isplaćena po istima iznosi 
ukupno 1.2 miliona dinara. Odnos isplaćenih šteta i provizija 
(meto) prema naplaćenim premijama i dažbinama ukupno — 
takođe neto —  daje za poslednje godine sledeću sliku:

Život.
Godina Premije i dažbine Štete i provizije u %

u hiljadama dinara
1928 3.351 1.088 33.1
1929 6.650 2.019 30.6
1930 5.690 1.908 , 33.5
1931 5.783 1.674 28.8
1932 4.810 1.503 31.3

Prosečan odnos neto šteta u neto premijama iznosi 30%,
ne uračunavajući otkupe polisa, a to je nesumnjivo vrlo povo
ljan pojav. Znači, da je portfelj osiguranja zdrav. Nesumnjivo 
ima u ovoj grani reosiguranje vrlo povoljno dejstvo. Pošto nam 
nije poznato učešće reosigurača u štetama, možemo da rekon-



struišemo samo procentualni odnos kod premija — koji izgleda 
kao što sledi:

Godina Bruto premije Neto premije 
u hiljadama dinara

a %

1928 7.764 3.351 43.5
1929 8.829 6.650 75.5
1930 10.871 5.690 52.2
1931 11.232 5,783 51.6
1932 9.411 4.810 51.1

Dok imamo, u 1928 i 1929 godini prilične varijacije, vidi
mo, da su se prilike u narednim godinama stabilizirale na nešto 
preko 51%, koliko od premija ostaje „Rosiji Fonsier”, dok pri
pada ostatak reosiguraču. Iz ovoga bi se moglo naslućivati, 
da su poslednje godine sklopljeni dovoljni i dugoročni ugovori 
sa reosiguračima.

B. Odelenje požara 
Šteta je, što „Rosija Fonsier” ne publikuje stanje osigu

rane gkrvnice u elementaru odnosno u požaru niti broj polisa koji 
su na snazi. Iz tih podataka mogle bi se dobiti vrlo dragocene 
informacije.

Račun gubitka i dobitka ove grane za poslednje četiri
godine izgleda ovako:

Prihodi 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Rez. premije iz pr. god. 1.843 1.745 1.919 1.855
Rez. štete iz pr. god. 793 919 1.014 957
Premije 13.018 12.893 11.621 8.964
Dažbine 1.493 1.656 1.552 1.343

Rashodi

Premije reosigurača 8.031 7.775 6.693 5.303
Štete neto 2.464 2.513 3.022 2.311
Provizije neto 1.415 1.509 1.339 1.016
Rez. premije kraj. god. 1.745 1.919 1.855 1.516
Rez. štete ekraj. god. 919 1.014 957 864
Vraćena rez. prem reosig. 201 — — —
Zbir prihoda 17.147 17.213 16.107 13.119
Zbir rashoda 14.773 14.731 13.866 11.010

Razlika -J- 2.374 2.482 -|-  2.241 - f  2.109
Bruto premije bile su rekordne 1929 godine a zatim po

stepeno opadaju, a najviše u 1932 godini, zbog već pomemitih 
nedostataka i zbog nemanja zakonske zaštite za obezbeđenje 
potraživanja u ovoj grani, naročito što se tiče osiguranja selja
ka. Postepeno opadanje nove produkcije smatramo, da je po
voljno po preduzeće, jer je ono time očuvano znatnih gubitaka 
koji bi inače postali neizbežni. Povoljna je činjenica, da je 
paralelno sa opadanjem premija došlo i do smanjenja šteta od
nosno do manje isplate provizija. Zato i vidimo, da je bruto 
prihod ove grane elementara sa 2.1 mil. dinara samo neznatno 
manji od onoga u ranijim godinama.

Odnos između premija i dažbina sa jedne i šteta i ispla
ćenih provizija sa druge strane, sve neto, po odbitku udela re
osigurača je bio sledeči:

Godina Premije i dažbine Štete i provizije u %
u hiljadama dinara

1928 6.867 4.559 67.0
1929 6.4-80 3,879 59.6
1930 6.774 4.022 59.4
1931 6.480 4.361 67.1
1932 5.003 3.327 66.5

Štete-, zajedno sa isplaćenim provizijama, bile su najpo
voljnije u 1930 godini, kada su iznosile 59.4% od premija. U 
narednim godinama nešto su se pogoršale, a u 1932 godini ipak
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su povoljnije nego u 1931 godini. U ovoj grani je reosiguranje
spasavajiuce. U pogledu premija vidimo,, iz donjeg upoređenj a, da
nešto manje od polovine zadržava „Rosija Fonsier” za svoj
račun:

Godina Bruto premije Neto premije u %
u hiljadama dinara

1928 14.614 6.867 47.0
1929 14.511 6.480 44.6
1930 14.549 6.774 46.6
1931 13.173 6.480 49.1
1932 10.306 5.003 48.5

Zbog toga mora kod šteta situacija za „Rosiju Fonsier” 
biti mnogo povoljnija. Nemamo podataka za ranije godine, ali za
1932 godinu uprava napominje, da je od ukupnih šteta u požaru 
(dakle bruto šteta) reosigurač snosio 4.21 miliona. To znači, da 
je „Rosija Fonsier” na štetam a preuzela samo 24% a 76% reo
sigurač. To je dakle veoma povoljno.

C. Ostalo elementarno osigtiranje
u koje doiiizi i osiguranje provalne krađe, nesrečnih slučajeva, 
zakonske odgovornosti, loma stakla, transporta, automobila i 
grada naplaćeno je u 1932 godini na ime premija čak i nešto 
malo više nego u 1931 godini, što nam potvrđuje donja tablica:

Prihodi 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Rez. premije iz proš. god. 719 389 315 276
Rez. štete iz proš. god. 122 178 210 297
Premije 3.061 2.989 2.440 2.495
Dažbine 406 414 315 334

Rashodi
Premije reosiguranja 1.968 2.181 1.696 1.695
Štete neto 354 457 335 375
Provizije neto 296 247 158 115
Rez. prem. krajem god. 389 315 276 254
Rez. šteta krajem god. 178 211 297 312
Vraćena -rez. prem. reosiguf. 474 — — Šm . 'i
Zbir prihoda 4.308 3.971 3.282 3.403
Zbir rashoda 3.659 3.412 2.763 2.751

Razlika - f  649 - f  559 - f  519 - f  652
Bruto prihodi ovog odelenja, koje nam daje razlika između 

zbira prihoda i rashoda, pokazuju rekordno stanje za ove posled
nje četiri godine, i za 140 hiljada dinara više no u pretprošloj 
godini. To je posledica povećanja premija i dažbina prema 1931 
godini, i smanjenih rashoda po provizijama i ako su neto štete 
nešto malo porasle.

Godina Premije i dažbine Štete i provizije li %
u hiljadama dinara

1928 2..379 1.674 69:7
1929 1.498 649 • 43.2
1930 1.221 704 58.6
1931 1.059 493 44.8
1932 1.135 490 44.5

Štete procentualno, pa i u apsolutnim ciframa, uračuna
jući ovde i  provizije, ali sve neto, bez udela reosigurača, po
slednjih godina rapidno se smanjuju, zahvaljujući poslovnoj reor
ganizaciji i velikoj obazrivosti društva.

Reosiguranje, što se tiče podel e bruto premija, daje sle- 
deću sliku:
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Godina Bruto premije Neto premije u %

u hiljadama dinara
1928 4.934 2.379 48.5
1929 3.466 1.498 42.8
1930 3.408 1.221 35.9

193 i 2.755 1.059 39.2
1932 2.830 1.135 40.5

U ove pozicije su uzete i  dažbine; vidimo, da je prefco po
lovine od  premija prepuštano reoeiguraču, u poslednjoj godini 
60%, iz čega se može zaključiti, da je kod seta imao reoeigurač, 
kao naknadu, da preuzme najveći deo.

D. Račnn izravnan ja

Neobično interesantnu Sliku nam pruža račun izravnanja:

Račun izravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931. 

u hiljadama dinara

1932.

Gotovina 582 •580 902 703
Potraž. kod novč. zavoda 5.273 5.867 7.647 9.005
Nepokretnosti 10.930 10.930 10.930 10.930
Hartije od vrednosti 3.097 5.424 3.674 4.761
Hipotek, zajmovi 1.291 1.547 1.394 2.171
Zajmovi na police života 3.355 3.602 5.194 7.025
Filijale, zastupstva 10.057 9.085 10.859 9.068
Tek. rač. osig. društva 6.331 6.586 6.709 4.026
Depo osig. društava 198 1.004 975 1.344
Razni dužnici 111 830 994 926
Inventar posle otpisa 346 318 286 257

Kaucije 115 115 115 115
Razlika drž. hart, od vred. — — 1.917 1.884
Depo prem. rez. iz Ind. posl. — —i 516 —

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rez. prem. života 20.937 24.862 30.931 34.321
Prenosne 'prem. života 2.748 3.433 3.532 3.093
Rezerva šteta života 974 1.089 997 952
Dividenda osigurača 12 3 2 1
Rez. prem. požara 1.745 1.919 1.855 1.516
Rez. šteta požara 919 1.014 957 864
Rez. prem. element. 389 315 276 254
Rez. šteta element. 178 211 297 312
Pensioni fond 1.311 1.569 1.856 2.107
Tek. rač. osig. dr. 3.894 2,612 2.728 455
Depo osig. dr. 3.170 3.182 2.840 2.379
Razni' poverioci 132 67 100 94
Polagači kaucija 115 115 115 115
Rezervni fond — — 50 50

Dobit 163 496 576 702

Zbir bilansa 41.689 45.889 52.115 52.217

Obrtni kapital je porastao poslednje četiri godine za pre
ko 10 miliona na 52.2 miliona dinara. Od toga iznosi glavnica
5 miliona, pensioni fond 2.1 miliona a rezervni fond 50 hiljada 
dinara, dakle sopstvena Sretstva ukupno 7.15 miliona. Premij
ske rezerve i rezervisane štete iznose ukupno krajem 1932 go
dine 41.3 miliona prema 27.9 miliona ii 1929 godini. To znači, 
da garamciona glavnica „R'osije Fonsier” iznosi 51.46 miliona kod
52.2 miliona ukupne pasive. Od toga najviše otpada na odelenje 
osiguranja života, čije premijske rezerve i rezervisane štete, do
stižu 38.37 miliona prem a 35.46 miliona u 1931 godini. Znači da 
su povećane uprkos teškim prilikama za preko 2.9 miliona di
nara. Poverioci „Kosija Fonsier” su minimalni i potpuno bez 
važnosti, tako da možemo konstatovati, da ih zapravo i nema.

Plasman ovih sretstava vrlo je interesantan. Najviše se na
lazi u vrednosti nepokretnosti, naime 10.93 miliona nepromenje- 
no već kroz sve poslednje četiri godine. To su tri palate: u Be
ogradu, Subotici i Velikom Bečkereku. Druga najveća pozicija 
je potraživanje kod novčanih zavoda, sa 9 miliona; ova pozicija 
porasla je naročito poslednje dve godine, pošto su otežani pla
smani u hartijama od vrednosti. Znatan porast pokazuje i po
zicija zajmova na sopstvene police životnog osiguranja na sk o -- 
ro 100% od stanja u 1930 godini, što je pored otkupa polisa 
gotovo najtipičniji znak teške i opšte privredne depresije. Iznos 
hipotekarnih zajmova takođe je porastao, na 2.17 miliona. U 
hartije od vrednosti, u ikoje je u 1930 godini bilo plasirano 5.42 
miliona, a čiji je plasman zbog otpisa kursne razlike za 1.92 
miiona smanjen na 3.67 miliona u 1931 godini, uloženo je u
1932 godini opet za 1.1 miliona više, pošto vidimo, da je portfelj 
efekata povećan na 4.76 miliona.

Aktivni tekući računi kod drugih osiguravajućih preduzeća 
iznose 4.03 miliona prema 6.7 miliona u 1931 i 6.58 miliona u
1930. Uglavnome zbog delimične likvidacije ove pozicije vidimo 
i povećanje potraživanja kod novčanih zavoda. Međusobni ra
čuni zastupstava i filijala iziose krajem 1932 godine 9,07 mi
liona, a -kursna razlika državnih hartija od vrednosti smanjena 
je na 1,88 miliona.

Iz ove po dele aktive vidimo, da je „Rosija Fonsijer” strogo 
vodila računa o što većoj podeli rizika u ćemu je i potpuno 
uspela.

Što se tiče čiste dobiti, uprava napominje, da je zaklju
čila tehnički bilans posle dovoljnog i pravilnog dotiran ja svih 
rezerva i šteta u 1932 godini sa dobitkom od 702.570 dinara. Ovaj 
se dobitak smanjuje za otpis kursne razlike državnih hartija od 
vrednosti u iznosu od 471,2 hiljade dinara, tako, da sa prenosom 
dobiti iz 1931 godine čista zarada u 1932 godini iznosi'231 hi
ljadu, koja se prenosi na novi račun.

„Rosija Fonsier” osnovana je, kao što smo to ranije napo
menuli, u 1921 godini. Imajući u vidu snažne dotacije svojih pre
mijskih rezervi ona iskazuje vrlo malu čistu dobit, tako da je do 
sada, jedino j  1930 godini isplatila dividendu od 5%. Poslednje 
dve godine, dobit se uipotrebila na otpise i jačanje sopstvenih 

I sretstava.
1 U upravi „Rosije Fonsier” nalaze se sledeća g. g.: Dr.

Bogdan Markovič, pretsednik; A. Bilinin, Pariz; Josip Janovic, 
Budimpešta; Prof. Dr. Leon Koen, Beograd; J. Poselt, Beograd; 
Dr. A. Frićesi di Ratalma, T rst; M. Antič, Zagreb; Sv. Gođevac, 
Beograd, Tihomir Panić^ Beograd i Djura Paunković, gen. di
rektor. U nadzornom odboru su g. g.: J. Georgijević, Vršac, pret
sednik; K. Kun i G. Djermanović. Direkcija: generalni direktor 
Dj>ura Paunković i Milutin Tešić, direktor.

Л н гл о -Ч е ж о с л о в а ч к а  s i  М р а ш к а  К р е д и т н а Б а н к а
Ф и л и Ј а л  у  Б Е О Г Р А Д У  - -  П о ш т .  ф а х  1 7 .

Рачун Поштанске штедисгаице, Београд 51005. =  = =  ■ = Телефон 23402. 23403, 23404, 23405, 23406.
Прима улоге i® штедљу se жајпазељнајвј камам. Вршн sse бмшаргее послове у земља a иностравиву. Вздаје сефове под зжуш.
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KOVNICA A. D., BEOGRAD pre vremena i na najsavesniji način — i jeftinije od ostalih kov-
Akcionarsko društvo Kovnica osnovano je 9. avgusta 1930 n' ĉa- ®na *ma ргетпа francuskoj i engleskoj kovnici jedno vrlo 

god. u Beogradu (a sa radom ie otpočelo u toku 1931 god.) posle va*no preimućstvo: savršeno nove i najmodernije mašine i insta-
6 god. čekanja na koncesiju. Izgleda da su nadležne vlasti odugo- *асЧе- ^ eo P °g °n je elektrifikovan.
vlačile sa donošenjem odluke pošto nisu bile na čisto da li da ' Sto se tiče finansiskog stanja Kovnice treba konstatovati,
prepuste podizanje kovnice privatnoj inicijativi ili da je podižu u Је 0,n0 neobično povoljno, naročito ako uzmemo u obzir, da 
državnoj režiji. Posle šest godina kolebanja ipak je pobedila ' ono postoji tek relativno kratko vreme. U narednoj tablici dono- 
privatna inicijativa — i dobili srno kovnicu, prvu na Balkanu,' si,m° glavne pozicije bilansa za prve dve godine:
koju treba ubrojiti m eđ naša najmodernija industrijska preduzeća. j 
Da je pobudilo drugo gledište imi bismo verovatno još vrlo dugo j 
morali čekati na ovo poduzeće.

Fabrika je podignuta po svim iskustvima moderne tehnike j 
i snabdevena sa potpuno novim mašinama, tako da je ü stanju ' 
da udovoljava svim zahtevima koji se stavljaju na jedno ovakvo i 
pređuzeće. Iz same firme već proizlazi i njezina glavna i naj
važnija zadaća: iskivanje novca iz bilo kog metala, dalje me- 
dajia, spomenica, ordena i t. d.

I
Našu kovnicu čeka još veliki posao. Pre no što se znalo 

za novi srebrni novac njezin je najglav.niji posao bio kovanje 
jugoslovenskih dukata. U našoj zemlji, naročito među seljacima 
ima vrlo mnogo zlata, dukata. Sve su to bivši austrijski, carski 
dukati, pre rata pa još i posle rata pbrućivani od naših banaka 
u Beću, u državnoj austrijskoj kovnici, (

Prema jednoj privatnoj statistici, sastavljenoj na osnovu 
izveštaja austrijske državne kovnice i podataka našeg Ministar
stva finansija, ceni se da u našoj zemlji ima oko 6 miliona ko
mada dukata i 2 miliona komada velikih dukata što pretstavlja
49.000 ikgr. zlata — a ako računamo kgr. zlata za 50 hiljada 
dinara — dobijamo vrednost od 2,45 milijarde dinara. Kako bi 
izgledala Narodna banka, da ima ovo zlato u svojim podrumima?

Kako su to sve austrijski dukati, sa likom bivšeg austrij
skog cara, to je kod nas organizovana akcija, da se ti dukati 
pretope i prekuju u naše domaće, jugoslovenske dukate. Za to je 
izrađen naročiti pravilnik od strane Ministarstva finansija i Kov
nica ih liskiva pod državnim nadzorom. Oni odgovaraju po finoći 
zlata, težini i dimenziji potpuno austrijskim dukatima: imaju 
3.4908 grama, 986 finoće što odgovara 23,66 karata. To znači, da 
na jedan kilogram ima 986 grama finog, čistog zlata i samo 14 
gr. bakra, koji daje zlatu potrebnu čvrstinu. To je zlato mnogo 
finije od austrijskog zlatnika za deset kruna, gde je finoća 
samo 900.

Ove naše jugoslovenske dukate prodaje Kovnica sada po 
200 dinara male i 800 dinara za velike.

Interesantno je napomenuti, da su se u našoj zemlji pro
našli čak i falsifikati dukata, koji su se prodavali po nižoj ceni od 
pravih odnosno naših jugoslovenskih. Austrijska vlada je bila 
čak i prinuđena da protestuje protiv u ovakvog postupka.

Privredna depresija je i ovde ostavila svoje tragove. Tako 
čitamo u izveštaju uprave Kovnice za 1932 godinu, da usled ovih 
teških prilika zemljoradnik, najveći i gotovo jedini potrošač nje
nih proizvoda — dukata, svakim danom postaje sve slabiji kupac 
ovog tako omiljenog nakita seoskih žena i devojaka.

Ali je Kovnica ipak bila dobro zaposlena, pošto je sa Mi
nistarstvom finansija sklopila ugovor o kupovanju našeg sre
brnog novca. Treba podvući, da od desetodinaraca nije ništa 
dobila, pošto se naše vlasti dugo nisu mogle ubediti o sposob
nosti Kovnice za ovaj posao. Tek je u januaru 1932 godine 
uspela dobiti poruobinu za izradu 12,5 miliona komada srebrnog 
novca od po 20 dinara. Pa kako je država sa izradom i brzim iz- 
Uferovanjem novca bila veoma zadovoljna, primila je u septembru 
nalog za iskivanje 5,5 miliona komada srebrnog novca od po 50 
dinara. Zbog ovih poručbina kovnica je povećala broj svojih 
mašina. Kovnica je u stanju da izradi dnevno od sirovog m ate
rijala do gotovog novca 100 hiljada komada 50 dinarskih ili 200 
hiljada komada dvadesetodinarki. Dok su strane kovnice bile sa 
isporukama u zadocnenju, naša je kovnica završila svoj posao

Račun izravnanja

Aktiva: 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Blagajna 460 49
Neprerađeno zlato 155 229
Dužnici 36 394
Material —- bakar 0,6 183
Nepokretnosti — plac sa zgradom 1.704 1.841
Pokretnosti — nameštaj 47 88
Mašinerija 1.419 2.088
Pribor i alat 241 ------
Dukati 7
Ostave 1.430 255
Gubitak 257 ------
Srebro primljeno od Nar. banke ------ 4.885

Pasiva:
Glavnica 3.000 3.000
Rezervni fond 90
Poverioci po tek. rač. 576 753
Poverioci po eskontu 405 353
Poverioci po priv. rač. 339 ------
Narodna banka za predato sretaro 4.885
Dividenda 600
Ostavljaći ostava 1.430 255
Prenos dobiti ------ 84
Zbir bilansa 5.750 10.020

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Opšti troškovi 757 1.311
Kamate 56 128
Kursna razlika valuta 48
Gubitak 257
Otpisi __— 280
Dobit ------ - 900

Prihodi:
od dukata i kovanja 392 2.924
Razni prihodi 164 0,18
Gubitak 257 ------
Zbir prihoda ili rashoda 813 2.924

Zbir bilansa je gotovo udvostručen od 5,75 mil. na preko 
10 miliona dinara. Glavnica iznosi 3 miliona, rezerve 90 hiljada, 
a tuđa sretstva svega nešto preko tniJion dinara. Potraživanje 
Narodne banke od 4,88 miliona za predato srebro je tranzitoma 
pozicija, jer će se Kovnica razđužiti čim bude iz ovog srebra iz
radila novac i predala ga državi.

U aktivi vidimo da su u poslednjoj godini povečane vred
nosti nepokretnosti kao i mašina, zbog već pomenutih novih 
postrojenja za iskivanje našeg srebrnog novca. Vrednost inves
ticija iznosi oko 4 miliona što znači, da je pored sopstvenih sret-
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stava utrošeno i jedan milion od poverioca. S obzirom na činje
nicu, da je preduzeće osnovano tek pre dve godine, to je ne
znatno zaduženje. U neprerađeno zlato, bakar i ostale sirovine 
plasirano je krajem 1932 godine 412 hiljada dinara.

Biruto prihodi od iskivanja srebrnog novca i dukata iz
nose u 1932 godini 2,92 miliona prema 392 hiljade u 1931 godini, 
kada su proizvedeni samo dukati. Zbog povećanog posla porasli 
su i opšti troškovi, koji iznose za 1932 godinu 1,31 miliona di
nara. Prvu godinu normalnog rada društvo je zaključilo sa gu
bitkom. To je bilo neizbežno, pošto svako novo uvođenje jedne 
industrije iziskuje toliko troškova, da je zarada isključena. Ni 
ova godina ne bi bila bolja da nije došlo do iskivanja srebrnog 
novca. Ali se je Kovnica time toliko dobro afirmirala, da može 
očekivati i nove porudžbine, iz inostranstva, pošto su u poslednje 
vreme sve države pristupile povećanju opticaja kovanog novca. 
Gubitak od 1931 godine u visini od 257 hiljada dinara otpisan je 
u prošloj godini neposredno kroz račun gubitka, kao rashod. Po
red toga otpisano je na kursnoj razlici na stranim valutama 48 
hiljada dinara a 280 hiljada dinara od nepokretnosti (2% ) ma- 

’-šinerija i alata (10%) a pokretnosti (20%).

Postignuta čista dobit u 1932 godini iznosi 900 hiljada 
dinara od ćega je dotirano 90 hiljada rezervnom fondu, 72 hi
ljade dato je upravnom odboru, 27 hiljada nadzornom odboru, 
27 hiljada činovnicima. 600 hiljada akcionarima na ime 20% di
vidende a 84,3 hiljade preneto je na novi račun.

Kovnica je u prošloj godini radila pod vanredno povoljnim 
okolnostima, što je i irnaio za poslediou, da je bila u stanju, da 
svojim akcionarima dodeli 20% dividendu, pored dovoljnih amor
tizacija i pored otpisa gubitka iz 1931 godine. 1

U upravi Kovnice a. d. nrđaze s e 'za 1932 godinu sledeća 
g. g.: Dr. Ferdinand Gramberg, pretsednik; Dušan S. Tomić, 
potpretsednik; Dr. Bogdan Gavrilovie, Nikola •NestorovićJ Mi- j 
hajlo Sonda, Dr. Nikola Kostrenčić, Nikola Tomašević, Stevan 
Bošlković, Milivoje Sjenicki i Milivoje N. Boškovć, direktor. U 
nadzornom odboru su g. g .: Dimitrije Živadinović, Nestor Ma- 
nojlović, Košta Bogatinčević i Stevan Kišević.

Na zboru akcionara, održanom 11. m arta ove godine istu
pio je iz uprave g. Milivoje Sjenicki a na njegovo mesto došao 
je g. Nestor Manojlović, koji je istupio iz nadzornog odbora a 
na njegovo mesto izabran je g. Bogdan Nestorović.

IIPBA ХРВАТСКА ТВОРНИЦА УЉA Д.Д. — ЗАГРЕБ

Збир биланса Прве хрватске творнице уља за 1932 
годину једнак je укупној суми биланса за 1931 годину. Би- 
ланса за 1930 била je за 10 милиона већа него она за 1931 
годину. A за 1929 годину опет за 5 милиона већа од оне у 
1930. Према томе може се казати да je у структури биланса 
Прве хрватске творнице уља дошло до извесне отабилизације.

Додуше збир биланса Прве хрватске творнице уља 
не дају праву слуку о пословању друштва, јер дужници и 
повериоци нису засебно всказани него само њихов салдо. 
Смањење збира биланса у години 1931 и 1930 долази пре- 
тежно и од тога што je смањен овај салдо. A повећање или 
смањење салда још не значи да су дужници и повериоци у 
гшрасту или опадању. До промене салда долази тек онда ако 
дужници расту a повериоци падају или обратно.

Пословање наше индустрије уља у прошлој години 
било je повољније него шпо би одговарало приликама. Кон- 
зум je у једном делу године опадао јер je цена масти упо- 
редо са падањем цена стоке била у опадању. A како je no-, 
знато, развитак цена масти битно утиче на конзум уља јер 
један део конзумената осцилира између масти и уља већ 
према томе какве су цене. Осим наравно код јела где уље 
искључиво долази у обзир.

Уцењивања која су се вршила прели домаћој инду- 
стрији уља, да би се ова присилила да плати далеко већу 
дену него што je тржишна за количине које су се нагомилале 
у нашим јужним крајевима, некако су попуотиле, јер су фа- 
јрике на крају биле приморане да плате дене, које je утвр- 
дило Министарство трговине. Ш та значи овакво заштића- 
зање појединих спекуланата, јер сами продуценти од тога 
:м ају  најмање користи, најбоље се види из афере која je на 
овом пољу избила прошлих месеца за које he појединци мо- 
рати одговарати и пред судом. И то за обичне преваре и 
лроневере у прговини опијумом.

Према томе укинута су нека ограничења која су била 
заведена код увоза страиог семена које служи за произ- 
зодњу уља. Наша домаћа продукција семена никако не по- 
крива потребу индустрије тако да смо улућени на увоз. 
Бар за неке врсте семена. Покушаји проведени од самих
фабрика, да се наш свет васпита за гајење coje нису дали
бог зна какве резултате. Реорцентација наше пољопривреде
да се једвнм делом пређе од продукције житарица на продук-
цију индустријског биља иде веома споро.

Биланси Прве хрватске творнице уља за 4 ггоследње
године овако изгледају :

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Стројеви 1.841 2.357 2.357 2.357
Благајна 101 96 40 71
Непокретности 3.652 3.652 3.652 3.652
Роба . 21.848 16.518 6.333 6.369
Инвентар 143 143 143 98

Пасива
Главница 2.750 2.750 2.750 2.750

Резерве 375 475 525 565

Амортизација 1.142 1.192 1.292 1.367

1 Салдо кред. и деб. 20.797 15.375 5.184 5.044

Акцепти 1.500 2.500 2,500 2.300

Добитак 557 460 361 370

Укупно 27.222 22.803 12.696 12.647

Инвестиције износе нешто преко 6 милиона динара.
Одбивши амортизацију, чак и испод 5 милиона. Власти.та 
сретства прелазе 3 милиона динара. Према томе највећи део 
инвеетиција покривен je властитим сретствима. To олакшава 
ситуацију подузећа у периоду слабије делатности.

Залиха робе готово je једнака као и годину дана ра- 
није. Она. je за 10 милиона мања него пре две године. A за
15 милиона мања него лре 3 година. Потешкоће на тржи- 
шту спречавају да се држе велике залихе, нарочито сировина. 
Раније je Творница уља повлачила читаве терете coje из 
Манџурије. Данас je то немогуће и из разлога што je не- 
могуће за такве количине набавити потребна страна плате- 
жна сретства. Многи наши увозници na и индуотрија за своје 
сировине приморани су данас да повлаче мање партије 
стране робе јер je то плаћање страним девизама ипак много 
лакше него кад се ради о милионским износима. To наравно 
поскупљује продукцију јер су у великим партијама цене 
ниже a подвоз јевтинији. Међутим данас е обзиром на при- 

јлике, и залихе готове робе обично су мање иего раније. Како 
видимо да залихе робе концем 1932 године одговарају зали- 
хама концем 1931 морамо узети као чињеницу да су Се при- 
лихе искристализирале и сталожиле на новој бази.

Салдо ду;кника — повериоца je опао за нешто преко 
100 хиљада динара. A акцепти за скоро 200 хиљада. To je си- 
гурно ради редукције жредита Народне банке коју ова про- 
води према свим подузећима без обзира на њихов бонитет.



137
Смањење салда дужника повериоца за 10 мшгаона пре- 

?ла 1930 и 15 милиона према 1929 го.дини има ce приписати 
чањеници што je за тај изное смањена залиха робе. A као 
цротуставка позицији роба морамо узети повериоце. To 
значи да су и обаЕезе подузећа за последње 2—3 године сма- 
њене за 10 односно 15 милиона динара. Према томе и терети 
камата мора да су много мањи. A то je у данашњим при- 
ликама од пресудног значења.

Ч-иста добит износи са преносом 370 хиљада динара 
према 3-51 хиљада динара 1931 године. Додуше према 1930 
години чисти je добитак мањи за 90 хиљада. A према 1929 
за 190 хиљада. Свакако je повољна чињеница да чисти доби- 
так није мањи од чистог добитка у 1931 години. To значи 
да су ce и у погледу просперитета подузећа прилике ста- 
билизираде и да криза не може имати већег значења. Пого- 
тово кад узмемо’ да и редудирани чисти добитак извоси 
преко 12% 'од главнице.

У управи Загребачке творнице.уља која припада кон- 
серну угледне загребачке породице Александер налазе ce 
следећа г.г.: С. Д. Александер, лретеедник; Вјекослав Хајн- 
цел, Алфред Пик, Иво Александер, Инж, Драго Александер, 
Др. Божидар Александер, Мориц Руби, Др. Сигфрид Кауфер 
и Др. Бранко Александер.

„УЉАНИК” ПЕТРОЛЕУМСКО Д .Д . — ЗАГРЕБ
Пигање електрификације Савске бановине поггпуно je 

на мртвој тачци. „Уратад“ своју концесију као једини про- 
дуцент и добазљач електричне енергије у једном делу Сав- 
ске баковине досада још иије искористио. Никакви радови 
ce не врше, ни на подизању нове калоричне централе нити 
око полагања водова који би добивену енергију имали да 
преносе даље. Почетком зиме истиче рок до кога je ,,Уритад” 
имао да подигне своју централу и отвори главни део преу- 
зетог програма у ствари електрификације једног дела Сав- 
ске бановине.

„Уридат” није могао искористити своју концесију јер 
није могао наћи капиталисту коме би продао ту концесију 
односно који би дао nape. Разлог лежи једним делом у томе 
tiiTO ce je оошта финансијска ситуација битно ттогоршала 
пак je тешко добити стране капитале за ма које инвести- 
ције. A друго што концесија „Уритада” нема нарочито зна- 
чење јер je „Уритаду“ ттреп}татено подручје на коме je 
конзум електрике минималан. У Подравини нема ни инду- 
стрије нити већих вароши. Концесија „Уритада” имала би 
неко значење и могла би ce добро уновчити једино кад би 
добио и Загреб као конзумента. јер овај троши годишње 
преко 30 милиона киловат-сати.

Загреб има своју градску централу. Она ce налази 
на територији града. Према томе треба довозигги потребан 
угаљ, што поскупљује продукцију. Да дође до јевтиније про- 
дукције намеравала je Градска централа, односно њена 
управа, да подиже сопствену калоричну централу на месту 
где ce добива погонски материјал. Тако je Градска електрич- 
ма централа била одлучила да подигне своју нову централу 
код Бујавице, искоришћујући земни плин «оји ггу извире у 
великим количииал^а и који припада Уљанику. Већ су .били 
готови и многи припремни радови. Али ce je one? ca из- 
весне стране одуговлачило. Тако je дошла и  година 1931. 
ГТогоршање финансиске ситуације са једне стране и конце- 
сија „Уритада” са друге стране, омели су настојање око 
подизања централе у Бујавици,

Међутим та идеја није сасвим напуштена. Будући да 
je капацитет загребачке елемтричне централе готово потпуно 
исцрпљен, приступа ce њеном проширењу, јер загребачка 
централа не мисли да добавља струју са једне друге стране 
осим оне количине коју joj добавља хидроцентрала на Озљу.

За сада ce не мисли преузети струја коју нуди „Фала”. A 
и преговори који су ce водили са Велењем више су имали 
намеру да прикрију право настојање. A ca „Уритадом” који 
би хтео направити уговор са Загребом ради набавке струје 
не жели ce преговарати. Према томе Бујавица остаје увек 
као резерва. Раније или доцније град Загреб he ту да подигне 
своју велику калоричну централу која he да даје струју по-
требну не само 
вине. Све тамо

Загребу него и за 
до Осијека.

знатан део Савске бано-

Биланси „Уљаника” за последње 4 године овако из-
гледају :

Актива 1929. 1930. 1931.
у. хиљадама динара

1932.

Благајна 32 54 70 13
Ефекти 1.250 1.999 1.999 1.999
Инвестиције и бушење 18.771 23.072 29.594 32.944
Дужници 170 353 « 483 378
Инвемтар 49 50 50 50
Г убитак 811 820 823 829

Пасива
Главница 7.500 7.500 7.500 7.500
Повериоци 13.584 18.842 17.511 20.616
Акцепти — — 8.000 8.100
Збир биланса 21.084 26.324 33.021 36.216

Збир биланса показује пораст од 3 милиона динара. 
Само две позиције биланса показују промене. To су инве- 
стиције у активи и повериоци у пасиви. У нове инвестиције, 
у првом реду у нова бушења инвестирано je прошле године 
нешто преко 3 милиона динара. За то потребни износ дошао 
je од кредитора и ради тога за исту суму раоту и повериоци. 
Наравно за сада те инвестиције немају већу практичну вред- 
ност, односно не одбацују много јер je консум земног плина 
још релативно мален. Te инвестиције долазе до правог изра- 
жаја тек пошто ce подигне калорична централа, или ако ce 
приступи индустријском искоришћавању земног плина. To je 
до сада све у малим количинама, Али једног дана из »тога 
може да ce развије и подузеће великих димензија са знатним 
профитом. Код овакових подузећа треба у првом реду стрп- 
љења, и јаког финансиског залеђа.

Прошла година завршена je губитком од 6 хиљада ди- 
нара. Заједно са 823 хиљаде из ранијих година губитак из- 
носи 829 хиљада динара. Ситуација Ce у том погледу по- 
следње 4 године није битно изменила. До промене може 
доћи тек кад -ce осигура пласлин већем делу продукције.

У управи за 1932. годину налазе ce следећа г. г.: граф 
Мирослав Кулмер, претседнвк; Миливој Црнадак, потпрет- 
седник; д-р Бранко Пливерић, потпретседник; Иван Коваче- 
вић, Драган Трнски, Мратин Пилар, Сократ Петровић, инж. 
Иво Турина и Фрањо Сабо.

ХЕРЦЕГНОВСКА БАНКА Д. Д. У ХЕРЦЕГНОВОМ.

Новчани заводи јужне Далмације и Црне горе морали 
су ce последње две године борити са врло великим тешко- 
ћама, пошто су тамошње привредне прилике знатно погор- 
шане. Тамо су домаћи новчани заводи још врло малени али 
врло добро управљани, што смо уосталом већ имали прили- 
ке да напоменемо код њихових анализа.

Међ банке овога краја, које су кроз све тешкоће по- 
следних година врло добро прошле, треба убројити и Хер- 
цегновску банкку у Херцегновоме. To ће нама најбоље по- 
тврдити чињеница, да je главни збор акционара, одржан 18. 
априла ове године, донео одлуку, да ce акционарима исплати 
8% дивиденда, док ce sa 1931. годину плаћало 12%, непро- 
мењено као и ранијих година. A довољно je познато, да има-
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мо y нашој земљи врло мало банака које су у стању да за 
прошлу 1932. годину плаћају толику дивиденду.

Херцегновека банка још je релативно млада, пошгго 
je основана тек 1921. године. Али и то je важно наиоменути, 
она има врло снажне осниваче међ којима се налазе Српска 
банка у Загребу, Српска централна привредна банка у Са- 
рајеву, Црногорска банка на Цетињи и т. д. Њезина основна 
главница je износила 600 хиљада динара a у 1922. години 
повишена je на 1.2 милиона подељено на 12.000 комада ак- 
ција од no 100 динара, колико и данас износи. Она je ужи- 
вала потребну потпору својих великих пословних пријате- 
ља, што je имало и за последицу, да се je у својој околини 
сјајно афирмирала. Она ужива на своме подручју највеће по- 
верење, чему има и да благодари, да код ње није било na- 
нике улагача нити прекомерног подизања улога.

У наредној таблици упоредили смо кретање главнијих 
билансних позиција, и она нам најбоље доказује да je Хер- 
цегновска банка врло лепо прошла кроз кризу нашег бан- 
каротва. Добијемо следећу слику:

Рачун изравнања
Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Готовина 240 318 256 257
Потраж. код нов. завода 720 1.207 937 717
Хартије од вредности 721 617 514 309
Вредност рез. фонда 294 372 428 335
Непокретности 368 362 217 210
Текући рачуни 7.582 7.692 7.353 7.317
Менице 3.409 3.704 3.588 3.104
Хипотекарни кредити 644 1.851 2.191 1.950
Зајмови на залоге 17 — — —
Инвентар после опписа 48 43 45 42
Утужена потраживања 72 63 111 168
Оставе 7.097 7.998 8.479 6.494

Пасива
Г лавница 1.200 1.200 1.200 1.200
Резервни фонд 294 377 431 518
Улози на књижице 10.446 12.233 12.146 10.889
Улози на тек. рачуне 1.667 1.922 1.106 853
Неисплаћена дивиденда 21 10 8 7
Преносна камата 131 112 87 156
Повериоци 98 115 80 217
Реескоит! — — 300 450
Чиста добит 239 247 250 1,06
Збир биланса 21.363 24.293 24.121 20.904
Обртни капитал 14.119 16.244 15.642 14.410

Рачун губитка и добитка. 
Расходи: 1929. 1930. 1931. 1932

У хиљадама динара
Камата 703 816 840 735
Трошкови 212 219 244 211
Порези 80 147 117 127
Отписи 25 12 5 12
Курсна разлика ефеката — — 179 133
Чиста добит 239 247 250 106

Приходи
Камата 1.190 1.357 1.503 1.269
Кирије 13 19 21 17
Провизије 56 57 58 27
Непокретности — — 53 12
Збир прихода или расхода 1.259 1.433 1.635 1.325
Дивиденда 12% 12% 12% 8%

Обртни капитал je у 1932. години смањен за свега
1.4 милиона на 14.4 милиона a према 1930. години (када je 
био рекордан са 16.24 милиона) смањење износи свега 1.8

милиона односно нешто преко 10%,. У пасиви, највећа и нај- 
интересантнија je позиција улога на штедњу. Она je била 
највећа у 1930. години са 12.23 милиона, a улози no текућим 
рачунима су тада износили 1.9 милиона. У 1931. години ,по- 
сле прве панике у јесен, улози на књижице су смањени за 
свега 87 хиљада односно за 0.7% док су улози no текућим 
рачунима били мање отпорни, и смањени за 800 хиљада на 
1.1 милион. У 1932. години имамо одлив улога за 1.25 ми- 
лиона односно за 10%, a код улога no текућим рачунима ви- 
димо одлив од 253 хиљада. Томе на супрот видимо, да су 
повериоци порасли у последњој години за 37 хиљада на 217 
хиљада a реесконт код Народне банке за 150 хиљада на 450 
хиљада.

Управа Херцегновеке банке сама подвлачи, да има 
за овако мали одлив улога да захвали у првом реду својим 
улагачима, због чега je банка Јмогла бити на услузи и своји.м 
дужницима. У тешким али сигурним случајевима банка се 
задовољавала и самом отплатом камате. Исплата улога још 
би била мања, да није грађевинска делатност у прошлој го- 
дини била врло велика; улози су се подизали, за подизање 
н€покретности. Како je банка забележила у исто време и 
приличан прилив нових улога, то je одлив пер салдо изно- 
сио свега 1.25 милиона динара.

Актива показује, да je Херцегновска банка без те- 
шкоћа одговорила својим обавезама. Потраживање код 
новчаних завода je смањено за 200 хиљада на 717 хиљада,
— стање готовине у благајни остало je непромењено — ме- 
нични кредити су редуцирани за 484 хиљаде на 3.1 милион 
a хипотекарни зајмови за 240 хиљада на 1.95 милиона. За- 
једно са овим редукцијама и повећањем реесконта улагачи 
су били подмирени. Али управа напомиње, поред овога, да 
je била и у могућнооти да одобрава и нове мале кредите, 
чиме je у знатној мери било помогнуто баш економски сла^ 
бијим. Интересантна je такође и констатација да je тамо- 
шњи сељак дужник, иако у врло ггешкоме стању, ипак насто- 
јао и уређивао своје менице не слушајући оне који су му 
говорили да се сељаци ослобађају својих дугова. Свакако je 
значајно, да су чак и хипотекарни кредити за преко 12%

, смањени — дакле у реду отплаћивани. Активни текући ра- 
I чуни, a 7.3 милиона редуцирани су последње две године 
за свега 370 хиљада,, од чега у последњој години 36 хиљада.

Хартије од вредности су даље у смањењу, због отписа 
курсних разлика. Док су у 1930. години износиле 989 хиља- 
ед (617 хиљада слободних и 372 хиљаде резервног фонда) 
дотле износе у 1932. години 644 хиљаде односно за 345 хи- 
љада мање, од чега je 312 хиљада последње две године от- 
писано непосредно кроз рачун губитка a 30 хиљада je оту- 
ђено. Непокретности т н о с е  после оиписа и извесне продаје 
плацева 210 хиљада, a утужена потраживања 168 хиљада.

У рачуну губитка и добитка имамо смањење прихода 
од камате, за 230 хиљада на 1.27 милиона односно скоро 
за 18% због законског нормирања каматне етопе од 10% 
за сељака, која je раније износила просечно 15%. Али je и у 
расходима камата смањена за 100 хиљада, због иоплате 
улога. Трошкови су редуцирани за 15% на 210 хиљада, али 
су порези нешто мало већи.

Чиста добит износила би 240 хиљада динара да није 
оггпис' изнео 145 хиљада. Тако износи свега 106 хиљада према 
према 250 хиљада у ранијим годинама. Ова добит. подељена 
je овако: 8% односно 96 хиљада у корист акционара, a оста- 
так од 10 хиљада пренет je на нови рачун.

У управи Херцегновске банке налазе се следећа г. г.: 
Лазар Тз. Доклестић, претседник; Милош JI. Поповић, пот- 
претеедник; Васо l3yp«h, Душан Прњат, Јосип Кошио, Јово 

i Бравачић, Панто Сијерковић, Никола П. Доклестић и Др. 
јФилип Лазаревић. У надзорном одбору су г.г.: Шпиро Јан- 
ковић, Јашо Видовић, Душан П. Поповић и Лазар Ђоровић.
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Садржај:
Српска централна привредна банка д. д. — Сарајево 
Vacuum Oil Company đ. đ. — Zagreb 
Udeonička zadruga a. d. — Beograd 
Rudnik „Kostolac”, Đorđe Vajfert a. d. — Beograd

СРПСКА 11ЕНТРАЛНА ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д.
САРАЈЕВО

Српска цемтрална привредна банка д. д. у Сарајеву 
претставља један необично снажан банкарски организам. 
Од самог њезиног оснивања у њој струји једна јака воља 
за проширењем, за експанзијом, коју ни садашње тешке при- 
лике нису могле кочити, Она се стално проширује и због тога 
je и разумљиво, да joj je њезино лрвобитно поље рада; Бо- 
сна и Херцеговина ускоро постало и сувеше уско. У једној 
од наших ранијих анализа Српске централне привредне 
банке ми смо напоменули, да би се она према своме хието- 
риј-ском развоју заправо морала назвати Удружена банка. 
Основана je у 1911. години и њезина тадашња фирма гласила 
je Српска централна банка за Босну и Херцеговину, све до 
1922. године. Оеновна главница je износила 3 милиона круна 
од no 200 круна номинале. До прве важније фузије дошло 
je у 1919 години са  Српском банком у Моотару a кратко 
доцније и са Српском народном банком у Сарајеву, којом 
je приликом главница повишена на 12 милиона круна, по- 
моћу нове емисије од 37.500 комада акција. У 1920. години 
главница je повишена на 20 милиона a 1922. године на 40 
милиона односно 10 милиона динара. Ове иете године глав- 
ница још je једном повишена на 16 милиона динара, a не- 
колико месеци доцније на 25 милиона динара, колико.и да- 
нас износи. Ово нагло повећање главнице последица je фу- 
зије са Српском привредном банкол! у Сарајеву и Српским 
кредитним заводол! у Тузли. Али тиме експанзија још није 
завршена. У 1931. години појављује се Српска централна 
привредна банка са својим филијало.м и у Београду. A у 
1932. години, за време најиежих прилика нашег банкарства, 
она лреузима Српску штедионицу д. д. Гацко, њезин фили- 
јал у Невесињу. Трговачку и шољоделску* банку у Богатићу 
као и филијал Босанске индустријалне и трговачке банке у 
Тузли. To je у 1932. години несумњиво јединствен случај 
завода који je био у стању да >се лрошири и да преузима 
друге новчане заводе, у доба када су остале наше банке 
мучиле највећу бригу око одржавања свог стања.

Ове фузије нису плод случајних околности већ по-сле- 
дице планског настојавања, да се концентришу заступници 
предратног срп-ског банкарства у Босни и Херцеговини у 
Један моћан консерн, у чему се и потпуно услело. Али екс- 
панзија иде даље. Познато je, да се н» челу овог консерна 
налази Срлска банка у Загребу. Ако смемо употребљавати 
фигуративне ознаке, онда je Српска централна привредна 
банка прва a Јадранско-лодунавска банка друга ћерка Срл- 
ске банке д. д. у Загребу.

Ослоном , na Српску банку с једне стране и угледом 
ји везама које je Српска централна привредна банка с*гекла у

:Босни, није joj било тешко појавити се и на београдској пи- 
јаци. Несумњиво je, да ће она ту вршити једну необично 
важну функцију, већ и због тога, што има поред Босне још 
и врло уске пословне и пријатељске везе у новчарству Ју- 
жне Далмације и Црне горе.

Код оваког развоја лослова постаје нарочито инте- 
ресантно питање, како je ова банка прошла кроз прошлу 
1932. годину. Када смо анализирали биланс за 1931. годину, 
ми смо подвукли, да у делом извештају Српске центрадне 
привредне банке нема ни трага од банкарске кризе. Навала 
улагача на банчине шалтере није било. У колико je било 
исплаћено нешто преко 5 милиона (око 10%) банка je то 
компензирала повећањем позиције повериоци, a да не дира 
у своје активне ангажмане. Ни у 1932. години прилике нису 
биле теже. До панике улагача у опште није дошло и ако je 
извесан одлив улога постао неизбежан. У своме извештају 
за 1932. годину управа констатује следеће: „од предкрај 
другог полгођа лрошле године n a  кроз целу пословну 1932. 
годину, сва су наша настојања ишла за тиме, да се одржи 
шио јача ликвидност завода. Мере које су у ту сврху npe- 
дузимане, показале су најбоље резултате и нашле своје 
оправдање нарочито у првом полгођу 1932. године. Повла- 
чење.м једног дела ликвидних пласмана успели смо, да при- 
купимо релативно веће готовине и тако задовољимо по- 
требама пословног света и наших улагача.

У доњој таблици упоредили смо главне билансне по- 
зиције Српске централне лривредне банке за послед- 
ње четири године које су најречитији тумач чињенице, да 
je ова банка у тим тешким приликама показала необичву 
отпорну снагу и управо ејајан развој. Добијамо следећу 
слику:

Рачун изравнања

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Благајна 7.351 5.743 5.188 4.713
Хартије од вредности 14.079 14.288 14.688 13.680
Ефекти пенсионог фонда 1.050 1.685 2.143 2.624
Менице 41.934 40.678 41.194 4-6.282
Дужници 66.310 66.937 66.258 43.987
Непокретности 6.056 6.101 6.880 14.300

Пасива
Главнмца 25.000 25.000 25.000 25.000
Резерве 8.200 8.400 8.600 8.700
Пензиони фонд 1.169 1.723 2.168 2,667
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Улози 43.759 48.846 43.651 34.821
Повериоци 54.964 48.366 54.604 52.839
Добит 3.128 2.571 1.944 1.272
Збир биланса 136.781 135.431 136.352 125.591

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Камата 2.940 3.253 3.266 2.892
Трошкови 3.256 3.794 3.375 3.068
Добит 3.128 2.571 1.944 1.272

Приходи
Пренос 24 20 .....27 61
Камата 4.402 4.643 4.294 3.156
Провизија 2.025 2.695 1.845 2.291
Непокретности 377 487 437 763
Филијале и разно 2.496 1.772 1.982 920
Збпр црихода 9.325 9.618 8.587 7.191
Дивиденда у % 10% 8% 6%. 4%

Обртни капитал Српске цeнfpaлнe привредне банке из- 
носи крајем 1932. године 125.6 милиона према 136.3 милиона 
у 1931. години. Смањење износи дакле свега 10.7 милиона 
одноено за свега 7% a то je необично мало. При томе je ва- 
жно напоменути, да je банчин обртни капитал од 1929. na 
све до 1931. године укључиво био остао етационаран на 136 
милиона и да у првој години банкарске кризе и кризе пове- 
рења, у 1931. години уопште није смањен.

Ово 7% смањење обртног капитала последица j e  прво 
одлива улога, за 8.83 милиона на 34.82 милиона и редукције 
поверилаца за 1.76 милиона, укупно за 10.7 милиона. Док су 
улози у 1931. години смањени за 5 милиона, њихов je одлив 
у 1932. години «зносио 8.8 милиона. Ови податци потврђују, 
да то не може бити последица подизања због неповерења, 
већ просто излаз погоршаних привредних прилика уопште. 
Према највишем стању улога од 48.8 милиона крајем 1930. 
године одлив износи 14 милиона или 28% a то je знатно 
ман>е од просечног одлива улога код наших новчаних завода 
за последње две године. Код повериоца имамо такође врло 
интересантно кретање. Док су крајем 1929. године износили
54.9 милиона —  то je био до сада максималан износ, сма- 
њени су у 1930. години, због знатног прилива улога на ште- 
дњу на 48.37 милиона. Када je у 1931. години дошло до np- 
вет одлива улога, банка je искористила повериоце скоро до 
раније висине, наиме на 54.6 милиона и тим новим /сретсЛви- 
ма исплатила улагаче; у 1932. години она je редуцирала евоје 
активне пласмане и исплатила тражене улоге из сопствених 
дретстава a истовремено смањила и повериоце за 1.76 ми- 
лиона на 52.8 милиона динара.

A k o  бацимо поглед н а  отруктуру активе видимо да 
има тамо знатких промена. -Према 1931. години повећане су 
позиције меница и непокретности, и хартија од вредности 
пенсионог фонда, док су остале три позиције смањене. Нај- 
већу редукцију показују активни текући рачуни, наиме од 
66.26 милиона, колико су износили све раније године непре- 
Кидно, на 43.98 милиона односно за 22.27 милиона. Како je 
^ ањ е њ е  туђих сретстава износило свега 10 милиона, то 
нама. ова чињеница доказује у коликој су мери били ликвидни 
ови пласмани. Ова знаггна редукција има своје нарочите по- 
следице. Један део тих пласмана претворен je у меничне 
кредите, који су порасли за 5Л милиона на 46.28 милиона, 
док су ранијих година такође били скоро нелромењени на 
41 милион, други део je прекњижен на позицију непокретно- 
Сти због довршења банчине' палајте у. Београду, која- je била 
д'озр1иена.:у: току 3932: годда«, a остатак je био употребљен 
за;Ј-Ј?плату улагача и поверилаца. Позиција хартија од вред-

нооти, која je ранијих година такође била стационарна ка 
нешто преко 14 милиона, c.Maifaena je у 1932. години за 1 
милион на 13.68 милиоиа. У активи бисмо узалуд тражили 
фонд курсне разлике на овим ефектима a такође и у рачуну 
губитка нема отписа курсне разлике. Ово смањење за 1.01 
милиона долази као последица реализације једног дела ефе- 
ката и ради курсне разлике, која мора да je интерно отпи- 
£ана. Управа наиомин>е, да су ефекти билансирани. п0; кУР- 
сној вредности, a како je вредност шиховог портфеља ире.ма
1929. години била и у 1931. години непрол^ењена, можемо 
наслућивати, да су се раније у овој позицији налазиле 
знатне тихе резерве.

Готовина у_ благајни износи крајем 1932. године 4.7 
лшлиона, одцосно 'скоро.15% од_ улога на штедњу, a то je 
довољио да заштити банку од снаког изненађења, нарочито 
због врло лкквидннх меничних кредита, који će састоје скоро 
искључиво: од краткорочних и еитних трговачких и занат- 
лијсккх Крбдита, a .мањим делом: од сеЉачких меница.

Непокретности, које су раније биланеиране са 6.88 
милиона,, показују повећање за 7.42 милиона на 14,3 мили- 
она. Kao miTo смо већ напоменули,. пораст резултира из град- 
!be нове палате у Београду али и због преузетих непокрет- 
ности у Гаску, Рогаггици и Тузли. Све ове позиције садрже 
знатне тихе резерве.

Рчаун губитка и добитка нама показује известно сма- 
њење бруто прихода, од 8.58 милиона на 7.19 милиона у 
1932. години; док су ранијих година износили стално пре- 
ко 9 милиона. Расходи су сврстани у свега две позиције: на 
камате и трошкове. Тако je то код Орпске централне при- 
вредне банке узуелно већ годинама. Ипак сматрамо, да би 
било опортуно, да нама она рачун расхода мало више де- 
таљира, већ и 'С обзиром на ова тешка времена и пошто смо 
убеђени да нема шта да крије. Ми смо убеђени, да има от- 
писа, али као што вндимо, они су интерно спроведени. Због 
смањене пасиве расходи на каматама су мањи; нарочиту 
пажњу заслужује смањење трошкова, који су у 1932, години 
морали бити већи због преузимања других новчаних завода 
и који су упркое томе према 1931. години редуцирани за 
преко 10% a према 1930. години чак и за преко 20% на 3.07 
милиона.

Приходи Су много детаљније показаии. Приходи од ка- 
маиа су због смањеног пословног волумена и смањења ак- 
тивне камате опали за 25% на 3.15 милиона; и ако су при- 
ходи од провизија и непокретности већи но у 1931. години 
видимо, да су они од филијала редуцирани за преко 50% 
односно за 1 лшлион на свега 220 хиљада динара.

Код оваквих прилика било je неизбежнр да се смањи 
и чиста добит. Док je у 1929. години износила још 3.13 ми- 
лиона, у 1930., години још 2.57 милиона a у 1931. години 1.94 
милиона, дотле износи у 1932. години свега још 1.27 мили- 
она^ што je међутим, узи<мањем у обзир прилике под којима 
je банка м арала . радити ипак још врло повољан резулиат.

Ова чиста добит подељена j e . на следећи н ач и н :100  
хиљада дотирано je резервном фонду, управном одбору дато 
je 96 хиљада, надзорном одбору . 20 хиљада, пензионом фон- 
ду 40 хиљада, акционарима 1 ;милион на име 4% дивиденде 
a 15.564 динара пренето je на нови рачун. Дивиденда се ис- 
пдаћује почев од 1. .маја о. г.

У управи Српеке централне. привредне банке д, д. Са^ 
рајево ,за 1,932, годину: налазе се следећа г. г. Др Бо^кидар 
Церовић претседник; Др Александар Бабић, потпретседник; 
■J? Др. Владимир Андрић, Шпиро С. Докић, Војин M. /BypHliHh, 
Стеван Карамата, Богол>уб Кујунџић, Ђорђо Вешко, Јовд 
Радетић,. Вирцан Степановић и Добри.воје Стошовић. У над- 
зорном одбору су г. г.: Михајло Требнћ, претседник;. До- 
бросав Стевовић, патпретседннк, инж. Велимир Б есарабић,, 
Никифор В д си љ ев и ћ ,. Манојло. Ћелорић, r  ... v .  ̂ -{ ■
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Ha збору акцконара одржаном у Сарајеву 3. априла | 
о. г. поново су изабрани у управу г. г.: Др Божидар Черо- 
вић, Др Александар Бабић и Ђорђе Пешко, a као нови чла- 
нови Михајло Требић и Радослав Ђоровић. У надзорном од- 
бору изабрани су г. г.: Др Богдан Видовић, инж. Велимир 
Бесаровић, Др И. Васиљевић, Богдан Бесаровић и Перо То- 
доровић.*) .. ■ ‘ ! }

VACUUM OiL COMPANY D. D. — ZAGREB

Svoju redovnu godišnju skupštinu za poslovnu 1932 g. 
održala je Vacuum Oil Company još 19 aprila o. g. Međutim ona 
je sazvala i- vanrednu skupštinu, na kojoj će se zaključiti fuzija 
sa jugoslavenskom Standard Oil Company koja i sa svoje strane 
saziva vanrednu skupštinu zbog fuzije, 31 m aja o. g.

Prema tome ovo je poslednja bilansa Vacuum Oil Com
pany koju analiziramo. Već za iduću godinu, cifre njenog bi
lansa sjedini će se u ciframa bilansa Standard Oil Company.

Upućenima je bilo- jasno da će do fuzije ovih društava 
kod nas morati doći. Jedno i drugo poduzeće su afilijacije ve
likih amerikanSkih petrolejskih konserna. I čim je došio do fuzije 
između centrala, moralo je doći i do spajanja afilijacija. Pogo
tovo što u Jugoslaviji s obzirom na naročite prilike poslovanje 
nije bog zna kako znatno niti ima velikih izgleda za budućnost. 
A fuzijom dvaju jakih poduzeća u jedno još veće, redovno se 
snizuju i režijski troškovi.

Standard Oil Company imala je u našoj državi svoju ve
liku rafineriju dok je Vacuum Oil Company nije imala. Prema 
tome ona je bila u relativno nepovoljnijem položaju.

Na duže vreme, Vacuum Oil Company moglo je uspešno 
rad iti. jedino ako u samoj zemlji podigne odgovarajuću rafine
riju. Još pre nekoliko godina nabavljeno je bilo-u tome cilju kod 
Zemuna odgovarajuće zemljište. Međutim do podizanja rafinerija 
nije došlo, I to je sreća!

Fuzijom Standar-Vacuum još se više doprinosi' koncen
traciji industrije i trgovine petroleja i njegovih derivata kod nas. 
U buduće imaćemo veliko poduzeće Standard-Vacuum sa  jedne 
strane i Shell sa druge strane. Još bi1 došla u obzir i Astra. Nu 
ona nema odgovarajuće rafinerije. A nemaju odgovarajuće rafi
nerije ni manja poduzeća koja rade u glavnome sa uvezenim 
benzinom.

Oba ova velika konserna, koja će i dalje kod nas posto
jati nekako su jednako jaki. Raspolažu znatnim sopstvenim sret- 
stvima a  imaju i bogato zaleđe. Jedan i drugi konsern ima svoju 
rafineriju, svoje tenkove i sav drugi uređaj.

Bilansi za 4 poslednje godine daju sledeću sliku:

U aktivi znatnija je promena kod robe. Zalihe su porasle 
od 24 na 31 milion ili za preko 6 miliona. Konzum petroleja i ben
zina ,odnosno tehničkih ulja, s obzirom na opšte prilike nije u 
porastu, Primećuje se čak i  opadanje. Porast zalihe pojava je 
koja se primećuje već nekoliko godina. Teško je verovati da je 
specijalno kod Vacuuma prodaja bila bolja i da su usled toga i 
zalihe veće, jer u petrolejskoj trgovini imamo izvesno rejoni- 
ranje pak teško da se pozicije pojedinih poduzeća mogu bitno 
menjati.

Dužnici su opali za 3 miliona dinara. 1 kod petroleja od
nosno njegovih derivata treba da se sve više forsira prodaja za 
gotovo zbog Uredbe o posredovanju.

Poverioci su porasli za 4 miliona. To je u vezi sa po
rastom zaliha. To su obaveze prema poduzećima konserna. Naj
veće su teškoće sa plaćanjima u inostranstvo, kao i u vaiit- 
tarnom riziku.

Račun gubitka i dobitka pruža ovu sliku:

Dobitak: 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Dobitak na robi 25.557 28.143 26.456 19.824

Gubitak:
•

Režija 24.557 23.413 21.289 19.525
Dubiozi 662 482 1.309 797
Razlika na kursu 191 110 22 ------
Porezi i takse 167 1.104 1.032 96
Dobitak 6 3.075 2.805
Gubitak ------ 482

Kako vidimo prošla godina je zaključena sa gubitkom.
Prihodi od robe pali su za skoro 7 miliona dinara. Režija je
mogla biti snižena za manje od 2miliona. I druge pozicije ras
hoda su reducirane, naročito porezi. Ali to ipak nije mogla po
kriti manjak koji je nastao zbog manjih prihoda od robe, tako 
da je moralo' doći do gubitka.

Kako je iz 1931 godine ostao prenos od 570 hiljada di
nara to je taj gubitak ne samo pokriven, nego ostaje čak i 
prenos za novu godinu od 87 hiljada dinara. Ali zbog fuzije to 
više ne dolazi u obzir.

U upravi se nalaze sledeća g. g.: Reginald Henry Evans, 
Carl Roeber, Carrick Poster-Cochran, Franz Janik, Leo Sorger.

Aktiva: 1929. 1930. 1931.
u hiljadama dinara

1932.

Gotovina 594 675 346 220
Investicije i materijal 22.543 22.535 2.123 21.954
Roba 19.046 20.771 24.874 31.023
Dužnici 21.254 25.821 24.638 21.523
Gubitak 1.471 ------ ------

Pasiva:
Glavnica 48.000 48.000 48.000 48.000
Poverioci 12.099 11.462 9.989 13.971
Fond amortizacije 4.811 7.132 9.413 11.805
Dobitak ------ 1.604 2.969 87
Ukupna bilansa 64.910 69.803 71.983 74.722

*) Ha стр. 140 овога додатка поткрала ce следећа 
грешка: y управи Српске централне привредне банке место 
Вирцан Степановић треба да стоји Милан Стефановић, ди- 
ректор Српске банке, Загреб.

UDEONICKA ZADRUGA A. D., BEOGRAD

Udeonička zadruga je jedna od najstarijih beogradskih 
bankarskih poduzeća; osnovana je još devedesetih godina, na 
zadružnoj bazi i što je neobično interesantno, od strane posluži
telja raznih ministarstava, koji su u ono vreme pokazivali veliku 
aktivnost, naročito u pogledu privrednog udruživanja u uza
jamnoj zadružnoj akciji. Osnivanje Udeoničke zadruge išlo je 
paralelno sa osnivanjem raznih pogrebnih i svadbenih društava 
kao i zadruga za međusobno pomaganje, štednju itd. itd.

Ali su ova društva brzo nestala. Udeonička zadruga je 
međutim urnela da se održi, zahvljujući novim ljudima, vrlo 
uglednim i bogatim beograđanima, koji su postepeno zamenili 
prvobitne' osnivače. Kada je krajem 19 veka u Beogradu zavla
dala tako zvana bankomanija, vidimo da je oko Udeoničke za
druge skupljeno već nekoliko vrlo preduzimljivih ljudi koji su joj 
omogućili prosperan rad. U 1900 godini đoneta je odluka, zbog 

j nedostataka koje je imala zadruga kao banka, da se pretvori u 
akcionarsko društvo, zadržavajući raniju firmu. U prvoj dekadi 
dvadesetog veka, a naročito za vreme i posle aneksione krize, 
uporedo sa ekspanzijom Beograda proširuje se i Udeonička za
druga u vrlo solidan i ugledan novčani zavod.



U arhivi našeg urednika nalaze se godišnji izveštaji Uđeo
ničke zadruge iz početka XX veka, koji pretstavijaju neobično 
interesantan materijal za istoriju ove banke. Iz tih izveštaja iz
vadili smo nekoliko važnijih bilansnih pozcija koje donosimo u 
narednoj tablici:

Račan Izravnanja

Aktiva: '1901. 1903. 1905. 1906.
u hiljadama predratnih dinara

Blagajna 6 10 34 11
Menice 355 343 484 598
Zaloge 78 99 141 184
Tekući računi 41 121 213 415
Nepokretno imanje 224 228

Pasiva:
Glavnica 240 250 250 300
Fondovi 8 21 15 26
Ulozi na štednju 142 259 527 735
Poverioci 63 43 294 361
Dobit za podelu 11 1*7,5 22,5 27
Zbir bilansa 591 881 1.382 1.857

Račnn gubitka J dobitka

Rashodi:
Kamate 9 13 26 65
r>„ * i Ui'CZJ 4 4 6 6
Troškovi 8 7 10 16
Plate 13 13 11 11
Čista dobit . 16 23 35 43
Otpisi l i 1 ; 6 7

Prihodi:
Kamate 46 58 79 111

od imanja ------ 8 13
Provizije 6 4 2 5
Zbir prihoda ili rashoda 52 62 • 90 136
Dividenda u % 4%, 7% 9% 9%

Njezin vrlo prosperan razvoj je očigledan,. Ulozi na šte
dnju povećavaju se rapidno od 142 hiljade u 1901 godini na 
735 hiljada u 1906 godini a u istom odnosu rastu i poverioci, od 
63 hiljade ma 361 hiljadu. Na taj način povećan je obrtni kapital 
od 590 hiljada u toku od pet godina na 1,85 miliona, što foi prema 
današnjoj kursnoj vrednosti bilo oko 20 miliona dinara, a uzi
majući u obzir kupovnu snagu još mnogo više. Glavnica je po
većana od 240 hiljada na 300 hiljada. Ugled koji je Udeonička 
zadruga uživaia međ beogradskim novčanim zavodima najbolje 
dokazuje činjenica, da su njezini kreditori 'bili Beogradska trgo
vačka banka, Klasna lutrija a docntje i Beogradska zadruga. Di
videnda, koju je ona plačala svojim akcionarima, popela se od 
4% u 1901 godini do 1905 godine već n a  9%  na kome se nivou 
stabilizirala.

još u 1905 i 1906 godini kupljene su nepokretnosti, u koje 
se je banka uselila, ali su te zgrade posle ra ta  otuđene. Posle 
aneksione krize banka dolazi u svojoj poslovnoj ekspanziji i do 
industrijskih angažmana. Za oko 200 hiljada dinara kupljena je 
ciglana Sloga koja je imala i vrlo velike placeve, koji su, kako je 
ciglana bila tada već na domašaju maloga Beograda, kupljeni kao 
kompleks za parcelaciju. To je već u ono doba 'bio jedan vrlo 
lukrativan posao. Odmah do ovih industrijskih objekata nala
zila se i ciglana Koste Pandželija, koja je posle rata takođe ku
pljena i obe su ciglane združene u jedno snažno preduzeće.

■Posle svetskoga rata je Udeonička zadruga intenzivno na
stavila posao oko parcelacije. Na njenom terenu nastala je beo
gradska profesorska kolonija, koja pretstavlja neobično povoljan 
teren za podizanje kuća. Preimučstva ovih placeva leže u tome 
što su u neposrednoj blizini centra varoši, blizini Pančevačkog 
mosta, što imaju sprovedenu kanalizaciju itd. Stvarno vidimo, 
da su se u tome .kraju naselili uglavnome sam i intelektualci zbog 
čega je ceo taj kraj i dobio ime profesorske kolonije.

Posle rata su akcije Uđeoničke zadruge bile u rukama ne
kolicine bogatih ljudi, koje su ih postepeno otuđile, a prekupila 
ih je delimično Jadranska banka, a posle njezine fuzije je nasled
nica Jadransko-pođunavska banka postepeno preuzela patronat 
nad Udeoničkom zadrugom.

U posleratnom periodu je glavnica Udeoiničke zadruge u 
više mahova povišena, od 300 hiljada predratnih dinara na 10 
miliona, koliko i danas iznosi. Poslednjih godina, ona se skoro 
potpuno povukla od čisto bankarskog posla u fcrist industrijskog, 
proizvodnjom cigle i parcelacije placeva, što je zbog rapidnog 
proširenja naše prestonice za mnoge beogradske novčane za
vode postao vrlo lukrativan posao. Tako vidimo, đa je dosada 
na terenu profesorske kolonije parcelirano i. prođato preko 100 
hiljada kvadr. metara, čime je finansijsko stanje Uđeoničke za
druge u znatnoj meri rasterećeno. Koliko nama je poznato ima 
zadruga i danas u profesorskoj koloniji, koju je obuhvatio i ge
neralni regulicacioni plan Beogradske opštine još uvek mnogo 
hiljada kv. metara parceliranog zemljišta za prodaju. Ako ra
čunamo vrednost jednog metra sa. prosečno 250 do 280 dinara, 
onda to zmaći, da iznosi aktiva zadruge u placevima, ne raču- 

, najući pri tome investicije i ciglanu, između 34 do 38 miliona 
’ dinara. A sama ciglana takođe je veoma unosna. Tako je prošle 
‘ godine proizvedeno preko 7 miliona komada cigle. Kapacitet ci- 
! glane je doduše veći, ali je ovako velika proizvodnji, koja je 

gotovo sva i prodata' značajna, pošto treba imati u vidu da se 
naša ciglarska industrija zbog hiperprodukcije i preorijentacije 
građevinarstva ka cementu i betonu nalazi u teškim prilikama. 
Proizvodnjom cigle Udeonička zadruga istovremeno i niveliše 
teren, čija će vrednost još znatno poskupiti, čim bude otvoren 
saobraćaj preko Pančevačkog mosta.

U narednoj tablici prikupili smo glavne bilansne pozicije 
Uđeoničke zadruge za poslednje četiri godine, koje nam dozvo
ljavaju vrlo interesantne refleksije:

Račun izravnanja 

Aktiva: 1929. 1030. 1931. 1032.

u hiljadama dinara

Blagajna 39 46 51 6
Zemljišta 5.254 5.215 5.011 9.266
Industr. zgrada i nepokr. 10.157 10.050 9.318 9.318
Mašinske instalacije 8.301 7.373 6.165 6.137
Automobili, alat i t. d. 1.324 952 707 86
Gotova roba 1.102 1.100 617 524
Dužnici 2.965 2.495 1.519 1.058
Nameštaj 1 din. 1. din. 1 din. 1 din.
Ostave 404 401 393 323
Kaucije 90 90 90 90
Hart, od vrednosti ------ 4 4

Pasiva t
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Rezervni fond 2.263 2.263 2.263 2.263

Akcepti 3.000 3.000 10.500 13.620

Ulozi 246 253 150 156

Poverioci 13.622 11.966 469 207
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©obit 12 . 10 U 8
Manice u reeskontu , -. -3—г, 146
Zbir. bilansa 29.637 27.730 23.875 26.813

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Kamata 681 225 204
Upravni troškovi i poreza 292 575 443 392
Proizvodnja cigle 1.336 1.162 ------
Otpisi 1.574 417 1.814 22
•Dobit 12 10 11 8
‘Gubitak na automobilima ■ -----  , 611

Prihodi:
iPrenos dobiti 26 12 10 11
Od prodaje cigle 1.604 1.606 588 465
Öd prodaje zemljišta 2.223 373 1.740 643
Kamata 128 123 106
Zbir prihoda ili rashoda 3:895 2.164 2.493 1.237

Odmah pada u oči tipična razlika između aktive :i pasive

miliona a u 1932 godini za svega643 hiljade. To su najvažniji 
prihodi Udeoničke zadruge. Kod rashoda imamo prilično sma
njenje upravnih troškova i poreze. Zatim vidimo, da su i amorti
zacije u 1932 godini vrlo male, sa svega 22 hiljade, ali imamo 
za to zasebno otpisano 611 hiljada kao gubitak na prodatim 
automobilima. Ipak je interesantna konstatacija, da je poslednjih 
četiri godina otpisano preko 4,4 miliona dinara. Zbog: toga je 
i čista zarada sa 8 do 12 hiljada, koliko iznosi od 1929;do 1932 
godine neznatna. '

U upravi Udeoničke Zadruge d. d. u Beogradu nalazila su se 
,ц 1932 godini sledeča g. g.: Lazar Ladjević pretsednik; Milivoj 
:Si'Čarević, Milan Mih. Stefanovič, Jovan Živkovič, f . Ljuba Sto- 
■jadinović-Segedinae ; Milivoje Poštić. U Nadzornom odboru su 
g. g.: Pera Bekić, pretsednik; Ivan Berić i Aleksandar Durrrian.
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fjrediizeća. Dok je pasiva istovetna sa onom novčanog zavoda, 
Jo tle  odgovara struktura aktive potpuno onoj jednog industrij
skog preduzeća.

Prvo da si ogledamo pasivu. Sopstvena sretstva stacioni
raju na 12,26 miliona, od ćega je glavnica 10 miliona a 2,26 mi
liona fondovi. Kod tuđih Sretstava vidimo, da su ulozi na štednju 
minimalni, sa 156 hiljada krajem 1932 godine. Ostala tuđa sret
stva, naime akcepti i poverioci nalaze se u opadanju od 1929 
godine do uključivo 1931 godine, od 16,8 miliona na 11 miliona, 
ali se zatim, u 1932 godini ponova povećaju, .na 13,8 miliona. 
B ok su akcepti iznosili do 1930 godine svega 3 miliona a pove
rioci 13,6 miliona odnosno 11,9 miliona, dotle vidimo, da su u
1931 godini svi ovi krediti pretvoreni u akceptne. Tako vidimo da 
je  pozicija poverioci skoro potpuno iščezla. Ti krediti pretstav- 
Ijaju uglavnome obrtni kapital, koji je stavila Jadransko-Podu- 
navska banka na raspoloženje Udeoničkoj zadruzi.

U aktivi najveće su pozicije nepokretnosti i zemljišta i 
mašinske instalacije. Zemljišta, bilansirana ranijih godina sa 5 
miliona, su iskazana u bilansu za 1932 godinu sa 9,26 miliona. 
Nije nama poznato, da li su u 1932 godini kupljena nova ze
mljišta, ili je njihova vrednost po knjivama povečana zbog novih 
proc'ena; to je i potpuno irelevantno, pošto znamo, da se da
našnja vrednost može proceniti sa 34 do 36 miliona dinara bez 
obzira na zgrade, fabrike i mašinske instalacije. Industrija cigle 
'bilansirana je posle otpisa sa 15,4 miliona, od ćega je 9,3 miliona 
fabrika i ostale zgrade a 6,1 milion mašinske instalacije. Koliko 
se rigorozno vodi računa o amortizaciji pokazuje činjenica, da 
su  sve ove investicije pre četiri godina još bile blanširane za oko 
20  miliona prema 15,4 miliona —  razlika je otpisana amortzacija..' 
Zaliha gotove robe stalno se smanjuje, zbog veće prodaje i ma- 
ajihi zaliha kao i zbog pojeftinjenja cigle. Znatnu redukciju po
kazuju takođe i dužnici, od 2,96 miliona u 1929 godini na 1,05 
tniliona u 1932 godini, što će biti posledica brže naplate, pošto 
fe, produkcija u to vreme, prilično povečana. Nameštaj je u ce- 
Sosti otpisan.

Bruto prihodi su u 1932 godini prema 1931 gotovo pre
polovljeni; sa ranijim godinama oni se ne mogu upoređivati, 
pošto se poslednje dve godine iskazuje samo saldo prihoda od 
proizvodnje cigle. Dok je prodaja cigle dala u 1929 godini čisto 
svega 270 hiljada (kod 1,6 miliona prihoda i 1,33 miliona ras- 
tooda) dotle vidimo, da je u 1931 godini bila rekordna sa 588 
M jada a u 1932 za 120 hiljada manja. Prihodi od prodaje, pla
ceva , znatno. variraju: od 2,2 miliona u 1929..opali .su u 1930 
ghdini. na 373 hiljade' Ц 1.931 godim prodato je placeva za 1,74

RUDNIK „KOSTOLAC”, DJORDJE VAJFERT A. D., BEOGRAD

Akcionarsko društvo Rudnik „Kostolac” u Beogradu, kome 
je još u firmu dodato ime g. Djordja Vajferta, postoji kao ak
cionarsko društvo tek od 1924 godine. Kada se g. Vajfert u. 
1924 godini odlučio, da pretvori svoja preduzeća u akcionarska 
društva, zbog lakšeg upravljanja i finansiranja, postao je i Ko
stolac samostalno pređuzeće kao što je to bio slučaj i sä pi
varom, dobio i glavnicu od 10 miliona dinara, u kojoj je njegov' 
osnivač ostao i dalje glavni aikcionar.

1 ako se u firmi podvlači da je Kostolac rudarsko, uglje- 
nokopno pređuzeće ipak treba napomenuti da je ono zapravo 
jedan mali trest. Pored ugljenokopa imamo ovde još i brodarJ  
stvo, parni mlin i veliku ekonomiju. Brodarstvo, koje igra veoma 
važnu ulogu u bilansu, pošto vidimo da pretstavlja u aktivi 
najveću poziciju sa preko 21,8 miliona ipak služi u glavnome 
samo prenosu uglja, od mesta proizvodnje do Pančeva i Beo
grada, gde je koncentrisana glavna potrošnja.

Poznato je da naša industrija uglja proživljuje vrlo teške 
dane. Cene se već godinama nalaze u opadanju a glavne te
škoće u poslednje vreme dolaze od znatne restrikcije saobraćaja, 
naročito od strane državnih železnica, koje su u našoj zemlji 
najveći potrošač. I ako uprava „Kostolca” od svih ovih teškoća 
nije pošteđena, ipak se ona nalazi u relativno povoljnijem polo
žaju od ostalih preduzeća. U našim ranijim analizama imali smo 
priliku da podvučemo, da je „Kostolac” za Beograd i druge va
roši koje leže na Duinavii i Savi gotovo bez konkurencije. Njegov 
ugalj, vrlo dobar lignit, sa prosečno 3500 kalorija, proizvodi se- 
u Kostolcu, na Dunavu, odmah ispod ušća Morave i tu leži nje
govo najveće preimućstvo. Transportni troškovi su minimalni, 
naročito pošto se ugalj prevozi na sopstvenim brodovima. Druga 
povoljna okolnost za Kostolac leži u tome, da je njegov lignit 
vrlo pogodan za kalorične električne centrale, zbog čega dolaze 
kao potrošači u prvom redu u obzir Beograd i Pančevo. Dalje, 
Kostolac ima određenog i stalnog potrošača: to su Vajfertova- 
pivara u Beogradu i Pančevu, njegovi mlinovi i rečno parobro- 
darstvo. Tek za viškove proizvodnje mora tražiti mušterije, koje 
koliko je nama poznato, vrlo lako dobije, zbog povoljnih cena.

Iz donje tablice upoređenja glavnih bilansnih pozicija u 
aktivi viđićemo, da pređuzeće nikada nema većih lagera uglja, 
ova pozicija varira između 700 i 800 hiljada dinara — već ne
koliko godina. U koliko bude elektrifikacja Vojvodne i gradova, 
na vodenom putu Dunava i Save intenzivirana, u toliko će i Ko
stolac imati veće mogućnosti plasmana svog lignita.

Ako bacimo pogled na donju tablicu, u kojoj smo sasta
vili glavne bilansne pozicije „Kostolca" ' za nekoliko, poslednjih 
godina, onda dobijamo u pogledu njegovog razvoja i finanšijskih 
prilika vrlo povoljnu sliku.

1



144
Račun izravnan ja ... . .V . .

Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.

Gotovina 535

u hiljadama dinara 

268 398 101
Nepokretnosti 2.191 2.152 . 2.114 3.003

Koncesija Kostolac 5.500 5.500 5.550 5.500

Mašinerije 757 606 887 579
Železnička postrojenja 2.164 2.031 1.697
Mlinske instalacije 301 271 219

Pokretni inventar 1.111 810 660 549
Glavni objekti 16.778 17.768 24.491 20.100
Inventar plov. objekata 1.647 1.785 1.690

Ugalj i materijal 866 891 770 727

Dužnici 7.462 9.707 13.118 6.224

Kaucije, efekti 110 110 ------ 10.116

Razna aktiva 4.522 8.163 5.700 271

Gubitak 
Istražni radovi 
Otkupljene obveznice

339

3.528
1.385
8.400

Pasiva:
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Rezervni fond 32 32 44 46

8% obveznice 14.900 14.900 14.900 14.900

Pasivne menice 4.000 3.600 5.935 11.486

Poverioci 10.122 12.320 15.749 13.046

Razna pasiva 4.983 8.857 8.829 305

Dobit ------ 294 ------

Stanje gubitka u 1927 god. 
Dobit 294 375 689

Kaucije . ------ ------ • ------ 10.140

Zbir bilansa 44.147 50.003 57.092 60.613

Račun gubitka i dobitka

Rashodi:
Prenet gubitak 
Troškovi 3.655

339
3.067 4.296

Brodarstvo 273 131 ------ 548
Amortizacije 428 539 548
Mjin i gazdinstvo ------ 294 689
Dobit ------ ------ ------ 227

Prihodi:
Prenosi dobiti 
Rudnik

123
3.891 4.409

373

5.362
Mlin
Ekonomija

3 ------
9

Gubitak 339 ------ ------
Brodarstvo ------ - — 44
Zbir prihoda 4.357 4.411 ------ 5.789

Obrtni kapital se neprekidno povećava, od 44,1 milion u
1929 godini na 60,6 miliona u 1932 odnosno za preko 16 miliona 
u toku poslednje tri godine. Kako iznosi glavnica svega 10 mi
liona dinara, to dostižu krediti, koje je Kostolac iskoristio u
1932 godini, prem a bilansu 50 miliona. To je sam o knjigovod
stvena slika. Kod poverioca treba odbiti' 8,4 mri." 'đm. otkup-

V

ljenih sopstVenih 8% obveznica, kojih je Kostolac izdao za 14,§' 
miliona, tako, da je saldo obveznica stvarno sveden na 6,5 rtii- 
lio.oa’dinara. Pored ovih obveznica, Kostolac ima poverilaca zz~ 
13 miliona i meničnih kredita za 11,48 miliona, ukupno dakle 
31 milion tuđih sretstava. Prema 1931 godini poverioci su u 1932 
smanjeni za 2,7 miliona, dok su pasivne menice, verovatno zbog- 
reeskonta porasle za 50%  na 11,48 miliona.

Prema 1930 godini vidimo, da su pasivne menice porasle
za 8 miliona;, a poverioci per saldo za nešto preko 700 hiljada.
Kako su istovremeno otkupljene 8%  obveznice u vrednosti od
8,4 miliona, to nije isključeno, da je „Kostolac” tim otkupom 
olakšao situaciju jednog svog dugoročnog poverioca.

U aktivi najveća je pozicija plovni objekt, sa 21,8 miliona
u 1932 zajedno sa inventarom ovih objekata prem a 24,5 miliona
u 1931 i 19,4 miliona u 1930 godini. Znaći, da je pored otpisa, 
plovni park u 1931 godini za preko 3 miliona povećan novim- 
nabavkama; Ne smemo pustiti iz vida, da je iznos sa kojim smo 
u 1931 godini iskazali plovne objekte, zbirna pozicija za sve 
saobraćajne investicije, železnice i t. d. U 1932 godini dostižu, 
ove investicije ukupnu vrednost od 24 miliona, a prema 1931 
godini manje su za amortizaciju.

Nepokretnosti su u 1932 godini povećane za okruglo 900 
hiljada na 8 miliona dok je vrednost koncesije ugljenokopa ostala 
nepromenjena sa 5,5 miliona. Smatramo da moraju ove pozicije 
sadržati ogromne tihe rezerve u kojima leži i neobično velika fi— 
nansiska snaga rudnika „Kostolca”.

Važna je pozicija dužnici. Dok se je do 1931 godine po
stepeno popela na 13,12 miliona dotle vidimo u 1932 godini izne
nadno smanjenje za 6,89 miliona. Međutim ovu poziciju treb a  
analizirati zajedno sa pozicijom „razna aktiva” koja se je do
1930 godine popela na 8,16 miliona, ali zatim pada na svega 271 
hiljadu u 1932 godini, kao i sa  pozicijom „Kaucije i efekti”, koja. 
je u 1932 godini povećana na nešto preko 10 miiiona. Kretanje 
i promene u ove tri pozicije pretstavljaju poboljšanje knjiženja 
aktive: međ dužnicima i pod raznom aktivom su se vodile ra
nije pozicije, koje su sada prebačene na kaucije, usto su na pr... 
date garantije za izliferovanje uglja i t. d. Ne možemo pretpo
stavljati, da su dužnici za robu opali u tako znatnom iznosu, 
kada nam pokazuje i račun gubitka i dobitka, da je proizvodnja 
u 1932 godini bila'prilično povećana. — Kod veće proizvodnje 
„Kostolac” je morao prodati veće količine trećim potrošačima, 
pošto je poznato, da je Vajfertova pivara baš u 1932 godini u 
znatnoj meri reducirala proizvodnju piva — pa sletstveno i sma
njila potrošnju uglja. U 1932 godini nova je pozicija istražni 
radovi sa 1,38 miliona.

Račun gubitka i dobitka pokazuje raipidno povećanje b ra te  
prihoda: tako vidimo, da1 su bruto prihodi rudnika skoro za I 
milion veći no u 1930 godini i da iznose 5,36 miliona. Brodar
stvo, koje je u ranijim godinama uvek knjiženo međ rashodima-
— što znači da je bilo pasivno — je u 1932 godini aktivno sa  
saldom od 44 hiljade. I ekonomija je aktivna za 9 hiljada, dok je 
mlin pasivan za 28 hiljade dinara. U 1929 godini iskazao je „Ko
stolac” gubitak od 339 hiljada dinara, koji je  bio prenet na 193® 
godinu i otpisan. Poslednjih godina, „Kostolac” je aktivan i nje
gova čista dobit iznosi u 1932 godini, zajedno sa prenosom do
biti iz prošle godine 689 hiljade. Upravni troškovi su prema 1930. 
godini za preko 1,2 miliona veći, zbog veće proizvodnje; amor
tizacija iznosi 548, hiljada a otpisi sumnjivih potraživanja 22? 
hiljada. Uprkos tome postignuta je dobit, od koje je podeljen® 
akcionarima 400 hiljada na ime 4%  dividende a ostatak od 283; 
hiljade je prenet na novi račun.

U upravi „Kostolca” za 1932 godinu se nalaze sleđeć« 
g. g.: Djordje Vajfert, pretsednik; Dr. D. K. Profić, Dr. Ferc. 
Gramberg, Herman Gramberg i žorž Faj. U nadzornom odbor® ■ 
su g. g.: Rudolf Pile, pretsednik; Milan Parivodić i Oto Vajfeit;
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Opšte jugoslovensko bankarsko društvo, Beograd-Zagreb 
Francusko-Srpska banka, Pariz-Beograd
Континентално баукситно рудокопно и 
Хрватска католичка штедионица д. д. —

OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO, 

BEOGRAD-ZAGREB

Danas ima kod nas vrlo malo 'novčanih zavoda velikih di
menzija, koji još nesmetano rade. Međ ovima zauzima Opšte 
jugoslovensko bankarsko društvo^ koje je osnovano 1928 godine, 
kada su zagrebački i -beogradski fffijal Wiener Bank-Vereina 
pomoću domaćih kapitalista i intenzivnim oslonom na inostrane 
protektore (u prvom redu Banque Beige pour l’Etranger, Bru
xelles, fcoja opet pripada u interesnu sferu jednog svetskog ban
karskog golijat preduzeća, Societe Generale de Belgique) osno
vali novo 'bankarsko društvo sa glavnicom od 100 miliona, koje 
raspolaže danas sa sopstvenim sretstvima (glavnica plus u bilan
su iskazane rezerve) od preko 127 miliona dinara. A to je za 
naše prilike već ogroman iznos.

Notorno je, da su najveći naši zavodi bankarsku krizu teže 
prošli od malih. Ali ako pogledamo razvoj poslova Opšteg jugo- 
slovenskog bankarskog društva u toku 1932 godine, onda treba 
priznati da se ova konstatacija njega ne tiče. Baraka doduše nije 
mogla izbeći pojave kojima su bile izložene kod nas gotovo sve 
kreditne institucije u toku poslednje godine i po dana, ali je ona 
bila u stariju, da njihovo dejstvo parališe i napravi bezopasnim. 
Ovđe se najbolje pokazalo šta znači tradicionalna politika oba- 
zrivosti, sposobna uprava i poverenje komitenata u novčani za
vod. O svojoj poslovnoj politici daje uprava Opšteg jugoslovein- 
skog bankarskog društva jasno tumačenje u svome godišnjem 
izveštaju, gde čitamo: „Poslovna politika našeg zavoda bila je 
prilagođena potrebama teškog opšteg stanja. Nove smo kredite 
odobravali samo na kratak rok, ukoliko je njihovo uredno regu- 
lisanje izgledalo unapred osigurano. Svoje'stare mušterije — du
žnike pomagali smo i dalje, vodeći računa o njihovim opravda
nim potrebama za produženje posla. U prvom redu smo posvetili 
svu pažnju održavanju likviditeta potrebnog u današnjim prili
kama. Iz toga smo razloga smanjili svoj plasman uvek šraz- 
memo našim sopstvenim sretstvima i stanju uložaka, koji kod 
svih privatnih banaka u zemlji pokazuju tendenciju opadanja... 
Blagođareći ovakvoj poslovnoj politici mogli smo sa lakoćom 
i bez ikakvog prekida udovoljavati svim novčanim zahtevima 
svojih ulagača. Sa zadovoljstvom primečujemo stalno poveća
nje tekućih bankarskih poslova, usled čega su sva odelenja naših 
sedišta u Beogradu, Zagrebu, Novom Sadu i Ljubljani potpuno 
zaposleni...”

U ovakvim teškim prilikama kao što je bila 1932 godina i 
s obzirom na sredinu u kojoj Opšte jugoslovensko bankarsko 
društvo radi — mislimo ovde u prvom redu na Zagreb — ban
ka je vrlo pravilno posvećivala najveću pažnju pitanju likviditeta. 
Ako bacimo pogled na'niže izloženu tablicu vidimo, da je Opšte 
jugoslovensko bankarsko društvo u tome pogledu u prošloj go-

индустријско д. д. — Загреб 
Нова Градишка.

dira postiglo rekord — pošto je krajem 1932 godine nesumnjivo 
najliikvidniji novčani zavod u našoj zemlji. Već prilikom pro
šlogodišnje analize ovoga zavoda imali srno priliku da ukažemo 
na njegov neobično snažan stepen likviditeta — koji je među
tim u ovoj godini — paralelno ša pogoršanjem opštih privrednih 
prilika još više pojačan, tako da je dostignut optimum, koji može 
banku da očuva od iznenađenja i u slučaju najkritičnijih mome
nata. Krajem 1932 godine banka iskazuje poverioce u iznosu od 
149 miliona dinara. To su uglavnom iznosi koje je stavio na 
raspoloženje inostrani, belgijski patronizirajući zavod, što znači, 
da ti poverioci ne podležu psihozi naših ulagača odnosno kapita
lista; drugim recima to su kapitali koji su povereni zavodu na 
duži rok i to od zavoda koji je sam zainteresovan na radu Opšteg 
Jugoslo venskog bankarskog društva.

Naši domaći ulagači su podeljeni uglavnome na dva ra 
čuna: uloge na štednju sa 39 miliona i uloge po tekućim raču
nima sa  27.8 miliona. Ukupno oni dostižu 66.8 miliona prema
55.4 miliona dinara gotovine. To je ogromni iznos. Pa čak i 
prema ukupnim tuđim sretstvima, likviditet iznosi preko 25%, 
a prema obrtnom kapitalu, koji iznosi 344 miliona, gotovina u 
blagajni iznosi 55.4 miliona odnosno preko 16%. To je stanje 
koje je bez primera.

Ako uporedmo kretanje glavnih bilansnih pozicija za po
slednje četiri godine dobijamo sledeću interesantnu sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Gotovina 35,710 16.231 41.585 55.399
Eskontovane menice 27.929 45.560 59.020 55.141
Dužnici 389.600 362.999 286.600 208.365
Drž. hartije od vrednosti 15.173 17.537 6.100 4.633
Privat, hartije od vred. 14.150 4.447 997 1.219
Nepokretnosti 12.505 12.500 12.500 20.168
Dužnici za izdatu gar. pisma 106.926 81.688 44.625 48.733

Pasiva
i Glavnica 100.000 100.000 100.000 100.000
! Fondovi 25.206 27.512 27.568 27.568
i Ulozi na knjižice 105.441 120.635 87.366 39.054
i Ulozi po tek. rač. 27.634 42.458 25.890 27.780
i Poverioci 226.232 165.142 164.457 149.335
Tranzitorni računi 516 437 — 485
Reeskont — — 1.000 —
Prenos dobiti iz ran. god. 3.914 2.067 3.133 598
Dobitak 6.124 1.122 6.262 5.771
Ostatak dobiti posle otpisa — 598 704
Zbir bilansa 601.927 540.973 451.505 393.660
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Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamate 16.296 15.424 1-1.838 12.840
Upravni troškovi 16.855 17.283 15.174 12.003
Porezi 1.609 2.509

CO00 1.280
Nenaplativa potraživanja 254 3.900 5.794 4.239
Dobit 10.038 3.189^ 598 704
Otpis hartija od vrednosti — — 3.003 1.425

Prihodi
Prenos dobiti- iz ran. god. 3.914 2.067 3.133 598
Kamata 30.086 28.990 28.638 23.700
Provizije i razni prihodi 10.397 10.699 8.909 7.498
Prihodi od nepokretnosti 655 550 575 696
Zbir prihoda ili rashoda 45.052 42.256 41.256 32.492

Zbir bilansa, koji je u 1929 godini, drugoj od osnivanja 
Opšteg jugoslavenskog bankarskog društva nešto preko 600 
miliona dinara, reduciran je do kraja 1932 godine .na 400 miliona 
odnosno za 200 miliona ili jednu trećinu. Tome na suprot obrtni 
kapital bančin iznosio je u 1929 godini 495 miliona, u 1930 go
dini 459 miliona, u 1931 godini 407 miliona a u 1932 godini 
345 miliona dinara. Poslednje tri godine on je dakle reduciran 
za 150 miliona. Ako posmatramo ovo suženje obrtnog kapitala sa 
gledišta ‘bankarske politike i kroz prizmu privrednih prilika po
slednjih godina, onda se ovaj razvoj mora nazvati idealnim. 1929 
godine, -kada je zbir bilansa iznosio 602 miliona dinara, bila 
je jedna od najboljih godina a  istovremno i poslednja 
dobre konjunkture kod nas. Paralelno sa opadanjem dobre 
konjunkture sužava se i. poslovni volumen Opšteg jugoslo- 
venskog bankarskog društva — a to je znak da je uprava ban
čina razumela i pravilno predvidela razvoj događaja.

Ulozi na štednju, koji su u 1930 godini bili maksimalni 
sa 120.6 miliona, opali su do kraja 1932 godine za 80 miliona. 
Međutim, ovaj odliv uloga ne može se smatrati prosto kao re
zultat podizanja uznemirenih ulagača. Notorno je, da je Opšte 
jugoslovensko bankarsko društvo, u doba najveće panike ulaga
ča i u vreme kada su se ulozi kod drugih novčanih zavoda po
dizali, moglo zabeležiti priliv novih uloga. Kako su međutim 
ovi ulozi imali specijalan karakter, uprava Bančina imala je 
puno razloga, da ih ne primi i bila je prinuđena da raznim mera
ma, kao na pr. smanjenjem kam atne stope, otkloni taj priliv, 
pošto su ti ulozi često bili kratkog roka -f nestalni. U našim 
ranijim analizama imali smo priliku da istaknemo jednu karak
teristiku poslovne politike Opšteg jugoslovenskog bankarskog 
društva koja leži u tome, da ona svoje poslovne veze ograničava 
na. manji broj velikih i  vrlo solventnih kapitalista. Iz njih se reg- 
rutuju i ulagači Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva. 
Sitnih ulagača ova kreditna ustanova uopšte nema. Banka je po
znata po tome da bira svoje ulagače odnosno poverioce, isto 
tako kao što na neobično rigorozan način triira i svoje dužnike. 
Ova poslovna politika irna za posledicu đa ulagači, samo veći 
kapitalisti i poslovni ljudi, kod nje podržavaju svoje kapitale, 
bilo kao ušteđevinu bilo kao plasman za svoje privremene slo
bodne kapitale. Kod tekućih računa imamo tome na suprot po
javu koja je tipična: dok su u 1930 godini bili maksimalni sa 42,4 
miliona, opali su u 1931 godini na 25.8 miliona, dok su, u novoj
1932 godini, ponovo u porastu, na 27.8 miliona.

Poverioci koji su u 1929 godini iznosili još 226.2 miliona, 
postepeno su reducirani na 149 miliona. To nije posledica odliva 
ili otkaza od strane poverilaca, već sistem poslovne poli
tike uprave Opšteg jugoslovenskog bankarskog -društva, koja 
je sama, iz sopstvene volje i zbog teških privrednih prilika na
stojala da suzi svoj poslovni volumen i time rastereti svoje sta
nje. Kako su to  iznosi koji dolaze uglavnom od strane inostranih 
patronizirajućih preduzeća, u prvom redu Banque Beige l’Etran- 
ger, Bruxelles, treba imati u vidu da će Opšte jugoslovensko 
bankarsko društvo njima moći da se koristi, čim joj se za to 
ukaže povoljna priHka. Njeno zaleđe pretstavlja njemu orgom-

nu fimansisku potencu, pošto može ona od svojih poslovnih pri
jatelja u inostra-nstvu u svako doba dobiti iznose čija se visina 
prema našim pojmovima može nazvati neograničenom. Imati 
preduzeće kao što je Banque Beige pour Г Etranger za poslovnog 
prijatelja znači jedno vrlo veliko preimućstvo. To je banka koja 
ima najšire poslovne veze u čitavom svetu. Ona je kreditor, 
naviknut na svakojake peripetije privrednog života, širokogrud 
i pre svega hladnokrvan. Uprava ove banke ne plaši se od raz
nih inflacija i navale ulagača pošto je u tom pogledu u raznim 
krajevima svoga poslovanja stekla široka iskustva. Nju ni ban
karska kriza u Jugoslaviji nije iznenadila. Ona se pokazala savr
šeno dorasla stanju koje je kod nas nastupilo i znala je, da su 
novčana sredstva koja je ona plasirala u Jugoslaviji preko Opšteg 
jugoslovenskog bankarskog društva u dobrim rukama i sigurna. 
Zato i vidimo da inostrani poverioci- Opšteg jugoslovenskog 
bankarskog društva nisu izgubili glave i nisu pravili teškoće svo
joj jugoslovenskoj poslovnoj vezi, kao što je to često bio slučaj 
kd srednjeevropskih banaka odnosno poverioca koji su imali 
potraživanja u Jugoslaviji. Koliko je nam a poznato ovi belgij
ski poverioci Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva bili su 
čak u i'zvesnom momentu pripravljeni da povećaju svoje pla
smane kod njega. Ako je Opšte jugoslovensko bankarsko dru
štvo uprkos tome i per saldo smanjilo svoje poverioce, dokaz je 
vrlo obazrive poslovne politike. Ko-d nje nije smanjenje aktive 
posledica odliva pasive, već je redukcija aktive prouzrokovala 
smanjenje pasive.

Ako bacimo pogled na struktureine promene izvršene u 
poslednje vreme u aktivi, onda vidimo da je ceo kontingent sma
njenja obrtnog kapitala dala -pozicija „dužnici”. Ova pozicija, 
koja je krajem 1930 godine iznosila 393 miliona, bilansirana je 
krajem 1932 sa 208 milo-na. To dokazuje da su zajmovi dati 
preko ovog računa neobično likvidni, iako se obično sm atra da 
su aktivni tekući računi najnelikvidniji od svih bankarskih pla
smana. Neobičan elasticitet ove pozicije dokazuje solventnost 
hančinih dužnika, koja je bila toliko velika da menični portfelj 
nije morao biti uziman u obzir. Zato vidimo da su zajmovi po 
esko-ntu sve do kraja prošle godine u porastu do 59 miliona, a 
da su do kraja 1932 godine smanjeni za -svega 4 miliona.

Redukcija aktivnih tekućih računa mnogo je veća od od
liva i od uloga na štednju. Viškovi, odnosno ovom redukci
jom dobivena raspoloživa sredstva, upotrebljena su za rastere
ćenje bančine pasive (otplatu poverioca) i za povećanje goto
vine u blagajni koja je -od 16.2 miliona u 1930 godini povećana 
na 41,5 miliona u 1931 i 55,4 miliona u 1932 godini. U pogledu 
likviditeta Opšte jugoslovensko bankarsko društvo jedinstveno je 
međ našim novčanim zavodima. Likvidnost njene aktive omo
gućila joj je da pored krize poverenja, ne samo da odgovara svim 
svojim obavezama već i da iz sopstvene snage poveća lik- 
viditet.

Portfelj hartija od vrednosti koji je 1929 godine premašao 
29 miliona dinara smanjuje se poslednjih godina a 1932 godine 
bilamsiran je sa 5,85 miliona od čega je 4,6 miliona državnih har
tija od vrednosti -a 1,2 miliona privatnih.

Privatne hartije od vrednosti su u poslednjoj godini čak i ne
što malo povećane. Kako vidimo iz računa gubitka iznose otpisi 
na hartijama od vrednosti poslednje dve godine 4,4 mil. što znači 
da je -banka pravovremeno -otuđila veći deo svog portfelja izbe- 
gavajući na taj način veće kur-sne razlike.

Pozicija -nepokretnosti pokazuje u poslednjoj godini pove
ćanje na 20 miliona od čega je bančina palata i zgrada za sta
nove činovnika bilansirana sä 12,5 miliona kao i ranijih godina 
a nova je vrednost od  7,67 miliona što predstavlja nepokretnosti 
preuzeta od dužnika na ime otplate dugova, koje su određene 
za prodaju.

Račun gubitka i dobitka pokazuje smanjenje bruto pri
hoda što ј-е prirodna posledica smanjenog poslovnog volumena 
kao i manjeg obima lukrativnih poslova. Pada u oči -da su tro
škovi prema prošloj godini reducirani- za 3 miliona na 12 miliona
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a prema 1930 godini smanjeni su za čitavih 5 miliona dinara. I 
rashodi na kam atama su manji.

Čista dobit iznosi u 1932 godini 5,7 miliona a zajedno sa 
prenosom iz prošle godine 6,4 miliona. Time bi baraka mogla 
isplatili svojim akcionarima 6 %  dividendu. Međutim uprava je 
odlučila, kao i prošle godine, da ovu zaradu upotrebi za poja
čanje sopstvenih sredstava zbog čega je otpisala na hartijama 
od vrednosti 1,4 miliona a  na nenaplativa potraživanja 4,2 mi- 
liona. Ukupno otpisano je poslednje dve godine na ime ovih 
rezervisanih gubitaka 18 miliona dinara. Zbog ovih otpisa iskazan 
je kao' saldo dobiti iznos od 598 hiljada dinara koji je prenet na 
novu godinu.

U Upravi Oipšteg jugoslovenskog Bankarskog Društva za
1932 godinu nalaze se sledeča gospoda: Potpretsednik Alfred 
Heinsheimer. Članovi: Dr. Viktor Aleksander, Vladimir Arko, Dr. 
ivo Benkovič, Nikola Berkovie, Auguste Callens, Richard Fanta, 
Vladimir R. Gođevac, Edmond Goldschmidt, Dr. Vasilije I. Jova
novič, Dr. Milan Marič, f  Dr. Gottlieb Morawetz, Dr. Emil 
Müller, Paul Raimlot, Dr. Ivan Ribar, Alfred Schvvartz i Hugo 
W einberger, a  u Nadzornom odboru: Pretsednik Pavle V. Mija- 
tovič. Članovi: Franjo Braum, Dr. Adolf Čuvaj, Robert Gheude, 
Dr. Adolf Kanitz, Jovan D. Krsmanovič, Nikola Najmam i 
Josef Weil.

FRAN CU SKO - SRPSKA BANKA, PARIZ — BEOGRAD.

„Godina 1932 kojom se danas ovde bavimo, nije donela 
zemljama Centralne Europe ona poboljšanja, koja one željno 
očekuju. Bezbroj međunarodnih pregovora na kojima je pre
tresan težak položaj poljoprivrede samo su još jasnije ukazali na 
svu njegovu ozbiljnost, aii nije došlo ni do kakvih konkretnih so
lucija koje bi bile u stanju da taj položaj ublaže. Uporedno opa
danje cena poljoprivrednih proizvoda sa pooštravanjem protek
cionizma u ceiome svetu sveli su jugoslovenski izvoz na oko tri 
milijarde dinara. Samo dve godine ranije on je -beležio blizu 
sedam milijardi dinara...”

Ovim rečima otvorio je u Parizu na dan 10 aprila o. g. 
gosp. Raul Maliet pretsednik Francusko-Srpske banke, glavnu 
skupštinu akcionara, izlažući dalje u velikim potezima naše pri
vredne prilike u prošloj godini, na koje, i ako su prilično nepo
voljne, gleda sa izvesnim optimizmom. Ali su svakako najinte
resantnije i za današnje prilike tipične sledeče njegove reči: 
„Sada nije vreme za poslove većih razmera.” Ta konstatacija ne 
važi samo za našu zemlju nego i za prilike, koje preovlađuju : 
gotovo na čitavom svetu.

Našim čitaocima je poznato da postoje u sastavljanju i 
podnošenju godišnjih izveštaja akcionarskih društava dve prakse. 
Nemačka, koju je prihvatila gotovo čitava Centralna Evropa pa 
i mi> prerna kojoj je izveštaj upravnog odbora identičan sa onim 
pretsednika društva. U Francuskoj, Engleskoj i Americi odoma- 
ćena je druga praksa. Tamo sadrže izveštaji za godišnju skup
štinu akcionara pored izveštaja upravnog odbora i onoga nad
zornog odbora još i  zaseban izveštaj pretsednika uprave. Dok se 
saopštenja uprave odnose isključivo na rad preduzeća i na obja
šnjenje strukture bilansa, (zbog čega se na zboru akcionara kao 
poznati više ne čitaju) dotle je pretsednikov govor, kao što je.to 
slučaj i kod Francusko-Srpske banke, nezavisan od izveštaja, 
mnogo šire koncepcije i odnosi se na razm atranje opšte pri
vrednih problema odnosno na principijelna pitanja.

izveštaj upravnog odbora je za nas odnosno za analitično 
posmatranje bilansa Francusko-Srpske banke takođe veoma va
žan. U tome izveštaju čitamo između ostaloga sledeče neobično 
informativne konstatacije:

„Zbir pasive bilansa, koji Vam podnosimo iznosi franaka
153,895,000.— prema franaka 181,882.000.— bilansa od 31 de
cembra 1931 godine, što pretstavlja smanjenje za oko 15%. Ono 
je svakako vrlo umereno za jednu godinu teške ekonomske krize. 

Poverenje koje uživa Vaša banka kod svoje klijentele

ostalo je netaknuto. Broj potražnih računa povećao se što se 
ima da zahvali prvenstveno -našoj likvidnosti. Međutim, teško 
stanje 1 tendencije da se novac tezauriše u narodu, imali su za 
neminovnu posledicu đra se uzev u opšte, prosečna vrednost po- 
iražnih računa smanji.

Ako bacimo samo površan pogled na našu aktivu, prin
cipi, na kojima se osniva naš posao jasno se ocrtavaju. Višak 
izlaza nad prilivom gotovine treba pripisati isključivo eskontu, 
tekućim računima i raznim pozajmicama, Stavke, koje obeleža- 
vaju naša potraživanja po viđenju, ili potraživanja koja se mogu 
u kratkom roku reafizovati, kao što su stavke „Blagajna i banke”, 
„Korespodenti i repor”, iznose franaka 32,780.000.— prema fra
naka 33,347.000.— na dan 31. decembra 1931 godine. Vidite i 
sami, da je razlika neznatna.”

O navali ulagača u 1932 godini više nema traga. Dok je 
kod naših ostalih zavoda podizanje uloga trajalo kroz čitavu 
prošlu godinu, pa i  danas još traje, dotle vidimo, da je Fran- 
custo-Srpska banka od toga bila pošteđena. Tome n a  suprot i 
ova je banka u septembru 1931 godine prilikom prvog uznemi
renja ulagača morala isplatiti relativno znatne iznose. Kada se je 
pojavila panika ulagača —  u ono doba potpuno neopravdano, 
uprava bančina je naredila svim svojim filijalama da bez odugo
vlačenja i bez pitanja isplaćuju svaki zatraženi iznos, dobro zna
jući, da se jedino» na taj način može uspostaviti odnosno odr
žati poverenje. U prošlogodišnjem izveštaju uprava je napome
nula da je od 21 septem bra i do 31 oktobra 1931 godine, dakle 
za vreme od1 6 nedelja isplatila 24% svih tuđih sretstava. Ali je 
time i bilo kraj navale ulagača. U novembru 1931 godine za
beležen je već i priliv starih i novih uloga koji se i u 1932 go
dini nastavlja.

Našoj javnosti je poznato, da je 1928 godine izvršena 
reorganizacija Francusko-Srpske banke. Mi smo o tome svoje
vremeno opširno i detaljno pisali, zato se 'možemo danas ogra
ničiti na konstataciju, da je ta organizacija bila odlično izvr
šena. Banka je njome bila postavljena na potpuno nove temelje i 
s le d e č a  tablica, u kojoj donosimo glavne bilansne pozicije za 
poslednje četiri godine, pokazuje neobično povoljan i zdrav raz
voj. Dobijamo sledeču sliku:

Račan izravnanja.
Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama fr. franaka
Blagajna i potraž. kod

banaka 21.971 19.701 24.420 29.370
Koresponđenti i repor 20.205 16.394 8.927 3.410
Menice 15.672 24.920 26.391 20.983
Tekući računi 99.164 87.471 75.813 65.040
Hartije od vrednosti 1.346 4.717 4.099 2.523
Učešća 6.776 6.776 6.437 6.098
Nepokretnosti i inventar 6.503 4.784 4.041 3.686
Garanti je 17.953 20.682 30.121 22.116
Razno 8.466 4.140 1.631 668

Pasiva:
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezerve 32 97 658
Čekovi' 2.947 2.164 2.328 1.129
Kuponi 3.660 1.538 1.031 414
Tekući računi i ulozi 142.128 138.404 124.140 106.150
Garantlje 17.953 20.681 30.121 22.116
Razna pasiva 10.718 4.848 2.101 1.782
Dobit 648 1.916 2.062 1.646
Zbir bilansa 198.056 189.586 181.883 153.895

Podela dobiti
i Dotacije rez. fonda 32 65 60 57
; Prenos dobiti 616 852 502 589
; Dividenda ------ 1.000 1.000 1.000
i Dotacija osob. rez. fondu 500 ------
Čista dobit 648 1.916 2.062 1.646
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Zbir bilansa je smanjen za svega 28 miliona franaka na 
154 miliona. Ako od toga oduzmemo tranzitorne pozicije onda 
vidimo, da je obrtni kapital bančin opao od 150 miliona na 132 
miliona odnosno za svega 18 miliona franaka. A to nije posle
dica odliva uloga, već spontanog smanjenja poslovnog volumena 
od strane baneine uprave, koja je likvidirala svoje poverioce da 
bi na taj način smanjila svoj obligo i svoje poslovanje prilagodila 
novonastalim  privrednim prilikama. Malo ima novčanih zavoda 
koji su bili u stanju da to  urade. Reči pretsednika upravnog od
bora „Sada nije vreme za poslove većih dimenzija” ostvarene su 
ovom poslovnom politikom. Danas obazrivost u poslovima nikad 
ne može biti dovoljna, pošto  se rizici i nepredviđeni slučajevi' 
prosto ne mogu previđati. Zbog' toga je poslovna restrikcija po
stala kategorički imperativ, koji se kod1 Francusko-Srpske banke 
striktno primenjuje.

U pasivi vidimo, da su uglavnome dve pozicije smanjene. 
Prva su pasivni tekući računi i ulozi na štednju. Kod ove po
zicije imamo smanjenje od 18 miliona na 106 miliona franaka. 
Ako pogledamo kretanje ove pozicije za poslednje četiri godine 
videćemo, da je 1929 godine sa 142 miliona franaka bila naj
veća. Odliv uloga, kome je banka bila ispostavljena u jesen 1931 
godine se u bilansu više ne primećuje, pošto je veći deo uloga 
u to vreme već vraćen. Postepeno smanjenje koje za vreme po
slednjih četiri godina iznosi 36 miliona franaka posledica je po
goršanja privrednih prilika kod nas  i  sve veće obazrivosti u ula
ženju u nove poslove. Francusko-Srpska banka ima vrlo snažno 
zaleđe. Ona ima tri patronizirajuća zavoda, naime Banque Otto- i 

mane, Banque de Paris e t des Pays-Bas i Societe Finanoiere d’ 
Orient, sve u Parizu. Zbog toga je njezin finansiski kapacitet 
danas neverovatno velik, jer imaju pomenute tri banke mogu
ćnost da joj u svako vreme stave na raspoloženje sretstva koja 
možemo nazvati neograničenim. Tu leži i rezervna snaga | 
Francusko-Srpske banke, pošto može u slučaju potrebe, da do- | 
’oije svaki željeni iznos. Međutim ona je danas prilično rezer- j 
visina a to je svakako najpravilnije, pošto je to jedini način za j 
obezbeđenje od gubitaka. . i

Posle smanjenja poverioca i ulagača najveći pad poka- ' 
zuje pozicija „akceptacije i garantije”, što je tafcođe u vezi sa 
smanjenjem privredne delatnosti.

Ovo sužavanje pasive došlo je kao posledica smanjenja 
aktivnih angažmana. Varijacije u strukturi aktive vrlo su intere
santne: tako su menični krediti, koji su sve ranije tri godine 
bili neprekidno u porastu, od 15,6 miliona na 26,4 miliona u 1931 
godini, u 1932 godini smanjeni za nešto preko 5 miliona na 20,9 
miliona franaka. Kod aktivnih tekućih računa smanjenje iznosi 
oko 10 na 65 miliona. Zbog ovih redukcija smanjena je i po
zicija „poverioci” u pasivi. Korespondenti i repor tafcođe je sma
njen, za preko; 5 miliona, ali je tome na suprot povećana pozi
cija gotovine i potraživanja kod novčanih zavoda, na 29,37 mi
liona franaka. Ova pozicija, koja zajedno sa korespondentima i 
reporom pretstavlja likvidna sretstva, iznosi 33 miliona franaka 
odnosno isto toliko kao i prošle godine. Drugim recima to znači 
da je Francusko-Srpska banka u neobičnoj meri likvidna. Po
verioci su pokriveni gotovinom sa  preko 30% a prem a obrtnom 
kapitalu likvidna sretstva iznose preko 17%. Ovako znatnim li- 
kviditetom banka je zaštićena od svih nepredviđenih eventual
nosti. I ako je možda ovako visoka gotovina štetna po renta- 
bilitet bančin, ipak je ova žrtva u današnje vreme potrebna.

Ove godine tafcođe su znatno smanjene pozicije hartiija od 
vrednosti i nepokretnosti. Kod efekata imamo smanjenje za 38% 
u poslednjoj godini zbog rigoroznog otpisa, a kod nepokret
nosti i inventara, koji su još 1928 godine b ii an sirani sa 7,06 
miliona franaka, imamo u 1932 godini bilansnu vrednost od 3,68 
miliona. I kod učešća imamo poslednje dve godine znatne o t
pise, od 6,77 miliona na' 6,09 miliona; ona su iskazana u rela
tivno vrlo malome iznosu, što dokazuje, da sadrže ove pozicije 
velike latentne rezerve. Poznato je da pripadaju interesnoj sferi

> Francusko-Srpske banke u Jugoslaviji tri1 vrlo moćna i prosperna 
j preduzeća, sa glavnicom od preko 40 miliona dinara. To su 

Francusko-srpska industrija cementa, Societe finanoiere d’ etudes 
et đ ’ enterpriises en jougoslavie kao i društvo Brnjica granit a. 
d. koje je osnovano 1930 godine i o kome se u izveštaju za
1931, kaže, da daje sjajan materijal za podizanje drumova i da 
mu povoljan položaj na Dunavu omogućava iskorišćenje jeftinog 
vodenog puta za Beograd.

Relativno mali iznos učešća dolazi cd toga, što je banka u
■ Društvu za finansiske studije osnovala jedan holding — o  čemu 
; smo u pro što godišnjoj analizi detaljno referisali — iz prostog ra

zloga, što smatraju Francuzi, da jedna mobilijarna banka, koja 
radi sa depozitima, ima zadatak da finansira uglavnome putem 
kratkoročnog kredita razna preduzeća i da za sve druge vrste 
finansijskih transakcija stvara druga, naročita društva, tako zvane 

* holdinge, koji onda drže u svojim rukama akcije preduzeća koje 
patronizira banka.

Dok je povećanje pozicije garantija itd. ranije bilo dokaz 
ekspanzije poslova u Jugoslaviji, sada njeno smanjenje potvrđu
je opadanje privredne delatnosti uopšte. Preko ove pozicije 

j knjiže se položene kaucije i garantije za izvršenje raznih ugovora 
! sa državom i javnopravnim telima a za račun francuskih i dru-
I gih stranih banaka odnosno preduzeća.
I

Ranijih godina učestvovao je konsern Francusko-Srpske 
banke u kreditu od 100 miliona franaka, datfh Monopolskoj 
upravi za finansiranje duvanske berbe, zaključenim u Parizu, po
slednji put u novembru 1931 godine. U prošloj godini ovaj zajam 
nije nanovo zaključen, već jednostavno produžen.

Šteta je što nam uprava Francusko-Srpske banke u svome 
izveštaju za prošlu godinu više ne daje obaveštenja o poslovanju 
svojih filijala. Međutim, koliko nam je poznato ono je bilo zado
voljavajuće, , naročito акО' se uzmu u obzir teške prilike pod 
kojima se kod nas u prošloj godini radilo.

Ne sme nas čuditi, ako je postignuta čista zarada u 1932 
godini nešto manja no ranijih godina. To je bilo neizbežno. 
Uprava u tome pogledu sama konstatuje, da su zakonska ograni
čenja u trgovini devizama i valutama u Jugoslaviji oduzela cen
tralnom sedištu svu zaradu na tom poslu. Međutim je seđište u 
Parizu uspelo da ostvari veću dobit tako da je krajnji rezultat 
prošlogodišnjih napora ostao samo nešto malo iza onoga u 1931 
godini.

Saldo čiste dobiti iznosi 1.14 miliona franaka; ako tome 
dodamo još i dobit, prenetu iz prošle godine u iznosu od 502 
hiljade franaka, ukupna zarada u 1932 godini iznosi 1.65 miliona 
franaka.

Od toga podeljeno je n a  ime dividende 1 milion franaka 
odnosno 5 % ,  nepromenjeno kao d prošle godine, i ako bi upra
va mogla isplatiti i dividendu od 8 % . Međutim tome se pret
postavljalo jačanje sopstvenih sretstava bančinih, zbog čega je 

: 57.2 hiljada dotirano fondovima a ostatak od 589 hiljada fra- 
; naka prenet na novi račun.

Francuska akcionarska društva rie objavljuju račune gu
b i tk a  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, esfconta, itd. Ono što se objavljuje 
u vidu računa gubitka i 'dobitka, to je čista zarada odnosno spe
cifikacija pođete dobiti.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Pretsednik: G. Raoul 
Mallet, pretsednik Upravnog odbora Banque Ottomane u Pari
zu; članovi: G. G. Felix Bellet, direktor Banque Ottomane; Dr. 
Ferdinand Gramberg, industrijalac, član Upravnog odbora Na
rodne banke Kraljevine Jugoslavije, član uprave Francuskog 
društva Borskih rudnika; Adrien Jacques, direktor-zam. Banque 
de Paris et des Pays-Bas; Arnold Naville, pretsednik Societe 
Financiere d ’Orient; Jacques de Neuflize, član uprave Banque de 
France, član Izvršnog odbora Banque O ttom ane; le Comte
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Frederic Pillet-Will, član uprave Banque de Paris et des Pays- 
Bas, član odbora Banque Ottomane.

Savetodavmi odbor u Beogradu sačinjavaju: Pretsednik: 
G. Pukovnik Deltei, član uprave Trbovljanskog ugljenokopnog 
društva; članovi: G. G. Philippe Garelli i R. Pile centralni direk
tori za Jugoslaviju; Eduard Vergönnet, član uprave, generalni 
direktor Francusko-Srpske industrije cementa i uglja.

КОНТИНЕНТАЛНО БАУКСИТНО РУДОКОПНО И ИНДУ- 
СТРИЈСКО Д. Д. ЗАГРЕБ

Наш бауксит иде -са 99%. у иносиранство. Према том.е 
колико продукција толико и цене, које се могу постићи, за- 
висне су искључиво од ситуације на иностраним тржишти- 
ма. Домаћа потрошња бауксита je минимална. Извесне ко- 
личине прерађује само једна хемијека фабрика у Словенач- 
кој. Ми немамо уређаја за фабрикацију алуминијума, иако 
имамо велике количине бауксита и довољно јефтине елек- 
тричне енергије. Али немамо капитала, јер за једну такву 
фабрику било би потребно и преко 100 мгошона динара a 
друго немамо ни тржишта. Конзум алуминијума je у земљи 
минималан. A код извоза je конкренција тако јака да се 
нова подузећа тешко могу афирмирагги.

Пре 3 до 4 године радило ice на подизању једне фа- 
брике баукситног цемента. МеђутШ  и то je запело. И ту би 
конзум у земљи био минималан. Изгледи за -извоз не би били 
лоши јер знатан део бауккситних налазишта није далеко од 
мора тако да транеиорт не би задавао веће тешкоће. Ну и 
за такву фабрику су потребне знатне инвестиције. A сад je 
време врло непогодно за такве експерименте. Ових дана 
отвара се у Чехословачкој једна фабрика баукситног це- 
мента. Ну тамо су прилике сасвим друге јер домаћи конзум 
може бити знатан. Наша индустрија обичног цемента већ 
je толико технички .напредовала да je у стању фабрицирати 
иарочите врсте Портланд цемента, који се брзо суши, тако 
да се може употребиљивати за градње где je потребан ин- 
тензиван рад.

Извоз бауксита у најновије време бива све већи. Два 
су фактора који дејотвују на интензивнији извоз бауксита. 
У п р в о м  реду je ту  :прим који добивају данас извозници, 
пошто да се еав бауксит продаје у страним девизама. Како 
код бауксита нема к о н т и н г е н т и р а њ а , то смо у стању да п о -  
ноЕно освојимо тржишта к о je смо раније имали, односно 
да форсирамо извоз у крајеве у које смо и до сада извозили.

Други фактор, који повољно делује на извоз бауксита 
су ниски подвозни 'отавови. Подвоз за пренос гломазне робе 
морским путем пао je. последње две године у знатној мери. 
Ка«о je бауксит у ствари јефтин артикал, то пад цена под -̂ 
воза на преко половину и ниже ванредно повољно дејствује 
на извоз. Ми данас, услед јефтвног подвоза, можемо далеко 
боље конкурирати крајевима који свој бауксит морају пре- 
носити железницом, јер тамо подвоз није редуциран у толи- 
ком обиму. Данас смо чак поновно у етању да наш бауксит 
пласирамо и у 'прекоморским крајевима.

Биланси Континенталног баукситног рудокопног и ин- 
дустријског д. д. у Загребу са рудницима код Дрниша из- 
гледају за последње 4 године овако:

Актива 1929 1930 1931 1932
У хиљадама динара

Рударски посед и инвестиције 4.414 4,585 4.585 4.585
Залихе 1.700 3.576 4.429 4.875
Прекор 589 1.161 1.161 1.161
Ефекти 20 40 40 —

Дужници 1.763 531 953 1.024
Г убитак — — 96 86

Пасива
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Фонд амортизација — 429 621 924
Повериоци 6.400 7.387 8.543 8.808
Добитак 28 60 ■— —
Укупна биланса 8.488 9.877 11.164 11732

Инвестиције су остале исте. Амортизација изноеи 300 
хиљада динара према 200 хиљада у 1931 години. Ту већ 
долази до изражаја да je подузеће пословало под повољни- 
јим околностима. Код многих подузећа се у неповољнијим 
гогдинама штедк на амортизацији. Оне евентуално и сасвим 
изостану. A ko такво стање траје кратко време, нема беш 
велике несреће. Али ако потраје дуже времена онда су ре- 
довно инвестиције билансиране са већим износодг него што 
заправо вреде, тако да je потребна санација. Према томе по- 
требно je код овог предузећа нарочито подвући да се на 
амортизацији није штедело, него да je она чак и много већа 
чего претходне године.

Залихе су у лорасту. С обзиром на боље изгледе за 
извоз приступило се je интеизивнијем раду. Резултати т.ог 
интензивнијег рада односно извоза доћи he до изражаја тек 
у билансу за 1933. годину.

Дужници су нешто мало порасли. To je опет у вези
са интензивнијим радом који je почео већ под крај прошле
године.

У вези са порастом залихе и дужника порасли су за 
250 хиљада динара и повериоци.

Г.одина 1931 свршила je *са незнатним губитком од
96 хиљада динара. Прошле године постигнута je добит од
10 хиљада, тако да губитак са преносом из 1931 године из- 
носи 86 хиљада динара. Да je остало при истом отпису као 
и 1931 године могао се je сав тај губитак у целости елими- 
нирати, односно се не би ни показивао.

Изгледи за рентабилан рад a нарочито извоз су у овој 
години повољни. Извоз баукснта je св,е већи a код повећа- 
ног пласмана робе су и могућности профита вероватније 
него у периодама депресије.

У управном одбору налазе се следећа г.г.:
Др. јозеф Хилер, Цирих, Др. Јулије Моган, Др. Михо 

Љубић, Сплит, Еуген Вида, Пешта, Рене Монод, Женева. 
Паул Голдман, Берлет, Др. Емер Тартаља, Београд, Др. 
Милан Врбанић, Загреб.

ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д.
ИОВА ГРАДИШКА

Хрватска католичка штедионица д.д. у Новој Гра- 
дишки спада међ наше мале локалне провинцијске заводе, 
који врше код нас, као што смо то већ у више махова под- 
вукли, једну врло важну привредну функцију. Ако бисмо 
правили класификацију новчаних завода према висини њи- 
хове главнице онда бисмо морали да убројимо Хрватску 
католичку штедионицу чак и међ наше најмање новчане за- 
воде акционарског типа, пошто њезина главница не износи 
више од 500 хиљада динара, a подељена je на 5000 комада 
акција, на име гласећих, од no 100 динара.

Хрватска католичка штедионица основана je 1910 го- 
дине и то претварањем Хрватског католичког пољопривред- 
ног друштва у акционарско друштво, када je истовремено 
мењан и циљ овог завода: од пољопривредног друштва на- 
стала je акционарска кредитна установа у виду мале али 
врло солидно и добро вођене провинцијске штедионице. He 
треба нарочито подвући, да ужива ова штедионица у своме 
крају оптимално поверење и углед. ГТриликом оснивања 
односно претварања у акционарско друштво главница je из-
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носила 100 хиљада предратних круна што би одговарало 
данашњим преко 1 милион данара, ако узмемо у обзир само 
валутарне промене. Тек после рата, у 1920 години главница 
je повишена на 200 хиљада круна, a у 1923 години ова je 
главница претворена у 50 хиљада динара; истовремено по- 
вишена je новим уплатама на 150 хиљада динара. У 1927 го- 
дини одлучена je валоризација вредности билансних инве- 
стиција из чега je у 1928 години главница опет повишена, на 
325 хиљада динара тако да je укупна ,главница била поде- 
љена на 26 хиљада акција од no 12.50 динара номинале. У 
1929 години долази до последњег повишења главнице, еада 
на 500 хиљада динара, колико и данас изноеи, и то новом 
емисијом од 1750 комада акција од no 100 динара a исто- 
времено je 8 старих акција претворено у једну нову од 150 
динара. Ha тај начин добивено je 5000 комада акција.

Послови Хрватске католичке штедионице се развијају 
последњих година нормално и показују извесну сатурира- 
ност. О паници улагача и осталим тешкоћама, којима су се 
поеледње две године Јморале борити остале наше банке, у 
њеном билансу нема ни трага. To вам најбоље потврђује
доња таблица. у којој смо улоредили главне билансне пози-
ције за последње четири године. Добијамо следећу «слику:

Рачуни изравнања
Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Готовина и банке 525 604 868 380
Менице 5.527 5.509 5.770 5.450
Хипотекарни зајмови 124 474 509 547
Полози — — 49 160
Хартије од вредности 21 21 21 21
Непокретности 108 250 250 250
Разно 74 44 — —

Пасива
Г лавница 500 500 500 500
Резервни фонд 130 150 190 240
Специјални резервни фонд 25 25 25 25
Чиновнички фонд 109 140 150 156
Улози на штедњу 5.456 5.914 6.439 5.820
Неподигнута дивиденда — • 6 4 5
Добит 161 167 161 62
Збир биланса 6.381 6.903 7.469 6.809

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камате 364 388 457 415
Плате и трошкови 158 162 172 142
Порези 66 87 106 97
Добит 161 167 161 62

Приходи
Камата 739 804 896 714
Непокретности 10 0.6 — 2
Збир прихода 749 805 896 716
Дивиденда 14% 15% 15% 8%

Од 1929 до 1931 године повећан je збир биланса од-
носно обртни капитал за 1.1 милион на 7.47 милиона. To je
био рекордни обртни капитал. Интересантно je, да су улози 
и крајем 1931 године порасли, када смо већ код претежног 
броја наших новчаних зазода имали одлив. Повећање улога 
je и изазвало пораст обртног капитала, за скоро 10% a 
то je већ приличан износ. Међутим у 1932. години je и код 
Хрватске католичке штедиониде дошло до одлива улога, 
због чега je и обртни капитал смањен на 6.8 милиона или

на нозо који je за 100 хиљада динара мањи од онога крајем
1931 године.

Кретање улога je, као што видимо, потпуно аналогно 
ономе обртног капитала. Улози су и стварно најважнија по~ 
зиција пасиве a за скоро 12 пута су већи од главнице. Ре- 
зервни фондови, који су 1929. године износили још 264 хи~ 
љада, достижу. због редовних дотација крајем 1932 године, 
већ 421 хиљада динара, a заједно са чистом зарадом, ф он- 
дови достижу већ 100% од главнице, односно укупна 'Соп- 
ствена сретства износе 1 милион што значи, да су туђа 
свега 5.8 пута већа од сопствених a то je врло повољан 
однос. Несумњиво je да je управа поеледњих година већ више 
пута претресала питање повишења главнице која je код еа -  
дашњег иословног волумена готово и сувише малена, али 
je разумљиво да je то питање морало бити одложено на 
доцнија времена, док се прилике на новчаном тржишту као 
и на тржишту капитала не побољшају.

Стружтура активе показује, да je есконтни посао до- 
'минирајући. Тек десети део од есконта припада хипотекар- 
ним зајмовима, док je остало или у благајни, непокретности- 
ма и један мали део у хартијама од вредности. Вреди напо- 
менути да je крајем 1931 године ликвидитет био нарочито 
велики са скоро 15% од улога a то je за мале провинцијске 
заводе више но довољно. У 1932. години су есконтни кре- 
дити нешто мало омањени. Из тих' прихода као и из гото- 
вине у благајни и потраживања код новчаних завода удо- 
вољено je подизању. улагача, који своје улоге нису повукли 
због неповерења већ због погоршаних привредних прилика, 
које су их на то присилиле. Код хипотекарних зајмова ви- 
димо чак и један извесан мали пораст, који je најбољи до- 
каз да у томе крају и тсод ове штедионице није било тешкоћа.

Непокретнооти су 1930 године повишене на 250 хи- 
љада са колико се у наредним годинама непромешено би- 
лансирају, a хартије од вредности кзносе све последње го- 
дине стално 21 хиљаду. Пошто не видимо отпис курсне 
равлике, мора да су ови ефекти билансирани са врло ни~ 
ским курсевима.

У рачуну губитка и добитка нема иарочитих про- 
мена. Приходи од камата еу у 1932 години смањени од 896 
хиљада на 714 хиљада, углавноме као последица законског 
нормира!ћа каматне стопе no сељачким меницама али и због 
смзњеног пословног волумена. Код расхода пада у очи, да 
су управни трошкови у 1932 години најнижи од свих рани- 
јих игто указује на то, да je штедња ригорозно извршена. 
Порези су последње две године прилично порасли.

Због смањених прихода на каматама je чиста зарада 
морала бити прилично редуцирана, за око 100 хиљада према 
ранијим годинама, када je добит увек била стационарна на 
160 хиљада односно на 31% од главнице. To значи да je 
банка била врло лукративна no акционаре. Упркос овако 
знатног -омањења чисте добити* управа би и за 1932 годину 
могла платити 12% дивиденду. Док je ранијих година пла- 
тила својим акционарима 15% дивиденду, због знатних до- 
тација фондовима, исплзтила je Хрватска католичка штеди- 
оница својим акционарима за 1932 годину свега 8% диви- 
денду, што je за садашње прилике увек још врло повољно. 
За то je употребљено 40 хиљада динара a остатак од 22 хи- 
љаде je додељен фондовима одноено пренет на нови рачун.

Како се у рачуну губитка не изказују засебно отписи, 
то су ови сигурно интерно извршени.

У управи ове штедионице налазе се за 1932 годину 
следећа г.г.: Стјепан Дретар, претседник; Иван Шаговец, 
потпретседник"; Стјепан Вук, потпретседник; Иван Арић, 
Стјепан Бркић, Фердо Чавић, Мијо Делајковић, Никола Фу- 
рић и Антон Колински. У надзорном одбору су г.г.: Др. 
Ниховиц Уроић, претседник; Јулио Ковачевић, потпретсед- 
ник; Емил "Баковић и Ђуро Томић. Управитељ штедионице 
je г. Јосип Букојевић.
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Земаљека банка за Босну и Херцешвину, Сарајево 
Fabrika trikotaže i rukavica „šumadija” a, d. — Beograd 
Друштво за електротехшку и фабрика кабела a. д . — Загреб

ЗЕМАЉСКА БАНКА ЗА БОСНУ И ХЕРЦЕГОВИНУ, 
САРАЈЕВО

Ни Босна и Херцеговина нису поштеђене од кризе no- 
верења банкарских поверилаца, о чему нам служи као доказ 
чињеница, да су и тамошње банке чиниле употребу од за- 
конске заштите, коју пружају чд. 5 и 6 Закона о заштити 
земљорадника. Али je врло интересантно и више no симпто- 
матично да два највећа босанско-херцеговачка завода јунач- 
ки одолевају недугу нашег банкарства. Ми смо више оута 
подвукли да употреба чл. 5 или 6 није увек знак да je одио- 
сна банка дошла до краја свога ликвидитета; већ на против 
да je нарочито у последње време чињена употреба од те 
законске олакшице нарочито у намери да се заштите дуж- 
ници банчини од њезиних поверилаца, који преко њезиних 
леђа угрожавају прве. Међутим Српска централна и >при- 
вредна банка као што смо то показали у анализи њеног би- 
лаиса за 1932 г., a тако исто Земаљска банка за Босну и Хер- 
цеговину, нису осетиле потребу да се у опште заклањају иза 
поменутих законских заштита. Обе се боре још увек из сво- 
јих сопствених снага.

Данас више нема веће банке која није имала да испла- 
ти већи или мањи износ својих улога. Страшно се варају

кретност. Било je фаза имобилијарног одушевљења у пери- 
петијама наше банкарске кризе. Обично се у теорији сматра 
да je бегству од банке у непокретност више узрок страх од 
депресијације валуте, но од имобилизације банке. Али je то 
тешко анализирати. Банкарска криза je свакако исихолошке 
природе, али у томе има много више ирационалног, но еко- 
номски смишљеног и оправданог. Сарајево je било лањске 
године поириште једне грозничаве грађевинске делатности, 
исто као и Београд и остале наше веће вароши, под утиском 
једне чисто ирационалне узнемиреноети капиталиста. 

Биланси за 4 последње године овако изгледају: 
Актива

Г отовина 
Менице 
Ефекти 
Хипотеке 
Дужници 
Роба
Непокретности

Пасива
Главница

они, који  мисле да то неповерење има ма какве везе с а  | Резерве
структуром активе и ликвидитетом угрожене банке. Врло je 
чест случај да износ исплаћених улога много више зависи 
од структуре, професије, комерцијалног васпитања и пси- 
хологије поверилаца него од стак»а банке. Кад би се неким чу- 
дом могло да иопита стање активе свију наших банака и са 
те тачке гледишта да се проучи сте-пен навале улагача, 
онда би се сигурно дошло до закључка, који ми подржавамо 
већ од почетка, да тсриза поверења нел!а готово никакве везе 
са питањем ликвидитета наших банака, већ да je узрок егзо- 
ген са гледишта нашег 'банкарства.

Земаљска банка за Босну и Херцеговину ужива оди- 
ста репутацију једне необично опрезно вођене банке, банке 
која je више пазила на ликвидитет но на рентабилитет. Па 
ипак je Земаљска банка за Босну и Херцеговину исплатила 
за последње две године 80 мил. динара туђих сретстава од 
чега 30 мил. пада на неколико месеца 1931 г. a 50 мил. на
1932 г. Кад би солидност и ликвидитет једне банке требали 
да буду од утицаја на однос њезиних ула-гача -према њој, 
онда би одлив код Земаљске банке за Боену и Херцеговину 
пребао одавно да лрестане, јер je ona исллаћивала без ика- 
квог устезања- и одуговлачења, иромт це,о тражени износ. 
Не постоји улагач, који би могао да се пожали ма и најма- 
ње. Па ипак -су улози дизани. Очигледан доказ за то, да je 
кризе поверења временом постала конституциона болеот 
наше народне привреде.

Што се тиче босанских уложака код Земаљске 
банке за Босну и Херцеговину, један део je подигнут исто 
као и у Београду 1932 г. a ми смо то нарочито опширно

1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

33.982 34.996 51.224 28.439
54.834 60.206 59.264 44.237
7.641 13.453 11.306 11.902
1.631 609 536 478

206.221 200.319 151.268 140.818
6.345 6.676 5.150 4.812
1.048 1.026 7.965 7.795

20.000 20.000 20.000 20.000
14.807 15.113 15.359 15.469
1.476 1.235 934 866

133.531 143.469 128.154 94.651
133.665 133.034 119.152 104.788

4.060 3.683 2.309 1.791
312.122 318.513 287.914 239.653
je смањење за 50 милиона динара.

Заложнице 
Улошци 
Текући рачуни 
Добитак 
Збир биланса

Према 1930 години смањење износи 80 милиона.
Улошци су опали укупно за 35 милиона динара. To je 

у вези са грађевном делатношћу у Сарајеву о којој je уводно 
било говора, a и тенденцијом тезаурирања, која je у току 
прошле године све више долазила до изражаја. Кад je не- 
поверење већ отворено избило — и у банке и у динар — да 
су новчани заводи били у стању да удовоље свим захтевима, 
дизање уложака не би износило 4 него најмање 8 милијарди 
динара. Код Земаљске банке подигнуто je 35 милиона ди- 
нара јер je толико било и отказано. Код других завода je 
томе на супрот подигнуто само онолико, колико се je могло 
добити односно извадити. A то je велика разлика.

Текући рачуни ооказују смањење од 15 милиона ди- 
нара. Ту су у главноме сви они моменти као и код уложака. 
Укупно je исплаћено за 50 милиона динара поверених срет- 
става.

Интересантно je погледати како je завод набавио тих 
50 милиона. Из своје благајне дао je 23 милиона. Концем
1931 године готовина je била абнормално висока са преко 
50 милиона. Тако je завод могао и без ликвидације појединих 
активних ангажмана д а  подмири скоро половину износа који 
су били затражени. A на крају године готовина je још изно-

разрадили приликом анализе биланса Хипотекарне б ан к е , сила 28.5 милиона динара или скоро толико, колико и у 
трговачког фонда за 1932 г. — ради инвестиције у  непо- јнормадшш годинама. Банка je била чак и у могућности
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све оне изиосе који су били затражени у току 1932 исплати 
из готовине, коју je имала у благајни и на жиро-рачуну кон- 
цем 1931 године. Дакле један првокласни ликвидитет. Па и 
за друге прилике него што су наше. И то еве без ослона на 
Народну банку.

Менице показују смањење од 15 милиона динара, што 
je природна последица привредних прилика из прошле године. 
Завод je, да би и даље одржао свој ликвидитет био суздрж- 
љив у подељивању нових кредита. A како су многе менице 
no доспећу биле и хонориране тако je укупно стање менич- 
ног портфеља знзтно опало.

Дужници су смањени за 10 милиона динара. Они ce 
деле, упоредно са стањем из 1931 године овако :

1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара 

Хипотек. 'Покривени 54.916 55.321 -(- 406
Покривени ефектима и робом 17.260 15.169 — 2Ј.092
Покривени менич. јемством 58.056 64.056 -]- 6.132
Потражива-ња код банака ч21.034 6.138 —  14.896

Заводу je уопело да у току 1932 године реализује сво- 
ја потраживања код банака за 15 милиона. Многи заводи 
имали су тешкоћа и ради тога, јер су знатна потраживања 
замрзла код других завода. Потраживања код банака олала 
су за 15 милиона. A као су укупни дужници опали за 10 
милиона, морало je код неких позиција бити и пораста. По- 
раст ce примећује у првом реду код дужника покривених 
меничним јемством. Она су порасла за 6 милиона динара.

Како видимо, из благајне je дато 23 милиона. Мениде 
су редуциране за 15 милиона a кредити за 10 милиона. Тако 
ie набављен износ од око 50 милиона за колико су смањена
поверена срететва. 

Ефекти су у 
Врста папира

главноме исти. Они 
1931. г.

ce деле: 
1932. r. + или -

државни папири
у хиљадама динара 

6.258 7.312 _L 1.054
банкарске акције 2.441 2.114 — 326
индуетријске акције 1.796 1.678 — 117
остало 810 795 — 14

Ефекти износе укупно око 12 милиона динара. Ma шта 
ce догодило, са те стране не прети никаква већа опасност. 
Акције баикарских завода и индустријских подузећа посе- 
дује Земаљска банка само за 2.5 милиона. Па да једног дана 
све то мора отписати износ није знатан. A ту има и добрих 
подузећа тако да ни са  те стране не прети ни најмања ona- 
сност.

Непокретности су билансиране —  после нормалног от- 
писа са 7.79 милиона, односно према 1931. години са 170 хи- 
љада динара мање. У овој позицији налазе ce необично велике 
тихе резерве, пошто има Земаљска банха лоред трију па- 
лата и кућа за становање у Сарајеву, Загребу и Љубљани 
још и 10 зграда у којима ce налазе тгоједини филијали, две 
етиваже у Брчком и Добоју и т. д.

Интересантна je напомена управе да су филијали Зе- 
маљске .банке у прошлој години радили са капиталом од 104.3 
милиона, који je према 1931. години мањи за свега 9.1 милион 
динара. Улози код филијала су опали за 23.6 милиона a уку- 
пно стање крајем 1932. године достиже 78 милиона. Са малим 
изузетцима сви су филијали и све испоставе радиле задовоља- 
вајуће.

Земаљска банка ce бави и продајом дувана на велико. 
Али je због нарочитих мера Монополске управе зарада по- 
стала минимална, због чега je донета одлука да ce дуванско 
оделење укида. Ha новој лицитацији, одржаној 1. фебруара 
ове године, Земаљска банка није више учествовала. Поред 
ових иослова она ce од увек бави и извозном трговином 
шљиве, чија организацвја у Босни има да ce захвали само 
Земаљској банци. Управа напомиње, да je у 1932. години био 
извоз шљива, који ce je обављао под необично компликова- 
ним међународним трговинским односима, задовољавајући и 
донео je повод.не .резултате.

Сва остала предузећа, која ce налазе у интересној 
сфери Земаљске банке, трпела су од владајуће депресије. 
Тако, ce на иример, Сарајевека пивара није могла одбранити 
губитака; штампарија Босанске поште дата je под кирију, 
a ооигуравајуће друштво „Сава“ je завршило 1932. годину 
са резултатом, који ce за садашње прилике мора назвати по- 
вољним.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:
Г убитак 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г .

у хиљадама динара
Плате 7.591 7.654 7.341 7.388
Трошкови 5.633 5.912 5.369 4.912
Пренос добитка 238 223 209 191
Добитак 4.060 3.460 2.100 1.792
Г убитак
Пренос добитка 238 223 209 191
Бруто добитак 17.284 17.027 14.811 13.093

Бруто приходи су за један и три четврт милиона ди- 
нара -ма-њи. Плате су остале исте. Трошкови су редуцирани 
за 400 хиљада динара. Чисти добитак je за иода милиона ди- 
нара мањи него 1931. године, односно за 2.4 милиона мањи 
него 1929. године. С обзиром на прилике резултати су скроз 
повољни и завод je могао и за прошлу годину платити диви- 
денду. Чиста добит од 1.79 милиоиа подељена je на следећи 
начргн: за 6%  дивиденду употребљено je 1.2 милиона, за уго- 
ворену тантијему пословодеће дирекције 34.5 хиљада, за до- 
тацију ванредном резервном фонду 60 хиљада, иа име тан- 
тијеме управног одбора 106.5 хиљада, за доброделне и про- 
светне циљебе 150 хиљада а о с та так  од 251 хиљада пренет je 
на нови рачун.

У управи Земаљске банке за Босну и Херцеговину за 
1932. годину налазе ce следећа г. г.: Перо Стокановић, Ту- 
зла претседник; Хуго Маркус, Беч, потпретседник; Влади- 
мир Сушић, Сарајево, потпретседник; Никола Берковић, Са~ 
рајево, потпретседник, рахм, Незирага Ахметашевић, Сара- 
јево, Асимбег Алибеговић, Сарајево, Др. Владимир Ан- 
дрић, Др. Никола Андријашевић, Сарајево, Др. Мустафа Де- 
мислић, Сарајево, Рихард Фанта, Беч, Тзакомо Фелтринели, 
Милано, Алфред Хајнсхајмер, Беч, Геза Ковач, Будимпешта, 
Сигмунд Леви, Беч, Исметага Мерхемић, Сарајево, Иво Мр- 
чић, Метковић, Др. Емил Милер, Цирих, Др. Милан Нешковић, 
Тузла, Пол Рамло, Брисел, Др. Свјетан Спужевић, Мостар 
и Васо Васиљевић, Сарајево. У надзорном одбору налазе ce
г. г,: Мујага Шалинагић, Сарајево, претседник; Богдан Бе- 
саровић, Илипе; Вуко ТБукић, Дервента, Петар Јуришић, Са- 
рајево, Лудвиг Мерио, Беч, Стево Брујатовић, Сарајево и Др. 
Мориц Роткопф, Сарајево. Пословни директори су г. г.: Ер- 
неоп Фолкерт, ген. дир. и Ми-лош Милошевић, дир.

FABRIKA TRIKOTAŽE I KUKAVICA „ŠUMAD1JA” A. D. — 
BEOGRAD

Na godišnjem zboru akcionara Fabrike trikotaže i drugih 
tekstilnih izgrađevma „Šumadija” a. d. Beograd za 1932 godinu, 
održanom 30. aprila o. g. đoneta je femeđu ostalog i odluka, da 
se promeni firma preduzeća u „Fabriku trikotaže i rukavica, ,,Šu- 
madija” a. d. Beograd, da bi se na taj način što jače podvukla 
važnost, koja se pridaje ovoj novoj grani proizvodnje.

I ako je „Šumađija” jedno od najmlađih industrijskih pre
duzeća prestonice — osnovana je tek u 1928 godini —  ipak je 
ono u industriji trikotaže i rukavica danas vodeće preduzeće u 
našoj zemlji. U našim ranijim analizama „Šumadije” detaljno smo 
izložili istoriju njenog osnivanja i pokazali smo, ikafco' je iz ortak
luka domaćih trgovaca i inostranih uvoznika, koji su se odlučili, 
da podignu jednu tekstilnu fabriku, u 1928 godini postala „Šu
mađija”, tada već akcionarski) društvo.

Proizvodnja kao i poslovi su se vrlo povoljno razvijali, a 
naročito posle 1930 godine, kada je preuzet jedan deo mašime- 
riskog uređaja Beogradske tekstilne fabrike, kojim je  „Šuma
đija” u znatnoj meri proširila svoju proizvodnju. U prvo doba, 
proizvodnja je bila koncentrisana ma zimsko rublje i ženski vu-
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n eni veš. Kada je 1929 godine posao proširen, počelo se proizvo
diti i triko-rukavice a đocnije, u 1930 godini kape, lovačko rublje, 
vunena kao i svilena roba i t. d. Godišnji kapacitet proizvodnje 
iznosi oko 40 do 50 hiljada dzt. trikotaže, 30 hiljada dzt. triko- 
rukavica, oko 10 hiljada dzt. kapa i t. d. U 1932 godini imamo 
novu ekspanziju. Nabavljene su nove mašine 'za fabrikaciju kožnih 
rukavica, i to za sve vrste, od običnih do najfinijih kvaliteta, što 
se kod nas do sada u opšte nije proizvodilo. Od samog početka 
ova je proizvodnja organizirana na velike dimenzije, tako da je 
kapacitet „Šumađije” vrlo brzo dostigao 90% ranijeg uvoza. 
Znači, da smo se i u ovome artiklu mogli emancipovati od ino- 
stranstva. Ovde treba napomenuti, da se ove kožne rukavice iz
rađuju skoro isključivo iz sirovina domaćeg porekla, najviše od 
domaće jagnjeće kože, koja se kupuje u sirovom stanju i koja se 
u sviim fazama proizvodnje prerađuje u samoj fabrici.

Na taj način postala je „Šumadija” najvažniji i gotovo je
dini faktor u  pogledu proizvodnje rukavica, bilo to kožnih, bilo 
triko-rukavica.

Za svaku novu industrijsku granu važno je pitanje ca
rinske zaštite. Uprkos tome, što ona danas kod rukavica nije na
ročita, ipak je dejstvo inostrane konkurencije prilično paralizo- 
vano — prvo zbog jeftine i savršene proizvodnje domaćih pro
izvoda, a drugo zbog deviznih ograničenja, sporog funkcioni- 
sanja kliringa i kompenzacionih sporazuma kao i zbog teškoća 
plaćanja. Međutim, za povoljan razvoj domaće industrije, sve 
ove teškoće ne dolaze u obzir. Ona je nezavisna od poskupljenja 
deviza, zabrana i kontingentacija uvoza i t. d.

■Prema ranijim godinama su u 1932 godini kapacitet i pro
izvodnja trikotaže nešto povećani, ali su uprkos tome uslovi 
rada u znatnoj meri pogoršani. Sirovina je za proizvođača da
nas skuplja no što je to ranije bio slučaj i ako su prodajne cene 
gotove robe manje. Proizvodnja trikotaže upućena je na uvoz, 
i ako je ovaj ograničen samo na sirovo svileno i pam učno pre
divo, koje se posle toga u samoj fabrici prerađuje, apretira, boji 
i t. d. Poskupljenje sirovine je posledica skoka deviznih 
kurseva. Kao svi naši uvoznici, tako je i „Šumadija” morala 
pribeći kupovini deviza na privatnom tržištu; ako je htela na 
vreme imati sirovine i ako je na vreme htela odgovoriti svojim 
obavezama. T o  je sirovine u znatnoj meri poskupelo.

Dominantnu ulogu, ikoju zauzima „Šumadija” u našoj 
tekstilnoj industriji odnosno industriji trikotaže, vidimo i po 
tome, da ona pored mnogobrojnih i modernih mašina zapo
sluje sada oko 650 do 700 radnika, najviše ženskinja, najviše u 
odeljenju konfekcije. Sva radna snaga je domaća.

Interesantno je takođe napomenuti, da se roba prodaje 
u celoj zemlji neposredno trgovcima. Pri tome treba imati u 
vidu, da se roba ine kredituje! To je poslovni princip „Šuma- 
dije”, koga se ona striktno pridržava. Prodaje se samo una- 
pred, na povuku a u nekoliko izuzetnih slučajeva ш po prijemu 
robe. Ne odobrava se ni rok od 30 dana. Na taj način je elimi
niran rizik kredita. Ali je zbog ovih rigoroznih kondicija pla
ćana cena robe neobično nisko držana da bi svojim mu
šterijama pružila naknada za kredit.

U narednoj tablici sastavili smo glavne feilansne pozi
cije „Šumađije” za poslednje četiri godine, koje daju sledećii 
sliku :

Garantije 1.000
Zgrade i zemljišta ------
Razna aktiva ------

Pasiva:
Glavnica 2.500
Rezervni fond 18
Fond za dubiioz. potraž. 18
Tetoući računi 458
Banke ——-
Razno 12
Poreska rezerva 60
Preneta dobit iz pr. god. ------
Dobit 312
Tantijeme ------
Zbir bilansa 4.618

Rashodi:
Troškovi 592
Kamata 99
Otpisi 14
Amortizacije 166
Razni porezi ------
Dobit 312

2.140

2.500
32
39

5.772
991

33
2,304

2.500
53
53

12.379

2.246
104

2.500
61
61

10.838

Prihodi:
Na fabrikaciji 
Prenos dobiti 
Zbir prihoda

Zbir bilansa

1.264 
107 

1.371 
iznosi krajem

100 62 24
258

258 258 133
21 14 8

9.734 15.321 13.883

dobitka

833 934 990
465 910 894

17 469 444
337 458 483
260 403 396
279 282 180

2,333 3.518 3.386
— — ------ ------

2.333 3.518 3.386
1932 godine 13,88 miliona

Račun izravnanja
Aktiva 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
Blagajna 78 98 67
Poštanska štedionica ------ 54 104
Hartije od vrednosti 5 10 7
Depoziti 15 15 24
Kaucije 55 ------ ------
Menice 613 995 858
Mašine 1.337 — ,—
Fabrički uređaj 252 2.613 3.404
Roba 1.182 3.725 8.454
Inventar 33 46 64
Osnivački troškovi 46 36

1932.

127
487

5
24

307

3.080
7.452

52

prema 15,32 miliona u 1931 godini. Imamo dakle smanjenje za 
1,44 miliona. Bilo bi pogrešno praviti ma kakve zaključke ma 
osnovu ove cifre, jer bi, kao što ćemo to malo niže videti, ona 
kod uobičajnog balansiranja morala biti znatno veća. Uprava 
„Šumađije” 'usvojila je poslednje četiri godine praksu da u svo
me bilansu ne pokazuje poverioce i dužnike zasebno, već samo 
njihov saldo, prema tome, dali su poverioci ili dužnici veći, na 
pasivnoj odnosno aktivnoj strani. Ako su poverioci krajem 1931 
godine iskazani sa 12,38 miliona, onda to još ne znači d a  je to 
i visina fabričnih obaveza, pošto je iznos njihovih dužnika — a 
ta  pozicija je svakako morala postojati na dan 31 decem bra — 
odbijen od ukupnih obaveza. Ako su u 1932 godini poverioci 
reducirani za 1,44 miliona na 10,84 miliona, to onda još ne mora 
značiti, da su stvarno smanjeni, jer su za isti iznos mogli biti 
povećani dužnici, što bi posle njihovog saldiranja opet imalo za 
posledicu smanjenje poverioca. Praviti zaključke, ovde je vrlo 
teško'.

Ranije smo napomenuli, da fabrika „Šumadija” svoje 
proizvode ne daje na kredit. Prema tome ona ine može imati 
znatne robne dužnike. Sa druge strane pak znamo, da je pre- 

, duzeće dobro, čak i vrlo dobro bilo zaposleno, i kako zalihe go- 
i tove robe prema prošloj godini nisu veće, ubeđeni smo, da ne 
j grešimo, ako pretpostavljamo, da je pređuzeće u 1932 godini 
i stvarno smanjilo svoje poverioce.

Glavnica iznosi 2,5 miliona, fondovi nešto preko 120 hi~ 
] ljada (pošto je pređuzeće još veom a mlado). Poverioci, i ako 
j prilično reducirani (za 10%) ipak bi prema sopstvenim sret- 
I stvarna bili možda i suviše veliki, pošto se radi ovde o investicij 

jama, da ne postoje naročite okolnosti. Kod osnivanja, akcio- 
! nar,i nisu mogli znati koliku će ekspanziju imati njihovo predu- 
i zeće. Iz tog razloga oni su zadržali skromnu glavnicu dajući 

preduzeću potrebna sretstva u vidu kredita. Znači, da je pre
težni đeo poverioca identičan sa akcionarima. U takvim sluča
jevima, koji1 su fcod nas pa i u drugim zemljama vrlo česti 

j treba ovim kreditima dati drugačiji rang nego sretstvima -koja 
, se dobijaju od trećih zajmodavaca, u prvom redu banaka. S 
I obzirom na današnju situaciju naših banaka, izgledalo bi pot
puno logički da je smanjenje poverilaca posledica isplate oba
veza baiikama.

Prem a glavnici izgleda da su samo nepokretnosti pokri- 
i vene sopstvenim sretstvima. Ako pak uzmemo u obzir, da je
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pretežni deo poverilaca upotrebljen za investicije i obrtni ka
pital a da su to uglavnome iznosi koji zahtevaju kao poverioci 
naročiti' rang pošto potiču od akcionara, onda je situacija pot
puno izmenjena i potvrđuje, da je finansijsko stanje „Šuma- 
dije” u stvari neobično povoljno.

Amortizacija investicija vrši se direktno preko računa 
gubitka i u poslednjo j godini je otpisano 483 hiljade od čega 
410 hiljada od mašina i 73 hiljade od' zgrada. Bilansna vred
nost investicija iznosi 5,38 miliona prema 5,77 miliona u 1931 
godini. I ako su u poslovnoj 1932 godini nabavljene nove ma
šine za odelenje kožnih rukavaca, uprkos tome one se ne iska
zuju, što je verpvatno posledica internih otpisa.

Prihodi od fabrikacije iskazani1, su sa 3,38 miliona prema
3,52 miliona u 1931 godini. Tome na suprot vidimo u rashodima 
odnosno računu gubitka sve one troškove, ikoji se odnose samo 
na preduzeće kao takvo. Svi pak specifični troškovi fabrika- 
cije kompenzirani su sa prihodima od prodate robe, tako da se 
može reći, da u prihodima bilansirana cifra pretstavlja neto 
prinos fabrikacije ali ne i neto prinos pređuzeća. To je druga 
stvar. Na smanjenje bruto prihoda u znatnoj su imeri uticali i 
porezi, koji se ne knjiže svi preko računa rashoda već i preko 
računa proizvodnje. Teško su se osećali novo uvedeni porez na 
luksuz i skupni porez na poslovni promet, što su porezi koji se 
naplaćuju od obrta a ne od prihoda. Otpisi sumnjivih potraži
vanja iznose 444 hiljada, a potiču iz ranijih vremena čime su 
preostala sumnjiva potraživanja definitivno likvidirana.

Čista dobit je m anja nego s1931 godine a iznosi 180 hi
ljada. Uprkos tome ona je dovoljna za isplatu čedne dividende; 
umesto toga doneta je odluka, da se upravi isplati ;na ime tan
tijeme 8 hiljada (u prošloj godini 14 hiljada) a ostatak je pre
net na novi račun.

U upravi se nalaze sledeča g. g.: Salamon Gadol, pret
sednik; Alfred Albala, potpretsedmk; R'uben Pinkas, Jaša Alka
laj, Mori'c Demajo, Zdravko Albala, David Štesl i Moša Me- 
vorah. Direkciju fabrike sačinjavaju g. g.: Alfred Albala i Rü
ben Pinkas.

ДРУШТВА ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И ФАБРИКА КАБЕЛА 
A, Д. ЗАГРЕБ.

Застој код наше целокупне електротехничке инду- 
етрије, који се почео осећати у јачој мери још 1931. године, 
je прошле године још интензивиран. Нове инвестиције по- 
стају све мање. Потребе за електротехничким материјалом 
све су мање, јер je грађевинска индустрија све то слабија. 
Нарочито у подизању индустријских подузећа. Осим нешто 
код текстилне индустрије нове се фабрике не подижу. A код 
уређаја модерних фабрика електротехиика увек налази знат- 
но упослење.

И у погледу електрификације дошло je до знатног 
заетоја. Од неколико пројеката који су били предвиђени 
за пренос струје и на већа отстојања, остварено je само 
нешто у Словенији док je све остало одгођено за боља вре- 
мена. Према чоме je и потреба за електротехничким мате- 
ријалом, која je код оваквих радов аврло велика, опала на 
минимум.

И у погледу електрификације појединих места настао 
je знатан застој. Још пре 2-3 године поједине ошптине по- 
дизале еу властите електричее централе. Поједина подузећа 
готово су се утркивала са понудама и што -бољим кондици- 
јама. И што су били дужи рокови плаћања у толико су кон- 
диције за оиштине биле повољније. Тако су у многим гра- 
довима подигнуте централе a да нема довољно потрошача. 
Има централа у које je утрошено стотине и стотине хиљада 
динара a да немају више од 50—60 прикључака. Овде ће 
бити знатних губитака. Или за општине или за предувећа 
која су их кредитирала. По свој прилици за једне и друге.

Данас кад о кредитирању заправо нема ни говора и 
кад се може радити само ако ‘се располаже потребним срет- 
ствима такве се централе више не подижу. Наравно да се 
то одразује и на индустрији електротехничког материјала.

Међутим постоји и једна повољна чињеница за до- 
маћу електротехничку индустрију која лежи у томе, да je 
увоз са -стране много скупљи него што je био раније. Ради 
тога je увоз све мањи. Где то иоле иде улотребљава се до- 
маћи материјал. Поготово што je код нас производња већ 
толиљо напредовала да 'смо код већине артикала у стању да 
дамо исти квалитет као и иностранство. A уз то далеко 
ниже цене, јер треба водити рачуна о царини a нарочито 
и о валутарним осцилацијама.

ИзмерБене прилике на тржишту електротехничког ма- 
теријала долазе до изражаја и у билансу Друштва за елек- 
тротехнику и фабрике каблова. Али искључиво у позиција- 
ма које су резултат обима продукције и продаје. Међутим 
друга страна билансе која одлучује, наиме добит показује 
да je пословање поволлшје него ранијих година.

Биланси за 4 последње године овако шгледају :
Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

Непокретности 6.001 6.035 6.035 6.035
Стројеви и уређај 4.935 5.141 5.434 5.439
Намештај 77 65 56 52
Благајна 103 185 206 206
Дужници 4.542 6.112 5.977 4.416
Роба 5.075 4,212 4.345 3.417
Остатак ранијих година 836 24

Пгсива
Г лавница 1.000 3.000 3.000 3.000
Фонд амортизације 1.582 2.235 2.917 3.601
Повериоци 18.942 16.416 16.004 12.773
Добитак 61 152 134 162
Збир биланса 21.586 21.805 22.083 19.693

Сума билансе редуцирана je за 2.5 милиона динара.
Иивестиције остале су исте. Оне износе 11.5 милиона дина- 
ра. Одбивши амортизацију износе 8 милиона. Властита срет- 
ства достижу 3 милиона. По томе су у инвестиције уложили 
5 милиона туђих 'сретстава. Ио како се овде ради о једном 
афилираном подузећу, готово je свеједно који износ отпада 
на главницу a који на повериоце.

Амортизација je знатна. Прошле године износи готово 
700 хиљада динара. Исто толико износила je и оретпрошле 
године. Свакако je повољно кад се не шиеди на амортиза- 
цији, a при томе исказује нормалан профит na чак и већи 
него обично.

Залихе су опале за скоро милион динара. To je сасвим 
у складу са ситуацијом на тржишту. Кад би залиха робе 
остала иста, то би значило да се није водило рачуна о при- 
ликама и да су на лагеру велике количине робе које се да- 
нас не могу плаеирати.

Дужници су мањи за 1.5 'Милиона динара. ЈМања про- 
дукција имала je за последицу мању продају na и мања по- 
траживања. Поготово кад се данас на хредит даје много 
мање него раније. И еамо одабраној клијентели. Данас ви- 
димо код свих солидних индустријеких подузећа да су за- 
лихе мање и д а  су потраживања битно редуцирана. To од- 
говора даиашњим приликама тржишта и то мара да дође до 
изражаја у билансима 'солидних подузећа.

Повериоци су опали од 16 милиона на 12.8 милиона 
или за 3.2 милиона динара. To je у вези са смањењем залиха 
и дужника одиосно дотацијом фонда амортизације. Смање- 
њем повериоца постаје код сваког предузећа ситуација ;по- 
вољнија јер je уштеда на каматама знатна. Поготово ако су 
то кредити новчаних завода. С обзиром да каматњак износи 
најмање 10% a често и више, редукција обавеза за 3—4 ми- 
лиона значи редукцију издатака за 4 до 500 хиљада динара.

Чисти добитак изноои 162 хиљаде динара пак je већи 
него ранијих година. С обзиром на прилике тржишта као и 
успех већиие наших индустријских подузећа са постигну- 
тим резултатом треба бити :задовољан.

. У управи са налазе еледећа г.г.: д-р Драгољуб Аран- 
ђеловић, д-р Адолф Цувај, Божидар Рибић, Хуго Елбоген, 
Виктор Елек, Рихард Шперк, Торђе Ледерер.
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Садржај:

Југоетовееска банка д. д- — Загреб 
Novosadska fabrika kabela a. d. — Novi Sad 
Бјеловарска штедиошца д. д. — Бјеловар

РТОСЛАВЕНСКА БАНКД Д. Д., ЗАГРЕБ

Анализирајући билансе наших банака за 1932 г. ми 
смо стално гледали да подапке који се налазе у њиховим 
билансима суочавамо са разним гледиштима о узроцима 
банкарске кризе код нас и начину њезиног лечења. Ми др- 
жимо да можемо >слободно тврдити да je при свакој таквај 
констатацији са теоријама о узроцвма банкарске кризе 
утврђено до очигледности да узрок не треба тражити на 
страни банака, већ на етрани банчиних поверилаца, или у 
нашој банкарској политици или најзад у кредитној политици 
наше новчаничне банке. У прошлом броју „Народног Бла- 
гостања” ми омо при аиализи Земаљске банке за Босиу и 
Херцеговину доказали то такође до очигледности. Присту- 
пајући анализи биланса Југословеиске банке сматрамо да 
поново треба да пођемо том методом. југославенска банка 
je једна од наших највећих банака. Југословенска банка лрет- 
ставља један специјални тип у нашем банкарству. Она није 
депозитна банка, већ на против припада групи банака мешо- 
витог система. Према томе за оне који имају јефтино обја- 
шњење узрока бан.карске кризе ra je констатација довољна 
за изналажења узрока кризе код ове банке: имобилизација 
огромвих сретстава у индустријским подузећима оглашава 
се у таквим случаје.вима за узрок. Међутим ако je то могао 
бити узрок слабијем ликвидитету код извесних банака ме- 
шовитог 'система, то ни у ком случају не може да важи за 
Југославенску банку. Јер она важи као школски пример 
банке која je одмах после завршетка инфлационе периоде 
предузела све мере да све оно што претставља имобилиза- 
цију и нерентабилност у индустријском ангажману ликви- 
дира” у најкраћем времену без обзира на жртве. И тако 
аећ више од 8 год. Југославенска банка важи као банка 
која je заинтересована у главници и обртном капиталу јед- 
ног малог броја првокласних индустријских подузећа. Осје- 
чка шећерана, Осјечка ливнида, Осјечки паромлин, Изис, 
и ф. д. све су то иодузећа која су до данас важила као нај- 
боља те врсте у нашој земљи. Са те стране Југословенска 
банка није могла никако имати тешкоћа. Ми сматрамо да 
нећемо никога изненадити тврђењем да je у току наше бан- 
карске кризе Југославенска банка хтела,. могла je много ла- 
кше да ликвидира своје индустријске аигажмане но своја по- 
траживања no меничном лортфељу и текућим рачунима на- 
равно под претпоставком да су они просечног типа, онакви 
са каквим има да рачуна наше банкарство.

У пркос свему томе Југославенска банка je — и ак.о 
може бигги једна од -последњих великих банака — прибегла 
заштити no чл. 6. Закона о заштити. земљорадника.

Биланс Југословенеке банке за 4 ооследње године 
овако изгледа :

Актива ■ 1929. 193(5. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Благајна 22.621 51.707 32.341 17.346
Банке 33.894 32.771 17.366 3.207

Менице 205.567 182.694 127.709 62.375
Ефекти 41.597 44.738 36.572 33.505
Ломбард 15.015 . 8.967 8.675 16.353
Курсна разлика код

државних папира ------ ------ 4.343 4.305
Дужници 593.907 663.520 602.148 513.653
Хипотеке 21.067 18.784 12.985 10.895
Некрвтиине 39.762 39.762 39.762 39.762

Пасива
Г лавница 100.000 100.000 100.000 100.000
Резерве 28.500 29.556 30.406 30.518
Улошци на књижице ' 289.399 310.747 238.038 122.869
Улошци на тек. рач. 167.141 166.589 103.394 79.860
Повериоци 368.109 419.718 405.246 380.482
Заложнице 19.718 18.449 12.931 10.895
Добитак 10.852 9.364 4.328 1.177
Збир биланса 1.003.066 1.071.183 907.617 732.634

Збир биланса показује у прошлој години смањење за
175 милиона динара. Према 19з0 години укупан биланс мањи 
je за 338 милиона динара.

Улошци на књижице показују смањење за 115.1 мили- 
она. Према 1930 години имамо чак смањење уложака на 
књижице за 190 милиона динара. Наиме од 310 на 122 ми- 
лиона. Како видимо исплаћено je преко половина уложака 
на књижице. Да je одмах у јесен 1931 године дошло закон- 
ско блокирање уложака, колико би ситуација била данас 
боља.

Улошци no тек. рачунима су опали за 25 милиона. 
Према 1930 години за 87 милиона. И овде je враћено преко 
половина уложака.

Повериоци су смањени за 25 милиона. Према 1930 го- 
дини само за 40 милиона или 10%. Међутим овде имамо и 
једну позицију која je сипурно у знатном порасту, a која 
нмје посебно означена. A то je реесконт код Народне банке.

Издате заложнице су у опадању што je у вези -са на- 
платама хипотекарних зајмова. Непокретнооти су биланси- 
ране уз исту вредност као и ранијих година.

Благајна je исказана са 15 милиона мањим; износом. 
To je и разумљиво ако се имају у виду велике исплате које 
су извршене у току прошле године. Поред ослона на Народну 
банку, реализације извесних потраживања морале су и бла- 
гајничке залихе бити сма-њене :да je ее могао исплатити то- 
лики износ туђих сретстава.

Потраживања код банака редуцирана су на 3 милиона 
или на десетину износа од пре две године. Има банака које 
имају далеко већа сретства замрзнута код других завода.

Менице показују смањење за 65 милиона динара. Пре- 
ма 1930 години чах за преко 120 милиона. Наравно да то- 
лико меница иије могло бити наплаћено. Југобанка тако 
билансира да менице које je редисконтирала код Народне 
банке не исказује у билансу.

Дужници показују смањење за 90 милиона динара, To
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су заправо срететва која су могла бити мобилизирана без 
Народне банке. С обзиром на наше прилике ипак je -повољно 
да je тодико потраживања могло бити реализирано. Само, je 
штета да je до те реализације дошло због то-га да би се ис- 
платио један део улагача. Они би за привреду миого вгсие 
значили, да су остали u даљ-е у привреди него да су тезаури- 
рани или претворени у непокретности.

Прошла година завршена je добитком од 225 хиљада 
дин-ара. Са преио-сом из 1931 год-ине у износу од 952 хиљаде 
имамо 1 мил-ион 177 хиљада динара.

Рачуни губитка и добитк a овако изгледају :
Приходи 1929. 1930. 1931. 1932,

у хиљадама динара
Камате 68.168 66.037 60.211 50,825
Провизије 14.078 13.861 15.192 12.739
Непокретности 1.829 1.788 1.769 1.661

Расходи
Камате 50.114 49.061 46,141 38.954
Плате 14.088 14,340 14.082 12.487
Управни трошкови 5.242 4.915 4.528 3.413
Порези 2.576 3.042 2.052 1.970
Отписи 1.853 1.899 2.666 6.023
Ефекти ------ 4.032 2.057

Приходи од камата пали су за 10 милиона. Провизије
за 2,5 милиона, Расходи на камате опали су за 7 милиона. 
Дакле овде већ имамо диференцију за 3 односно 5.5 мили- 
оиа. Ието приходи од камата били су 1930 године за 15 ми~ 
лиона динара већи. Прошле год-ине само за 11 милиона. Ta 
се.разлика од 6 милиона у знатној мери oceha.

Плате су редуц-иране за 2.6 милиона a управни тро- 
шкови за преко један милисш. Напуштене су филијале у 
Сомбору и Панчеву.

Отписи на дубиозима износе 6 милиона према 2.7 ми- 
лиона 1931 године и испод 2 милиона ранијих година. И то 
се наравно осећа на резултату. Код хартија од вредиости 
отписано je 2 милиона према 4 -милиоиа 1931 године. Taj 
мањи отпис код ефеката омогућио je да прошла година није 
завршена са губитком.

При свему томе треба имати у виду да има Југосла- 
венска банка велико преимућство, што има јак ослон код 
Жнвноетенске банке. Прво као акционара a друго као пове- 
риоца. To he наравно знаш о олакшати коначно сређивање 
прилика и осоособити завод да настави своје пословање у 
ранијем обиму.

У своме извештају за 19з2 годину управа југобанке 
напомиње, да je њезин индустријски концерн односно њена 
афилираиа предузећа постигла .резултате који одговарају 
данашњим приликама. Оеијечка ливница железа и фабрика 
•машина д. д. у Осијеку пословала je активно, али први пут 
од свог оснивања не илаћа дивиденду. Прво хрватско сла- 
вонско д. д. за индустрију шећера у Осијеку и „Исис“ д. д. 
за индуетрију и промет дрога и кемикалија, вероватно та- 
кође неће исплатити дивиденду. Томе на супрот he резул- 
тати рада Домаће творниде предења и ткања памука у Ду- 
гојреси -оправдати исплату дивиденде. Ункон паромлинско
д. д. у Осијеку извршиће постепено закључену ликвидацију.

Чиста добит изноои у 1932 години због отгшса на ефек- 
тима 225 хиљада динара, a заједно са преносом из 1931 го- 
дине 1.18 милиона динара. Од тога je дотирано резервно.-.i 
фонду 11 хиљада, лензионом фонду 7 хнљада a остатак од
1.16 милиона пренет je на нови рачун,

У у-прави за 1932 годину налазе се следећа г. г.: Др. 
Фердинанд Грамберг, Београд, претседник; Антонин Тиле, 
потпретседник; Др. Богдан Гавриловић, Др. Никола Коетрен- 
чић, Др. Богдан Марковић, Антун пл. Михаловић, Др. Јулије 
Моган, Др. Јарослав Прајс, Фрањо Драгучин Шмит и Др. 
Милован Зоричић.

У надзо-рном одбору cy г. r.: Херман Краус, Бохумил 
Новак, Драгутин Перош; инж. Вјекосдав Пилпел, јарослав 
Риха и Др. Иван Собол.

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA A. D,, NOVI SAD

U našoj državi ima svega dve fabrike, koje se -bave pro
izvodnjom kablova. Jedna se nalazi u Zagrebu, a. druga, veća, 
je Novosadska fabrika kablova u Novom Sadu. Ranije ovo je 
preduzeće bilo «glavnome samo prodajna organizacija čuvenog 
svetskog konse-rna za -proizvodnju kablova, naime firme Felten 
i Guilleaume u KeSnu иа Rajni .koja podržava svoja filijalna od
nosno afiikana preduzeća u čitavom svetu. Dok su -kod nas eiek- 
trifikacioti'i -radovi i potrebe za kablovima bili mali, i -dok je glavni 
deo ovih potreba bio pokriven primanjima na račun reparacija, 
bilo je dovoljno, imati kod nas satno prodajnu organizaciju i re
prezentaciju. Međutim u 1928 godini stekao je konsern Felten i 
Guilleaume «bedenje, da je došlo vreme, da se ti Jugoslaviji po
digne sopstvena fabrika-, i ako u prvo vreme samo -skromnih di
menzija-, pošto su postojali opravdani -izgledi, da će se u našoj 
zemlji uskoro pristupiti velikim radovima -i da će elektrifikacija, 
koja je za proizvodnju kablova najinteresantnija, hiti linauguri- 
sana u najširim dimenzijama. Zbog -toga je u 1928 godini pro
dajna organizacija firme Felten i Guilleaume u Novom Sadu re- 
oranizirana; pristupilo se podizanju fabrike odnosno poveća
vanju već postojećih investicija i počelo se sa proizvodnjom -naj
raznovrsnijih -kablova i- žica.

Razvoj prilika u 1929 i 1930 godine opravdavao je sva 
očekivanja Novosadske fabrike kablova, izgledi su bili neobično 
povoljni, naročito- kada se saznalo za razne ogromne eiektrifir 
kacione planove, koje je imala da izvrši javna ruka. I privatna 
inicijativa je u 1929/30 godini- razvila živu akciju, kada je uspelo 
da kod nas u jačoj mer-i zainteresiramo inostrani kapital u prvom 
redii amerika-nsk-i-, engleski i švedski. Ali su se prilike u 1931 
godini vrlo brzo- pogoršale. Dok je privatna inicijativa ipak bila 
u stanju da izvestan deo svojih projekata ostvari-, dotle su -pla
novi javne ruke, izuzevši možda radove u Slovenačkoj, ostali 
samo- planovi i ništa više. još u 1931 g. došao je potpun zastoj. 
Projekti- elektrifikacije su odloženi na docnija vremena, otpočeti 
radovi reducirani- a delimično čak i ukinuti. Sve-državne i samo
upravne nabavke su obustavljene zbog štednje a »jim a su brzo 
sledili opštiinske uprave pa i privatna preduzeća.

Kriza je obuhvatila sve privredne grane i sve su morale 
smanjiti svoje poslovanje. Među onima, koji su najjače bili pogo
đeni-, nesumnjivo se nalazi- i industrija kablova i elektro-tehničkog 
materijala. Ove prilike traju sada već dve godine i nema još 
izgleda za poboljšanje. U našoj prošlogodišnjoj analizi Novo
sadske fabrike kabela mi- smo napomenuli, da je -ona ovu po
slovnu stagnaciju iskoristila za svoju unutrašnju reorganizaciju, 
na taj način, da su podignute nove zgrade i- proširena fabrička 
postrojenja. U programu su postojale i investicije za izvlačenje i 
proizvodnju gole žice, bakarne i bronzane, koje su izvršene u 
toku 1932 godine. Prema tome Novosadska fabrika kablova -pot
puno -nas je emancipovala -od inostranstva u pogledu kablova i 
žica izuzev uvoza sirovina kao što su to bakar, olovo, i t. d. Ona 
izrađuje u svojim postrojenjima izolovane žice, gajtane, žična 
užeta, vrši kablovanje golih bakarnih i ostalih žica . a u pogledu 
proizvodnje gole bakarne -i -bronzane žice, jedina je u našoj 
zemlji. Pored toga, ona dobavlja i sve one specijalne -proizvode 
konserna Felten i Guilleaume, koji se kod nas još ne izrađuju.

U svome poslovnom izveštaju za 1932 godinu uprava No
vosadske fabrike kablova kon-statuje, da je u prvoj polovini 1932 
godine -dovršena instalacija pogona za izvlačenje žice ali je upr
kos tome, što je poslovanje prošireno- na jednu novu granu, ce
lokupni obrt ipak bio- manji od onoga u.prošloj godini.

Zbog ove okolnosti, kaže se u izveštaju uprave, kao i zbog 
toga, što je u septembru došlo do opadanja kursne vrednosti -di
nara u inostranstvu, preduzeće nije moglo postići zaradu, već 
mali gubitak, koji je međutim, zbog pronosa dobiti iz 1931 go
dine mogao biti kompenziran, tako da je bilans za 1932 godinu 
ipak zaključen sa neznatnom zaradom. Naročito u pogledu 'na
bavke sirovina je fabrika bila izložena velikim teškoćama, zbog 
sporog funkcionisanja klirinških i kompenzaciomih računa, i zbog 
nemogućnosti dobivanja potrebnih deviza. A na privatnom tr-
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žištu su devize bile veoma skupe, što je opet unelo nesigurnost 
u poslove.

Što se tiče finansiskog kapaciteta fabrike, najbolja obja
šnjenja nama daje donja tablica, u kojoj sm o uporedili glavne 
bilansne pozicije za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću 
sliku:

Račun izravnanja
Aktiva: i m 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Zemljišta sa zgradom 2.827 2.827 4.968 6.474-
Kuća sa  zemljištem 215 215 215 215
Mašine, alat i pribor 4.279 4,323 4.323 6.935
Nameštaj 40 36 31 27
Gotovina 4 4 0,4 6
Sirovina i roba 3.4-53 2.121 2.218 2.622
Dužnici 4.650 3.955 5.721 2.233
Menice ------ ----- ------ 365

Pasiva:
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Red. rez. fond 480 34 34 44
Amort. fond zgrada ------ 292 433 575
Amort. fond mašina ------ 755 1.187 1.619
Amort. fond kirija za stan ------- 10 15 20
Poverioci 11.968 9.204 12.759 13.590
Dobit 38 187 39 28
Zbir bilansa 15.487 13.482 17.477 18.877

Račun gabitka i dobitka
Rashodi:

Troškovi 956 1.223 1.1 II 1.148
Porezi 55 133 209 242
Otpisi 451 580 583 584
Kamata 497 487 552 510
Dobit 38 187 39 28
Gubitak iz 1928 35 ___ ___ ___

Prihodi:
Bruto dobit 
Prenos iz ran. god.
Zbir prihoda ili rashoda

2.034 2 .9 1 0 2.4S5
9

2.494

2.473
39

2.5122.034 2.910
Interesantno je, da je obrtni kapital fabrike povećan, i to 

za 1,4 miliona na 18,88 miliona. To je posledica proširenja fa- 
bričnog uređaja. U pasivi- bilansa ovo je povećanje »prečenje 
posledica fondova, u prvom redu amortizacionih kao i pove
rioca. Glavnica je ostala nepromenjena na 3 miliona, dok su 
fondovi porasli na 2,26 miliona, prem a 1,67 miliona u 1931 go
dini i 480 hiljada u 1929 godini. Rezervni fond iznosi 44 hiljade a 
am ortizacioni' 2,22 miliona, od čega onaj mašina 1,6 miliona a 
fond amortizacije nepokretnosti 600 hilj. Naročito zbog stalnog 
uvođenja novih mašina je ovakva amortizacija potrebna. Pove
rioci iznose 13,6 miliona prema 9,2 miliona u 1930 godini. I u 
ovome slučaju su poverioci u glavnome identični sa akcionarima. 
Fabrika se kao afilijacija jednog finansieki neobično potentnog 
industrijskog konserna nalazi u srečnom položaju da- ne mora 
raditi sa bankarskim kreditima. Zbog toga je i  bila u stanju, da 
izvrši svoj program plasiranja bez obzira na bankarsku krizu i 
bez obzira na naše domaće novčano tržište. Inostrani' akcionari 
su čak došli u povoljan položaj da izvesne investicije izvrše za 
30 do 40% jeftinije, pošto unutrašnja kupovna snaga dinara nije 
popustila. Krediti koje daje Novosadskoj fabrici njen patronizi- 
rajući konsern nisu kratkoročni, zbog čega mogu bez rizika biti 
upotrebljeni za. dugoročne investicije. A prema potrebi i renta- 
bilitetu ovi se krediti uvek mogu povećati. To su sve preimuć- 
stva afilijacija stranih preduzeća. Kod ovakvog stanja stvari je 
i pitanje povišenja glavnice, da bi se formalna sopstvena sretstva 
dovela u odgovarajući odnos ka tuđim odnosno da bi se sop
stvena sretstva saobrazila visini učinjenih amortizacija, savr
šeno neinteresantno.

Investicije su balansirane krajem 1932 godine sa 13,65 
miliona prema 9,5 miliona u 1931 i 7,3 miliona u 1X0 godini. 
To je najbolji dokaz da se preduzeće nalazi tek u razvoju. Ako 
od vrednosti tih investicija odbijemo amortizacio:r; fondove, 
onda je njihova vrednost uvek još preko 11,4- miliona.

Dok vidimo u pasivi istu tendenciju kao i pretprošle go
dine, naime postepeno povećanje sviju pozicija, dotle imamo u 
aktivi mnogo interesantnije struktureine promene. Pozicija du
žnici, koja je n 1931 godini bila najveća u aktivi-sa 5,7 miliona, 
smanjena je u 1932 godini na 2,23 miliona. Ali su tome na su
prot povećane vrednosti zemljišta zbog novopodignutih fabričkih 
zgrada kao i pozicija mašina, zbog novih postrojenja. Ove pro
mene mogu biti posledica sledečih operacija: ili su u 1932 go
dini razna potraživanja naplaćena: čime je ova pozicija sma
njena za preko 60% a tim iznosima finansirane nove investicije, 
ili pak Su u 1931 godini nedovršeni radovi na proširenju fabrike 
proknjiženi preko računa dužnika. Mislimo, da je druga pretpo
stavka verovatnija. A radi povećanja pozicije sirovina i: roba, kao 
i delimično za novo-nabavljene mašine, u iznosu od 830 hiljada 
dinara povećani su poverioci u pasivi. Dužnici su posle ovih 
knjiženja svedeni na 2,23 miliona odnosno 2,59 miliona, pošto 
vidimo, da je jedan deo dužnika obezbeđen menicama. Pove
ćanje vrednosti pozicije sirovina robe ne mora značiti, da su 
lageri u ovoj godini kvantitativno veći no ranijih godina, pošto 
su to uvozni artikli par exelence: bakar, olovo, cink, kalaj, guma, 
pamuk, koji svi su poslednjih meseci 1932 godine poskupeli za 
30% do 40% »glavnome zbog manje kursne vrednosti dinara.

Zbir prihoda je ostao nepromenjen prema 1931 godini, sa 
2,5 miliona a prema 1930 godini manji je za preko 400 hiljada.
S ovo ukazuje na pogoršanje privrednih prilika, naročito još, ako 
uzmemo u obzir da je prema 1930 god. u znatnoj meri povećan 
kapacitet proizvodnje. Interesantno je smanjenje rashoda na ka
matama, i ako su poverioci veći. Znači, da su finansijeri od
nosno sopstvenici Novosadske fabrike kabela skinuli kamatnu 
stopu, jer bi u protivnome morala završiti godinu sa gubitkom. 
Amortizacija iznosi 580 hiljada, kao i ranijih godina. Troškovi 
uprave nešto su veći nego lane, zbog novih investicija, ali su 
na primer prema 1930 godini ipak postignute izvesne uštede. 
Znatan porast za skoro 20% pokazuju rashodi na ime poreza, 
koji sa 242 hiljade iznose više od 1/5 ukupnih režijskih troškova 
fabrike.

Per saldo, je efek'at prošlogodišnjeg rada gubitak od 10,4 
hiljada dinara. Uzimajući prenos dobiti od prošle godine sa 39 
hiljada, čista dobit krajem 1932 godine iznosi 28 hiljada koja se 
prenosi na novi račun.

U upravi se nalaze sledeča g. g.: Dr. Stevan Adamović, 
Novi Sad; Dr. Georg Zapf, Kein; Reinhold Wicar, Budimpešta; 
Bencioti Bully, Beograd; Richard Knauer, Beč; Josif Neumau, 
Zagreb i Dr. Feliks Ftransky, Beč.

БЈЕЛОВАРСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д, — БЈЕЛОВАР.

Бјеловарска штедионица д. д. у Бјеловару има нео- 
бичио интересантну прошлост, као ретко који од наших про- 
винцијских малих новчаних завода. Она je два пута рођена. 
Први пут, ripe шездесет година — 1872. године, a други пут 
у 1925. години. За то и видимо, да збор акционара, који ie 
био сазват за 26. март ове године није шестдесети већ само 
седми.

Недостају нам податци о раду и развоју Бјеловарске 
штедионице у последњем четвртстолећу прошлога века, иити 
нам je познат њезмн ранвој до 1921. гадине. Али je несум- 
њиво да се je штедионица ле-по развијала. Вероватно под 
психозом послератних ириШика и инфлације, БјелЦварска 
штедионица напушта 1921. године своју самосталност --- из 
разлога који су нама непознати — те се фузионише са Сла- 
венском банком која се тада иалазила на зениту своје снаге. 
Тешко разочарење за Бјеловарску штедионицу није изостало. 
Период од 1921. до 1924. године укључиво, претстављаће за 
њу једну нежељену аваитуру — пуну разносврсних иску- 
става. Затим, 1925. године долази до решавајућих одлука.
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Ca периодом последњих четири година je раскинуто; ште- 
дионица, захваљујући својој снажној живогној енергији, од- 
воји се од пропале Славенске банке и успе да поново вас- 
крсне као самостална банкарска установа, која се, ослања- 
јући се на Српску банку и обазриво вођена, у наредним го- 
динама врло просперно развија. Како je Бјеловарска штеди- 
оница својим пословањем последњих седам година умела да 
стече међ својим комитентима највеће ооверење, то je сада- 
шња криза поверења поштедела. О паничном подизању улога 
неЈиа ни трага, и штедионица je кроз све последње месеце 
била у сгању да све своје обавезе уредно и na време извр- 
шује, без инајмањ их ограничења. Из њених завршних рачуна 
за поеледње године не може се приметити погоршање при- 
вредних прилика. Она нема преко нормалног одлива туђих 
сретстава, нема великих отписа на курсној разлици хартија 
од вредности, прекомерних отписа сумњивих потраживања 
и т. д. Чак ни дивиденда није промењена последњих пегг го~ 
дина и штедионица плаћа својим акционарима као што je то 
урадила у 1928. и наредних година, и за 1931. и 1932. годину 
непромењену дивиденду од 6 од сто.

Завршни рачуни Бјеловарске штедионице за последње 
чегари године врло су интересантни, због чега их доносимо 
у доњој таблици. Добијамо следећу слику:

Актива

Рачун изравна^а.

1929. г. 1930. г. 1931. г.

У хиљадама динара
Благајна 142 Т40 194 141
Потражив, код' новч. зав. 229 154 519 85
Текући рачуни 1.124 1.029 1.233 1.399
Менице 3.261 4.325 4.466 4.597
Хартије од вредности 98 150 171 170
Хипотекарни зајмови 8 8 8 4
Непокретности 170 65 60 55
Инвентар 15 10 5 1 дин.
Трошкови оснивања 20 15 10
Кауције, оставе итд. 2.182 2.297 2.271 2.153

Пасива

Г лавница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резервни фонд 39 56 129 140
Улози на штедњу 3.220 3.096 3.945 3.402
Текући рачуни 238 215 178 101
Повериоци 323 239 340 216
Фонд за повишење главн. 10 10 10.
Стална недељна штедња 380 861 1.150
Реесконт 648 196
Добит 72 68 81 84
Збир билаиса 7.249 8.194 8.937 8.607

Рачун губитка и добитка.

Расходи.

Камате 166 236 237 249
Трошкови 82 82 85 86
Порези 86 106 77 100
Плате и кирије 169 197 203 240
Отписи непокретности 15 15 15 20
Добит 72 68 81 84
Дотације ------ —— 10 ------

Приходи.

Камата и провизије 529 648 643 720
Напокретности и ефекти 56 61 54 57
Пренос добити 4 2 2 3
Збир прих. или расх. 589 711 699 780
Дивиденда 6% 6% 6% 6%

Обртни капитал Бјеловарске штедионице био je нај- 
већи у 1931. години, ca 6.5 милиона, док je 1929. године 
износио још 4.8 милиока. У 1932. години смањен je за 340 
хиљада на 6.2 милиона односно за свега 5%. To je мини- 
мално. Туђа сретства долазе из следећих извора: улога на 
штедњу, улога no текућим рачунима, поверилаца, реесконта 

ј 'л, шфо je  врло важио, из сталне недељне штедње. Највећи 
‘ су улози на штедњу. У 1930. години су према 1929. години 
;мало смањени, на 3.09 милиона, али су затим, у 1931. години
- повећани знатним приливом за скоро 900 хиљада на 3.95 
j милиона. Значи, да je Бјеловарска штедионица у доба, када 
: je код наших кредитних установа већ преовладао одлив 
; улога на штедњу, има-ла прилив од 30%. Ова je чињеница, 
; свакако карактеристична за поверење које штедионица ужи- 
' ва у CBOAie крају.

У току 1932. године имамо додуше известан одлив,
' за 540 хиљада на 3.4 милиона, али су :томе на супрот у знат- 
ној мери лорасли улози недељне штедње, којима je овај од- 
лив компензиран. Улози no текућим рачунима су били ре-_ 
кордни' 1929 године ca 238 хиљада, али затим сваке године 
постепено опадају, тако да крајем 1932. године износе свега 
још 100 хиљада динара. Повериоци варирају између нешто 
преко 200 хиљада и 340 хиљада. У 1932. години су и они ре- 

■дуцирани. Реесконт показује такође интересантно кретање:_ 
|први пут je исказан у 1930. години ca 648 хиљада. Затим се 
iy 1931. години у целости ликвидиран, због обилног прилива 

1932. г. улога на штедњу, a у 1932 години опет се појављује, ca 
нешто испод 200 хиљада динара. Али je несумњиво најинте- 
ресантније кретање с.талне недељне штедње, коју води ште- 
дионица крајем 1932. године преко 'ври кола: Од 380 хиља- 
да у 1930. години, када се отпочело ca првим колом, ови су 
улози порасли на 1.15 милиона у 1932. години односно за 
300 хиљада према 1931. години. To je, нарочито у данашкл' 
време врло повољан зиак.

Актива показује, да je одлив улога, у колико га je 
било и уколико није био комленсиран реесконтом и пове- 
ћањем сталне штедње, реализиран смањењем потраживања 
код новчаних завода, која су од 519 хиљада у 1931 години 
ликвидирана до 85 хиљада. Даље видимо, да су у току 1932 
године одобравани и нови зајмови, због чега су активни 
текући рачуни као и менични кредити у порасту према ра- 
нијим годинама. Према 1930. години активни Фекући^рачуни 
су већи за скоро 400 хиљада (износе 1.4 милиона) a менични 
зајмови за скоро 300 хиљада. a износе 4.59 милиона. Управа 
напомиње у билансу, да je од тог износа меничних кредита 
хипотекарно обезбеђене 3.9 милиона, Портфељ хартија од 
вредностм je последње две године повећан на 170 хиљада.

Рачуни губитка и добитка показују да су бруто при- 
ходи у 1932. години рекордни ca 780 хиљада динара. Овде 
значи да нема смањења пословног волумена. Приходи од ка- 
мата и провизије који су у 1930. и 1931. години били стаци- 
онарни на 640 хиљада, повећани су у 1932. години на 720 
хиљада динара.

И расходи no каматама су порасли. Томе иа супрот 
остали су режијски трошкови стационарни. на 86 хиљада, 
дсж су плате и кирије за скоро 20% веће и износе 240 хи- 
љада. Амортизација непокретности, која je ранијих година 
износила 15 хиљада повећана je у 1932. години. Упркос B e 

hex расхода чиста зарада je у 1932. години нешто већа нс 
у 1931. години a износи 84 хиљаде динара. Подељена je на 
следећи начин: 60 хиљада je употребљено као 6% диви- 
денда акционарима, 18 хиљада je подељено као тантијема 
управи, надзорном одбору и чиновницима a остатак од 6.251 
динар пренет je на иови рачун.

У удрави Бјеловарске штедионице налазе се следећа 
г.г.: Ђуро Омчикус, претседник; Бранко Петровић, дирек- 
тор; Љубомир Бакић, Бела Биргнер, Душан М. Гроздић, 
Ж ига Полак и Тзуро Розенберг. У Надзорном одбору су г.г.:
С. Д. Опачић, претседник; Др. Стеван Булић и Михајло Пе- 
тровић.
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ЗАДРУЖНА ГОСПОДАРСКА БАНКА Д. Д., ЉУБЉАНА

Ноггорно je, да je криза поверења изазвала најтеже 
реперкусије у Словеначкој, и >то баш због тога, што je тамо 
организација кредита била најинтензивнија. Ни у једном делу 
наше државе штедња није тако развијена, као што je то слу- 
чај у Дравској бановини. И економски најслабији, тамо je 
улагач и има своју књижицу на штедњу. Када je у јесен 1931 
г. у целој нашој држави избила навала улагача на шалтере 
банака, имала je ова најтеже последице на новчане заводе 
у Словеначкој. И ако у високој мери ликвидне, ипак су та- 
мошње кредитне установе врло брзо биле принуђене да се 
користе извесним ограничењима у погледу исплата, пошто 
je лодизање улога од стране широких маса еитних улагача 
узело толике димензије, да je удовољавање свих захтева по- 
стало просто немогуће. Није то била толико последица не- 
поверења у новчане заводе, колико бојазан од валутарних 
губитака, последица политичких прилика a нарочито у вези 
са епољно-политичким догађајима и последица погоршане 
општепривредне депресије. Новчани заводи Дравске бано- 
вине, који баш због савршене организације кредита раде у 
много већој мери са страним сретствима него новчани за- 
води у осталим крајевима наше државе, имали су да са- 
владају последње две године необично велике тешкоће — 
пошто ни са које стране нису добиле очекивану помоћ. И 
ако je број акционарских банака у Словеначкој релативно 
врло мален, ипак je организација кредита најеавршенија, и 
то организацијом кредитног задругарства, комуналних ште~ 
дионица, регулативних штедионица и т. д. Јавно-правне и 
задругарске «редитне установе тамо доминирају. Оне су 
према законским прописима обавезане, да известаи део сво~ 
јих туђих сретстава, улога на штедњу плаеирају у државне 
хартије од вредности. Када су ти ефекти у току 1931 године 
na и доцније претрпели катастрофално срозавање курсева, 
a ове установе нису имале могућности ломбарда нити већа 
сопствена сретства односно резервних фондова, постала je 
ова околност нов разлог за неповерење. И психологија масе 
имала je неповољне последице.

Упркос тога видимо, да je само мали део словеначких 
новчаних завода прибегао под заштиту §§ 5. и 6. Закона о 
заштити сељака. Ове су мере дошле и сувише доцкан, када 
je велики део улога већ био иоплаћен. Нарочито малих, који 
су се за своје ситне уштеђевине највише били поплашили. 
Већ у току 1932 године примећује се међ улагачима извесна 
дисциплинираност. To не значи, да се улози више нису от- 
казивали или подизали, али улагачи су дошли до убеђења, да 
новчани заводи праве све напоре да их удовоље и пристали 
су на постепене исплате. To je и разлог, да се новчани за- 
води Словеније нису користили заштитом закона, пошто су 
и улагачи односно повериоци стекли убеђење, да he на eno-

разуман начин њихови интереси бити боље заштићени. При- 
лике се међутим овим мерама не могу иоправити.

Задружна господарска банка, једна од највећих сло- 
веначких кредитних уотанова, нарочито у погледу њеног 
пословног волумена, je акционарска банка, али je упркос 
тога треба назбати новчаном установом „суи генерис”. Она 
je основана од јединог акционара, једне корпорације, која 
je и данас главни акционар са око 75% главнице. To je За- 
дружна звеза у којој je крајем 1931 године било учлањено 
преко 650 задруга са преко 165 хиљада чланова, што значи, 
да je она далеко најјача задружна организација у Слове- 
начкој. Задружна господарска банка je благајна свих тих 
задруга, учлањених у Задружној звези. Њихове сувишне 
готовине се оласирају као улог односно текући рачун код 
Задружне господарске банке и она им ■— у нормалним при- 
ликама — одобрава потребне кредите. Али има Задружна 
господарска банка и врло велики број пословних пријатеља 
ваи задругарских организација, у свим привредним редо- 
вима, и врла велики број улога на штедњу, нарочигго град- 
ског становништва али и сељака, међ којим свима ужива 
велико поверење, пошто je познато, колико енажној орга- 
низацији припада и колико важну привредну функцију. испу- 
њава у Словеначкој. Све до ове последње кредитне кризе 
екопортирала je Словеначка знатне капитале у друге де- 
лове наше државе, добивајући за то далеко повољније ука- 
маћење него што се то могло постићи у Словеначкој. У томе 
погледу играла je Задружна господарска банка, са својим 
филијалама ван Словеније врло важну улогу — a то су били 
у оно доба врло лукративни послови.

Што се тиче пословног развоја Задружне господар- 
ске банке у току 1932 године, управа у своме извештају на- 
помиње, да нису забележене никакве нарочите мере. 0  но- 
вим пословима додуше није могло бити говора, пошто су 
сви банчини напори били уперини на прикупљање нових 
сретстава због исплата улагача и поверилаца. Прилив нових 
капитала je био минималан и несразмерно мањи од изврше- 
них исплата. Исплаћени су огромни износи — као хпто ћемо 
мало доцније видети — и то све скоро иекључиво редукци- 
јом својих активних послова, пошто je реесконт у то време 
само минимално иовећан. Управа даље констатује, да треба 
захвалити увиђавности улагача и клијената, да je упркос 
тешким с м е т а м а  текуће пословање могла у реду обављати
— не користећи се законском заштитом — пошто je то нај- 
боље и за улагаче и за сам завод, и ако су извесна ограни- 
чења исплата била неизбежна.

У наредној таблици смо саставили кретање главних 
билансних позиција Задр. гооподар. банке за последње четири 
године, које нама најречитије илустрирају тешке прилике 
под којима je банка радила као и огромне напоре, које je
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она учинила, -да испуни своје обавезе. Добијамо следећу
слику:

Рачун изравнања

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
У хиљадама динара

Готовина 29.494 30.577 8.534 5.677
Валуте и девизе 3.706 3.130 1.907 .—
Менице 92.475 96.369 77.046 50.493
Ефекти 20.972 34.597 17.829 14.749
Дужници 336.995 372.928 358.894 324.293
Инвентар 542 384 265 167
Непокретносит 5.840 5.662 5.529 4.398
Курсна разлика држ. лапира — — 3.369 2.752

Пасива
Г лавница 12.000 12.000 12.000 12.000
Резервни фонд 4.019 4.192 4.636 5.217
Пезиони фонд 853 1.020 1.268 1.385
Улози на штедњу 93.904 109.614 110.663 81.871
Улози на тек. рачунима 221.673 253.570 229.711 201.120
Новчани заводи 11.460 21.572 7.481 —
Остали повериоци 140.817 137.721 96.448 87.475
Чиста добит 1.440 1.829 1.568 1.056
Реесконт — — 8.801 10.399
Збир биланса 490.025 543.648 473.677 402.529

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камата 31.749 35.686 38.015 28.765
Плате и додатци 5.146 5.634 4.928 4.177
Управни трошкови f.398 1.633 I.6 3 I 1.306
Порези и прирези 366 602 502 428
Отпиеи 287 290 2.062 2.355
Добит 1.456 1.830 1.568 1.056

Приходи
Пренос добити 6 25 44 61
Камата 34.654 39.525 44.210 35.182
Приход ефеката — 2.799 2.498 2.167
Непокретиости — 348 432 270
Провизија 5.743 2.968 2.206 969
Збир прихода или расхода 40.404 45.675 49.384 38.650
Дивиденда 9% 9% 1% —

Збир биланса, који je истоветан са кретањем обртног 
капитала, смањен je према 1930 години за 140 милиона на
402.5 милиона док je  у 1930 години још био рекордан са
543.6 милиона. Од тог смањења обртног капитала долази 
половина, 70 милиона на 1931 годину, a нешто преко 70 ми- 
лиона je исплаћено у чоку 1932 године. Међутим не смемо 
пустити из вида, да je у 1931 години износила разлика међ 
максималним и минималним туђим сретствима преко 120 
милиона динара, пошто je банка у првој половини 1931 го- 
дине забележила још приличан прилив улога на штедњу.

Ako погледамо прво пасиву, кретање туђих сретстава, 
онда видимо, да су све позиције у о-падању. Према 1930 
години износи одлив 152 милиона a према крају 1931 го- 
дине 74 милиона. Највећи одлив су претрпели улози no те- 
кућим рачунима и  они на штедњу, a према 1930 год. још и 
потраживања новчаних завода и разни повериоци. У 1932 
години je потраживање новчаних завода већ потпуно ликви- 
дирано. Треба констатовати и то, да одлив улога no теку- 
ћим рачунима и оних на штедњу није резултат неповерења, 
већ тешких привредних прилика у које су запале наше мале 
задружне јединице, пре свега сеоске кредитне, иољопривре- 
дне и набављачке задруге. Овај одлив туђих срететава од 
152 милиона извршен je само за 10.4 милиона помоћу реес- 
конта (од тога je реесконт у 1931 години износио 8.8 мили- 
она a у 1932 повишен je за свега 1.6 милиона) a све остало 
из сопствених енага, редукцијом активних рачуна.

Док су гоховине и валуте крајем 1930 године изно- 
силе 33.6 милиона, a 1931 још 10.4 милиона, дотле су опале 
у 1932 години на 5.6 милиона. Менични кредити су редуци- 
рани од 96.6 на 50.5 милиона a активни текући рачуни од
372.9 милиона на 324.3 милиона. Редукцијом ових позиција 
исплаћени еу повериоци. Рачун ефеката, који je крајем 1930 
године билансиран са 34.6 милиона, смањен je у 1931 на 17.8 
милиона (курсна разлика je 3.37 милиона) a у 1932 години 
ова je позиција сведена на 14.7 милиона, a курсна разлика у 
активи смањена je због отписа на 2.75 милиона. Од тог 
портфеља je 12.2 милиона државних хартија од вредности. 
Непокретности су такође смањене, од 5.53 милиона у 1931 
на 4.39 милиона у 1932 години.

Због ванредно тешких прилика, обуставе кредитних 
функција и напора око што веће ликвидације активних ра- 
чуна, постало je смањење бруто прихода потпуно неизбеж- 
но, a износи 11 милиона према иретпрошлој години. Смање- 
ње долази углавноме од Л1ањих прихода на каматама и про- 
визија.

Код расхода односно рачуна губитка видимо, да су 
и исплаћене камате за 10 милиона мање но лане. Важно je 
смањење плата за 800 хиљада на 4.1 милион и редукција 
управних трошкова за 300 хиљада на 1.3 милиона, што зна- 
чи, да су режије за 1,1 милион смањене, што je могло бити 
учињено само ригорозном штедњом,

Отписи, који су већ и у 1931 години са 2.06 милиона 
били зиатни, показују у овој години повећање за 300 хи- 
љада на 2.35 милиона a обе последње године отписано je 
за преко 4.5 милиона. Управа напомиње, да he учињене 
уштеде доћи до пуног изражаја тек у овој години.

После ових отписа чиста добит износи 995 хиљада, 
a заједно са преносом добити из прошле године 1.06 милиона. 
Из овога могло би ce исплатити 7% дивиденде, али je улра- 
ва, с обзиром на тешке прилике и на неизвесност, у којој 
ce данас налазимо, донела одлуку, да ce од ове добити до- 
тира 1 милион резервном фонду (у прошлој години 500 
хиљада) a остатак од 56 хиљада je пренет на нови рачун.

У управи Задружне господарске банке за 1932 годину 
ce налазе следећа г. г. :

Управни одбор: претседник г. Јакоб Мохорић, пот^ 
претседници: г. г. д-р Јосип Басај и д-р Јосип Дермастиа, 
чланови: г.г. д-р Антон Брецељ, Франц Гавровшек, Франц 
Храстељ, Јанко јован и Иван Забр&г.

Надзорни одбор: претседник Аугуст Мартинчић, чла- 
нови: -ј- Антон Јеровшек, Јосип Бургар, Евген Легат и Мар- 
тин Стебловник.

GRADSKA ŠTEDIONICA OPŠTINE GRADA SARAJEVA — 
SARAJEVO

Prema svome poslovnom volumenu je Sarajevska grad
ska štedionica naša treća po veličini komiunalna novčana ustano
va. Prva je Gradska štedionica iu Zagrebu a odmah posle nje do
lazi Ljubljanska m estna hranilnica. Neobično teške prilike u ko
jima se naše novčarstvo nalazi karakteriše činjenica, da su pored 
mnogobrojnih privatnih banaka i ove naše najveće komunalne 
štedionice morale krajem prošle godine koristiti se zaštitom § 6 
Uredbe o isplati uloga. Ali one nisu jedine komunalne štedioni
ce koje su bile prinuđene ići tim putem. Ima ih i nekoliko malih.

Sarajevska opštinska štedionica to nije morala uraditi, 
zahvaljujući činjenici da se kod nje tuđa sretstva kreću u re
lativno manjim iznosima. Ona je finansijski neobično snažna
i u svome izveštaju za 1932 godinu podvlači, da je kroz čitavu 
prošlu godinu odgovarala bez ikakvih ograničenja svim zahte- 
vima svojih ulagača i poverilaca. Ona je čak šta  više «odobra
vala i nove kredite.

Sarajevska gradska štedionica bitno se razlikuje od pre
težnog dela naših komunalnih štedionica, koje su osnovane sa- 
obrazno propisima starog austrijskog regulativa, koji važi još



1 danas u Slovenačkoj i Dalmaciji. Sarajevska gradska štedio
nica osnovana je posle rata i sarajevska opština ju je snato- 
dela glavnicom od 40 miliona i 73 hiljade dinara da bi je na taj 
način što jače fundirala. I Beogradska opštinska štedionica je 
osnovana sa glavnicom od 30 miliona dinara, ali je ta  glavnica 
u 1931/32 godini pretvorena u jedan specijalan garantni fond, 
tako da je danas Sarajevska opštinska štedionica jedina u na
šoj zemlji, ikoja ima glavnicu. Kao što ni Beogradska opštinska 
štedionica nije primila od opštine glavnicu u gotovu već u Rat
noj šteti tako isto joj je i sarajevska opština dala u svojinu sva 
komunalna privredna preduzeća, kao što su: vodovod, elektri
čna centrala, tramvaj, plinara, koja su prilikom predaje prece
njena na 40 miliona i 73 hiljade dinara i kao takva predata šte
dionici u vidu glavnice. Iako Sarajevska gradska štedionica po 
austrijskom regulativu, koji tačno normira delokrug štedionice, 
ne bi smela obavljati sve ove poslove, ipak je time postignuto 
dvoje: opštinsko budžetiranje i knjigovodstvo znatno su upro- 
Sćeni i sva komunalno-ipri vređna preduzeća postavljna na stro
go komercijalnu bazu.

Pored ovih preduzeća ima štedionica još i novo podig
nutu fabriku asfalta a zajedno sa Srpskom centralnom bankom 
Vlasnik je atocion. društva „Špedicija” za međunarodne tran
sporte, Sarajevo i u toj vezi ona je i veliko-zakupac soli za 
Drinsku i Vardarsku banovinu dq aprila 1935 godina.

Sarajevska opštinska štedionica objavljuje svake godine 
opširan poslovni izvešta j.— čitavu studiju — u kome vrlo de
taljno iznosi rad same štedionice kao i njenih preduzeća; izve
štaj o ovim poslovima ovde rezimiramo:

Električna centrala proširena je novim turboagregatom 
od 3.200 konj. snaga, čime je kapacitet proizvodnje znatno po
većan. Ipak je proizvodnja prema 1931 godini za 500 hiljada 
KWS manja (iznosi 7.55 miliona KWS) zbog veće štednje po
trošača i redukcije pogona u industrijskoj potrošnji. Novih mre
ža postavljeno je u prošloj godini za 50 km od čega 14 km vi
sokog napona, tako da iznosi ukupna dužina elekt. žica 523 tom. 
Broj potrošača električne struje porastao je za 578 na 12234.

Tramvaj je u prošloj godini bio neobično teško pogo
đen. Uprkos sniženja cena karata opao je putnički kao i robni 
saobraćaj. Ipak su prema 1931 godini postignute uštede od 700 
hiljada dinara. Vozni park je ostao nepromenjen.

Vodovod, čija tri vrela daju godišnje 8 miliona kub me
tara povoljno se je razvijao. Novih priključaka je bilo 209 a 
ukuipni broj iznosi 4.522,. Vode je prodato za kućne potrebe 2.65 
miliona kub. m., 360 hiljada za industriju, 114 hiljada za ka- 
fane, 695 hiljada za česme a ostatak ide na požarne hidrante i 
javne česme.

Plinara funkcioniše bez sm etnja — plin ima 4100 kalorija
•— a proizvedeno je 919.8 hiljada ku'b. m. ili za 3%  manje nego
u 1931 godini. U proizvodnim troškovima ušteđeno je 300 hi
ljada, a ušteda bi bila još veća da nje zbog poskupljnja deviza 
ровкирео i inostrani ugalj. Pored plina proizvedeno je i 40 
vagona koksa i 3 vagona katrana. Novih potrošača bilo je u
1932 godini 60 a ukupno ih ima 659.

Asfaltna industrija bila je minimalno zaposlena.
Toliko o radu opštinskih preduzeća, kojima upravlja 

Opštinska štedionica. Za samu opštinsku upravu to je neobično 
simpatična stvar, pošto je ona oslobođena svih briga oko funk- 
cionisanja i uprave svih tih preduzeća. Pored toga ona ima od 
svega toga i vrlo osetne koristi: ona ima besplatno javno 
osvetlenje elektrikom i plinom, ‘besplatne javne česme itd. što 
je koštalo štedionicu u 1932 godini 3.96 miliona prema 3.72 mi
liona u 1931 godini. Dalje je opština primila na ime iskorišćava- 

.nja trgova i puteva za vodovode, električne i plinske vodove
2 miliona dinara, na ime cestarine za tramvaj 500 hiljada, za iz
državanje gradske većnice 120 hiljada, besplatnih tramvajskih 
karata u vrednosti od 600 hiljada, za nova javna osvetlenja i 
česme potrošeno je 540 hiljada a participacija opštine na zaradi 
štedionice iznosi 357 hiljada. Ukupno opština je dobila dakle

8.0 miliona od svoje štedionice, prema 8.3 miliona u 1931 godini, 
od čega je primila u gotovu 2.97 miliona dinara.

Sam toilans Opštinske štedionice za poslednje četiri go
dine daje neobično interesantnu sliku:
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Račun izr a vnanja
Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blag. i potraž. kod nov. zav. 4.920 16.190 1.986 2.424
Hartije od vrednosti 566 1.422 2.316 2.008
Menice 2.963 4.254 4.290 3.286
Zajmovi na zaloge 1.811 1.760 3.982 3.457
Dužnici 17.553 37.403 45.480 45.519
Materijal 6.352 6.701 6.451 5.173
Inventar i tehn. porojenja 46.574 50.141 53.852 56.550
Nepokretnosti 6.909 8.094 10.150 11.083
Investicije 2.203 933 5.716 9.110
Kaucije i garantije 16.570 28.045 43.485 47.605

Pasiva
Glavnica 40.073 40.073 40.073 40.073
Rezervni fond 1.923 2369 3.2,79 4.490
Pensioni fond 50 54 174 333
Fond za amort. invent. 4.657 9.671 15.056 20.712
Fond za amort. nepokret. 311 506 713 947
Ulozi na ^tednju 18.877 28.565 28.459 26.937
Poverioci 23.288 44.391 42.734 41.667
Reeskont — — 2.086 2.021
Do’bit 630 1.175 1.615 1.429
Zbir bilansa 106.426 154.945 177.712 186.215

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

T roškovi 25.124 25.897 27.008 26.190
Kamata 2.087 2.812 3.436 3.388
Amortizacije 4.968 5.208 5.592 5.889
Dobit 630 1.178 1.614 1.429
Otpis kursne razlike — — 304 333

Prihodi
Kamata i provizije 2.037 3.374 4.920 4.875
Prihodi preduzeća 30.774 31.741 33.035 32.274
Zbir prihoda ili rashoda 32.811 35.115 37.956 37.149

Zbir bilansa neprekidno raste, za 8.5 miliona u 1932 go
dini na 186.2 miliona. Ako pogledamo prvo pasivu, videćemo, 
da iznose tuđa sretstva 70 miliona a sopstvena, zajedno sa  do
bitkom, 68 miliona, dakle skoro isto toliko. Od toga je 40 milio
na „glavnica”, 21.6 miliona amortizacioni fondovi privrednih 
preduzeća (pre četiri godine ovi su fondovi iznosili još 4.9 mili
ona), 4.5 miliona rezervni fond a 333 hiljade pensioni fond.

Ulozi na štednju, koji su u 1930 i 1931 godini per saldo 
ostali stacionarni1, pokazuju u 1932 godini minimalan odliv od
1.5 miliona na 26.94 miliona odnosno za oko 6 % . Uprava na
pominje da je pored odliva imala i priličan priliv uloga na 
štednju. Međ činovništvom je zavedena prinudna štednja a broj 
sitnih uloga, do 1000.— dinara, porastao je od 574 u 1931 go
dini na 1180, dakle za preko 100% . Poverioci su takođe nešto 
malo manji, za 1.06 miliona na 41.67 miliona. Preko ove po
zicije proknjiženi su i depoziti za električnu struju. Reeskont je 
ostao takođe stacionaran, na nešto preko 2 miliona. Ova tuđa 
sretstva od 70 miliona pretstavljaju glavni obrtni kapital šte
dionice.

U aktivi ima nekoliko interesantnijih protnena. Vidimo da 
je blagajna i žiro povećan prema prošloj godini za preko 500 
hiljada na 2.42 miliona. Portfelj hartija od vrednosti smanjen je 
za kursnu razliku od 333 hiljada dinara koja je otpisana nepo
sredno kroz račun gubitka. Menični portfelj je za skoro 1 mi
lion manji no u 1931 godini (iznosi 3.28 miliona) zbog toga, 
što je naplaćen deo menica, koji je dolazio iz građevinskih ra
dova privatnih pređuzimača za račun, opštine. Inače menični 
portfelj se sastoji iz sitnih menica zanatlija i trg o v aca .— a
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prosečan iznos menice je 4.160 dinara — a eskontna stopa je 
računata sa 11% da bi se na ta j način što više pomogla sitna 
privreda. Zajmovi na zaloge založnog odelenja reducirani su za 
500 hiljada na 3.46 miliona zbog manjeg lombarda na državne 
papire. Dužnici Gradske štedionice iznose 45.5 miliona, od čega 
je 39,17 miliona po tekućim računima a 6.34 miliona dužnika 
za električnu struju, vodu i plin, i to već i za decembarsku po
trošnju. Uprava podvlači da ovo potraživanje pretstavlja goto
vinu, koja se je naplatila odmah u početku ove godine. Prema
1931 godini ostalo je stanje dužnika stacionarno. Skloni smo 
pretpostavci, da veći deo ove pozicije otpada na zajmove date 
opštinskim privrednim preduzećima.

Pozicije inventar, materijal, tehnička postrojenja, nepo
kretnosti i investicije pretstavljaju zapravo protuvrednost od 
glavnice plus investicije učinjene od kako se preduzeća nalaze 
u rukama štedionice. Krajem 1932 godini sve ove pozicije iz
nose 82 miliona. Ako od ovoga odbijemo amortizacione fondove 
od 21.6 miliona dobijamo iznos od 60.3 miliona koji je ekviva
lentan „glavnici” štedionice. Kako ova iznosi 40 miliona to pret
stavlja razlika od 20 miliona međuvremeno povećanje vrednosti 
ovih preduzeća zbog povećanja postrojenja i njihove moderni
zacije. U koliko su ove pozicije porasle u 1932 godini posle
dica je dozidanja nekih zgrada, magacina i instalacije . novih 
mašina.

Uprkos povećanju imovnog stanja Gradske štedionice i 
novih investicija kod njenih privrednih preduzeća, pokazuje ra
čun gubitka i dobitka, da su bruto prihodi nešto malo manji 
nego u 1931 godini, a to je posledica teških privrednih prilika 
zbog čega su preduzeća dala prihod od 32.27 miliona prema
33.03 miliona u 1931 godini. Prihod od bankarskih operacija 
iz.nosi 4,87 miliona odnosno skoro nepromenjeno kao i u 1931 
godini. Ova razlika u prihodima, oni od komunalnih privred
nih preduzeća za 6.5 puta su veća od bankarskih — naj'bolje 
pokazuje koliko važnu ulogu imaju ova preduzeća u poslovima 
štedionice. Troškovi Gradske štedionice iznose krajem 1931 go
dine 27 miliona, a krajem prošle godine za 1 miliona manje. 
U ovim troškovima ubrojeni su i izdatci učinjeni u korist opštine, 
kao što su to troškovi javnog osvetljenja itd, u iznosu od 6.46 
miliona, tako da iznose troškovi uprave, plate, nadnice, porezi
i ostali režijski izdaci svega 19.45 miliona. Amortizacija mašina
i ostaloga inventara iznosi 5.65 miliona a ona nepokretnosti 234 
hiljada, ukupno dakle 5.89 miliona. S obzirom na vrednost inve
sticija od oko 80 miliona, ova amortizacija nije znatna.

Posle otpisa kursne razlike od 333 hiljade ostaje kao sal
do čista dobit od 1.43 miliona a podeljena je na sledeći način: 
71 hiljada dato je kao nagrada upravnom odboru, 397 hiljada 
kao dotacija Gradskoj opštini, 715 hiljada dotirano je rezev-nom 
fondu, koji će posle ove dotacije iznositi 5.2 miliona. Ostatak 
od 286 hiljada dinara prenet je na novi račun.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Asimbeg Mutevelie, 
pretsednik i predsednik opštine; Dr. Ivan Pavičić, potpretsednik; 
Dr. Dušan Jeftanović, Mehmed Semiz, Svetozar Cvijetić, Bartol 
Franićević, Hilmibeg Kapetanović, Silvio Alkalaj, Radoslav ćo- 
rović, Nikola Stoj'kanović, Ibrahim Šahinagić, Marko Brđanović, 
Ismet Nikšić, Ješua M. Izrael i Ahmetaga Kumašin. U nadzor
nom odboru su gospoda: Vlado Đurić, pretsednik; Dr, Safvet 
Zečević, Nikola Dolić, Ahmet Novalija i; Đorđo Manđrapa.

„МОСТОНГА“ БАЧКИ ПАРОМЛИН И ТВОРНИЦА ШКРОБА 
Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Прилике у нашој млинској индустрији никако да се 
побољшају. Некада je највећи део наших млинова имао као 
потрошачко подручје терен од преко 50 милиона становника. 
Главни разлог дубоке кризе коју проживљује наша млинска 
индустрија je у томе што je њихов капацитет продукције 
далеко већи него што je могућност оласмана. Извоз брашна 
долази све мање у обзир.

И у самој земљи прилике су се битно погоршале. Кон- 
зум брашна у земљи рапидно пада, Ми смо ценили домаћи 
конзум пшенице на 20 милиона метричких центи. Ж етва про- 
шле године дала je око 15 милиона центи. Старе залихе из- 
носиле cv један милион. ГТо томе изгледало je, да ћемо до 
почетка нове жетве морати увести око 4 'милиона метрич- 
ких центн, Међутим, ето нас скоро пред жетвом, a о увозу 
нема «и говора. Количина од 15 милиона 1метричких центи 
покрива лотребу која je раније износила 20 милиона.

Ове године прешли су на кукуруз и крајеви који су 
раније трошили готово искључиво пшеницу. Тако делови 
Славоније na чак и Војводине, Цена пшенице била je преко
2 динара ло кг. A кукуруза тек 50—60 napa. Сељак, оску- 
девајући на готовини продавао je и задње зрно пшенице, 
a трошио je кукуруз. A пасивни крајеви, већ с озбиром на 
диопаритет између цена пшенице и кукуруза, трошили су 
кукуруз у далеко већој мери «его раније.

Код оваквих прилика млинска индустрија пролазила je 
све лошије. Мањи млинови, с обзиром на ниже режије као 
и на чињеницу, да им je много лакше изигравати порез на 
пословни промет, који je знатан, него код великих млинова 
где се све мора књижити и где се то даде и коитролирати, 
дотично где се мора очекивати да ће редуцирани чиновник 
поднети пријаву лорезним властима, још некак.о пролазе. Али 
тешко великим млиновима. Ради тога и видимо како поје- 
диии велики млинови гликвидирају или редуцирају посло- 
вање. У исто време баш ради ових специјалних момената 
мањи млинови још се увек шире. Дотично дижу се нови. И 
то не само у подручју где се пшеница продуцира у већим ко- 
личнама, него и у  крајевима који су упућени на увоз. Кад 
се већ увози, иде се за тиме да се повлачи пшеница коју онда 
мељу млинови дотичног краја. A и жељезнице, епецијалним 
тарифама за вдлинове, иду у сусрет тој тенденцији. Данас 
с обзиром на тарифску политику, млинови у Војводини и 
Славонији немају више оне предности које су имале раније. 
Тамо многи млинови пропадају док се у другим крајевима 
у исто време дижу нови млинови.

Биланса Мостонге за 4 последње године овако изгледа:
Актива 1929. r. 1930. г. 1931. г. 1932. r.

у хиљадама динара
Благајна 288 51 38 98
Дужници 980 748 528 362
Роба 2.215 1.206 674 177
Материјал 29 37 14 18
Bpehe 402 178 134 115
Сандуци 9 19 12 15
Уређај 4.055 4.124 4.123 4.126
Непокретности 2.272 2.360 2.360 2.360
Г убитак 79 131 188 205

Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Повериоци 9:333 7.854 7.074 6.299

Инвестиције ■су на истој виеини и ту нема промена.
Међутим позиције прометног каиитала су слабије. Тако je
роба опала од 674 хиљаде на 177 хиљада. ГТрема стању од
пре 4 године то није ни 10 од сто. И материјал и вреће
еу у опадању. To доказује смањење пословања. A и дужници 
оиадају. Нарочито прошле године. За 4 године опали су 
скоро за две трећине.

Водећи рачуна о смањењу прометног капитала, сма- 
њене су и обавезе. Прошле године за 700 хиљада динара, A 
за 4 године око 3 милиона. To наравно смањује режију, јер 
су издаци око каматне службе мањи.

Губитак износи 17 хиљада динара. Мање него ранИ- 
јих година, na je и то једна повољна констатација.

У управи „Мостонге”, бачког парног млина и фабрике 
шкроба д. д. Загреб, налази се г. г. д-р Милан Марић, д-р 
Артур Марић, д-р Рудолф Роданић, д-р Лео Плахте.
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Садржај:

„Сава” опште осигуравајуће д. д . —  Загреб
Дубровачка паробродарска пловидба a.

„CÄBA“ ОПШТЕ ОСИГУРАВАЈУЋЕ Д. Д. — ЗАГРЕБ.

Ш тета je, што „Сава” опште осигуравајуће друштво 
ca седиштем у Загребу не објављује износ осигураних глав- 
ница њеног елемектарног посла, jep би та цифра показала, 
да je „Сава“ наше највеће осигуравајуће друштво у елемен- 
тару. Овај необично снажан полет „Саве“, која je основана 
тек пре 12 година, има своје нарочите разлоге. „Сава“ иако 
ково предузеће, као самостално предузеће ипак има једно 
преимућство специјалне природе. Она je пре 12 година осно- 
вана због тога, да преузме сав елементарни посао Асеку- 
рационе Женерали на територији Југославије, који je већ у 
оно доба био врло разгранат. Из наших ранијих анализа, 
нашим je читаоцима познато да je „Сава“ основана 1921, го- 
дине од двеју група интересената: у једној се налази Асе- 
курациони Женерали, која je преузела 40 од сто главнице 
„Саве“ noja je била предвиђена ca 10 милиона, a у другу 
групу улазе наши највећи новчани заводи, који су преузели 
60 и сто и то: Југословенска удружена банка, Јадранско-По- 
дунавска бан-ка, Прва хрватска штедионица, Српска банка, 
Земаљска банка за Босну и Херцеговину и Земаљска Банка, 
Београд. Поред 40 од сто учешћа и предаје целог портфеља, 
ставило je Асекурациони Женерали на расположење „Сави'‘ 
и стручно особље и предала joj читаву ранију организацију. 
„Сава“ се не бави животним осигурањем, већ све понуде те 
врсте спроводи Асекурациони Женерали a ова шаље „Сави“ 
све послове из елементара. Ове одличне породичне везе које 
има „Сава“ , омогућиле су joj тако рапидан полет: у Асеку- 
рациони Женерали има моћног и солвентног реосигурача a 
код својих оснивача има првокласне банкарске везе, који су 
joj поред тога од огромне користи и као прибављачи еле- 
ментарног осигураша, пошто имају све ове банке и врло 
велике индустријске ангажмане и интересе, тако да не Aiopa 
да изненађује, ако je код „Саве“ осигуран претежни део на- 
ших индустријских предузећа.

°И ако „Сава“ не објављује износ осигураних главница, 
ипак можемо већ и из података о кретању прихода односно 
расхода тј. прихода на премијама односно према висини 
исплаћених штета створити суд о волумену њеног пословања.

Међутим, има још и један други податак, који je по- 
знат, a то je висина исплаћених штета. За последњих 12 го- 
дина —• односно од како je „Сава“ основана, исплатила je 
211.58 милиона динара својим осигураницима; како je ова ци- 
фра крајем 1931. године износила 195.64 милиона то онда 
значи, да je у току 1932. године исплатила на име накнаде 
за претрпљене штете равно 16 милиона динара.

Осигуравајући inocao, a нарочито онај елементара по- 
казао се последње две године као необично осетљив — и 
свако погоршање привредних прилика одмах се oceha и на 
смањењу послова у елементару. Зато смо још и прошле го- 
дине, код анализе „Саве“ констатовали, да je прво код ње 
дошло до смањења волумена осигуравајућег посла и ако

д. — Дубровник

се то код осталих друштава, која се баве мешовитим оскгу- 
рањем тада није још приметило. Осигурање живота, које je 
код нас у такозваним нормалним годинама na још и 1930. го- 
дине због јаке међусобне конкуренције, потарифирања и го- 
тово анархичних прилика имало за последицу само незнатну 
добит na чак и штету, постало je као резултат песимистич- 
ког гледања у 1931. години опасавајуће, свију облика при- 
вређивања најбољи аквизитери. Међутим, и ако се je у 1932. 
години и у животу знатно погоршава, пошто известан део 
осигураника више није био у стању да плаћа премије.

Како у 1931. години, тако je „Сава“ и у 1932. години 
смањила своје пословање. Упркос томе сматрамо, или можда 
баш због тога сматрамо, да je „Сава“ кроз 1932. годину 
релативно врло добро прошла и вероватно боље но многа 
друга осигуравајућа друштва.

Прва повољна околност у прошлој години неповољног 
развића осигурања уопште, коју морамо истаћи лежи у чи- 
шеници да су ca опадањем прихода смањене и штете и ре- 
жије. A то je необично важно!! Смањење послова, које се 
пре свега огледа у смањењу прихода од премија, може бити 
последица дејства разних узрока унутрашњих или спољних. 
Друго je, ако послови опадају због тога што их управа оси- 
гуравајућег друштва неће преузети као сувише рискантне, 
пошто би могли изазвати велике штете и друго, ако осигура- 
ници сами више не желе обнављати уговоре. Док je и ова 
друга алтернатива у прошлој години била од велике важно- 
сти, ипак смо убеђени, да долази смањење послова код 
„Саве“ као последица велике предострожности, да се уздр- 
жава послова —- да би се у данашње време изгубили нови 
и сувише велики рнзици, пошто се налази у повољном поло- 
жају — због поменутих јаких веза — да сама бира своје 
ангажд-Јане у осигурању.

Према појединим гранама je пословни волумен „Саве“ 
био следећи — приказан на основу прихода од премија:

Грана Бруио премије Удео реосигурача
1931. г. 1932. г. 1931. г. 1932. г.

у хиљадама динара
Пожар и стакло 24.933 22.178 13.892 11.543
Провална крађа 1.836 1.831 775 760
Град 423 80 127 24
Транспорт 1.878 2.443 1.493 2.096
Незгоде 4.023 3.468 2.361 1.965

Укупно 33.093 30.002 18.648 16.389
Најважнија грана je осигурање пожара и стакла, која 

je у 1932. години редуцирана за око 10 од сто a према укуп- 
ном волумену износи преко 70 од сто. Грана провалне крађе 
je остала готово непромењена, a транспортно осигурање je 
чак и повећано; код осигурања незгода и законске дужности 
јемства имамо такође мало смањење, a највише код осигу- 
рања града, што je несумњиво последица закона о заштити 
земљорадника.
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После ових напомена опште природе, прелазићемо на 

анализу осигуравајућег посла. Рачун губитка и добитка, који 
je у томе погледу најважнији, даје за последње четири го- 
дине следећу слику:

Рачун губитка и добитка.

Реосигурање свих грана имало je следеће дејстзо:
Г одина Бруто-премије Нето-премије 

у хиљадама динара
У

!Расходи 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

У хиљадама динара
Штете 5.981 5.998 5.769 5.459
Управни трошкови 8.002 8.436 7.814 7.592
Порези 853 1.604 1.763 1.038
Таксе ватрогаснине итд. 410 441 376 378
Отписи 951 59 3.107 666
Премијске резерве 5.654 5.976 5.553 5.429
Рез. на нар. штете 4.609 4.744 3.952 5.463
Разне резерве 1.352 1.694 1.688 1.813
Добит 3.197 3.089 1.248 1.169 ј

Приходи j
Преноси разних резерви 2.287 1.672 2.003 1.813;1
Пренос прем. рез. 5.571 5.654 5.976 5.780 i
Пренос нереш. штете 4.807 4.610 4.744 4.071
Прих. премија и дажбина 14.682 15.691 14.445 13.613
Камата 1.199 1.773 1.993 1.623
Разни приходи 2.471 2.642 2.108 2.107
Збир прих. или расх. 31.018 32.043 31.271 29.008 ,

Све од 1930. године, када je збир прихода или рас- :
хода био највећи, он постепено опада: од 32 милиона на 29 
милиона у 1932. години односно за 10 од ото. У приходима 
највећа je позиција прихода од премија и дажбина, која се 
овде исказује нето, no одбитку учешћа реосигурача и сторна. 
Са 13.6 милиона ови су лриходи према 1930. години мањи за 
равно 2 милиона. Даље смањење прихода долази од сма- 
њења преноса нерешених штета и пренетих резерви као и 
од мањих прихода од камата и кирија, док су разни приходи 
остали непромењени. Код штета у расходима видимо ана- 
логну слику као и код премија. Према 1930. години смањене 
су за 540 хиљада односио 10 од сто. Код управних трошкова 
видимо, да je спроведена последње године ригорозна штедња. 
Од 8.44 милиона смањени су на 7.59 милиоиа али се у томе 
износу налази и 250 хиљада као расход за обезбеђење чи- 
новништва на основу колективне лолисе осигурања живота. 
Без овог износа уштеђено je на управним трошковим 1.1 ми- 
лион према 1930. години. Док су разне таксе и ватрогасни 
прирез остали непро.мењени последње две године, дотле су 
знатно смањени лорези, за 730 хиљада на 1.04 милиона. От- 
писи, који су у 1931. години исказани са 3.1 милион (од 
чега je 2.97 милиона отпис на хартијама од вредности) из- 
носе у 1932 години 666 хиљада, од чега долази опет 657 хи- 
љада на отпис ефеката.

Резултат осигуравајућег посла показује нам упоре- 
ђење нето-премија са нето-штетама. По одбитку реосигурача 
имамо код укупне продукције следећу слику:

Године Нето премије Нето штете У %
у хиљадама динара

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
1932. 13.613 5.459 40.1
Код нето премија и нето штета имамо ттаралелно сма-

њење, због чега и видимо, да je њихов проценту^лни однос 
остао непромењен Sa 40%. Другим речима то значи, да нето 
штете (то je онај део штета које -има да сно-си „Сава“ ) из- 
носе 40% од њеног учешћа у премијама. To je врло повољан 
однос и ако погледамо на кретање прошлих година, приме- 
тићемо да je готово стациона'ран. To je евакако последица 
уговора о реосигурању.

1928. 33.624 14.091 38.8
1929. 36.691 14.682 40.0
1930! 35.240 15.691 44.5
1931. 33.093 14.445 ' 43.6
1932. 30.002 13.613 45.3

Година Бруто-штете Нето-штете у %
1928. 20.848 5.563 26.7
1929. 15.481 5.981 38.5
1930. 19.746 5.998 20.4
1931. 17.362 5.769 33.3
1932. 15.933 5.459 34.2
Код премиија и штета се однос нешто мало погоршао

•— код премија за 2% на 45.3% a код штета за 1% на 34.2%. 
Међутим, ово иогоршање не иде на штету „Саве“, јер нам 
горња таблица показује, да она прима од укупно наплаћених 
премија 45.3% a реосигурач 54.7%, али има збиг тога реоси- 
гурач да од штета преузме на свој терет 65.8% a „Сава“ свега 
34.2%. Док je њено учешће у премијама, које су за 40% 
веће од штета у 1932. години, повећано за 2%, дотле je код 
штета морала преузети за свега 1% већу «воту. Проценту- 
ално, за „Саву“ резултира у 1932. години уштеда на ште- 
тама за 11.1%.

Пошто je грана осигурања пожара најважнија, издзо- 
јили смо je од осталих и приказаћемо je засебно:

Однос између премија и штета je у овој год. следећи: 
Година Нето-премије Нето-штете У %

у хиљадама дииара
1928. 10.900 4.771 43.7
1929. 11.408 5.033 44.1
1930. 11.837 4.969 42.0
1931. 11.040 4.593 41.7
1932. 10.635 4.343 40.9 .
Из овога се најбоље показује искуство и ригорозносг

„Саве“ у тој грани осигурања. И ако je иродукција смањ ена, 
ипак je однос ш тета према премијама у 1932. години најпо- 
вољнији за свих последњих пет година, и ако je баш ова 
година била најтежа. Значи да су комитенти „Саве“ у оси- 
гурању пожара само стварно првокласна предузећа. Упраза 
„Саве“ изгледа, да je садашњу депресију искористила и 
успела да прочисти'свој портфељ и да одржи само најбоље 
и најсигурније.

Аналогну слику лружа реосигурање у пожару:
Г одина Бруто-премије Нето-пре.чије У %

у хиљадама динара
1928. 27.471 10.900 39.6
1929. 26.547 11.408 42.9
1930. 26.749 11.837 44.2
1931. 24.933 11.040 443
1932. 22.178 10.635 47.9

Година Бруто-штете Нето-штете У %
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 41.7
1932. 11.486 4.343 37.8
Због врло повољних уговора са реосигурачем je удео 

„Саве“ у бруто-премијама повећан од 44.3% на 47.9% a ње- 
гово учешће код штета смањено je од 41.7% на 37.8%. Ha 
тај начин она je у извесној мери надокнађена за смањење 
прихода односно продукције. Док je због реосигурања „С аза“ 
у 1931. години имала лроцентуално уштеде на штетама за 
свега 2.6%, дотле je тај однос у 1932. години поправљен на 
10.1%. To je понован доказ да располаже само са врло до- 
брим материјалом.
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Анализа рачуна изравнањ а,
Развоју гарантних фондова сваког осигуравајућег 

друштва посвећује се највећа пажња. Због тога смо и ми 
■саставили гарантне фондове „Саве“, али при томе треба 
напоменути да треба строго водити рачуна о врсти осигу- 
рања којом се дотично друшт.во бави. Друга je улога га- 
рантних фондова код осигуравајућих друштава која се баве 
осигурањем живота или мешовитим осигурањем, пошто су 
код њих уговори претежно дугорочни — на доживљење итд. 
што код елементарног посла није случај, пошто су тамо уго- 
вори увек краткорочни. Зато и видимо, да je гарантна глав- 
ница „Саве“ релативно малена, Њени гарантни фондови 
изонсе:

1928. 1929. 1930. 1931. 1932. j
у хиљадама динара

10.000!Уплаћена главница 6.000 8.000 10.000 10.000
Резерва главнице 734 1.054 1.363 1.488 1.605 i
Пореска резерва 325 325 325 325 325;
Фонд курсне разлике 1.227 295 315 ----- '
Премијске резерве 5.570 5.654 5.976 5.553 5.429 ,
Рез. за нерешене штете 4.807 4.610 4.744 3.952 5.463 i
Пренос остатка добити 76 138 11 134 218 j
Дуг акционара за главн. 4.000 2.000 ------ i

Гар. полог реосиЈурача 7.777 7.230- 7.150 6.826 5.749 j
30.519 29.304 29.885 28.278 28.789 

У 1931. години еу били најмањи, због смањења резерве 
за нерешене штете, што je била последица ревизије порт- 
феља осигуравајућих послова — пре свега осигурања града 
и транспорта. И ако се премијске резерве постепено сма- 
њују, од 5.97 милиона у 1930. иа 5.43 милиона -у 1932. годинк, 
ипак имамо у 1932. години извесно повећање код резерве 
за нерешене штете из 1932. године од 3.95 милиона у 1931. 
на 5.46 милиона крајем 1932. године због издашних дотација 
ове резерве. Извесно смањење гарантних фондова ове ре- 
зерве je и последица отписа курсне разлике на шта je утро- 
шен одговарајући фонд у пасиви.

Према појединим позицијама пружа рачун изравнања 
за последње четири године следећу слику:

Рачун изравнањ а.

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Дуг акц. на главници 4.000 2.000 ------ ----- -
Благајна 1.160 406 607 1.149
Потраж. код банака 13.813 7.589 7.235 10.346
Хипотек. зајмови 50 40 40 47
Хартије од вредности 10.902 18.963 14.883 13.889
Филијале и заступства 4.223 3.848 4.425 4.019
Разни дужници 1.567 1.519 1.464 2.554
Дуг реосигурача 2.078 2.302 1.889 2.325
Непокретности 4.355 4.355 4.593 4.709

Пасива,

јГлавница 
Резерве
Премијске резерве 
Рез. за нереш. штете 
•Филијале и заступства 
Разни повериоци 
Потраж. реосигурача 
Добит
Збир биланса

Према 1931. години показује збир биланса повећање 
за  4 милиона на 39 мил-иона, док je у 1931. години према’

10.000 10.000 10.000 10.000
1.352 1.694 1.688 1.813
5.654 5.976 5.553 5.429
4.610 4.744 3.952 5.463
1.920 1.102 78 12
4.600 5.468 4.797 6.133

10.737 8.808 • 7.811 . 8.884
3.274 3.228 1.258 1.303

42.148 41.021 35.138 39.038

1929. години смањен за 7 милиона. Значи, да je обртни ка- 
питал „Саве“ био најмањи у 1931. години. Смањен je био 
због смањења премијске резерве и резерве за нерешене ште- 
те као и због смањења потраживања заступства, повериоца 
и реосигурача. У 1932 години имамо готово супротни развој. 
Резерве за нерешене штете су у знатној мери по^ећане, a 
разни повериоци и потраживања реосигурача такође већа. 
Повећане су резерве као и чиста добит.

Главница „Саве” je уплаћена већ ове последње године, 
због чега видимо, да je у активи настала позиција дуг акцп- 
онара на главници. Код „Саве” било je ефективно уплаћено 
свега 4 милиона динара — као што je то код беигуравају- 

! ћих друштава нарочито у иностранству често случај, по- 
што њихова главница не претставља њихов инвестациони 
нити обртни капитал већ само неку врсту суаергаранциј«. 
осигураницима. Без чисте добити ова се главница постепено 
попуњава, a за њену противвредност смањује обавеза акци- 
онара. У активи видимо, да су ликвидна сретства знатно 
повећана, што ће свакако бити у вези и са повећањем пове- 
риоца. Готовина у благајни као и потраживања код новча- 
них завода повећана су од 7.8 милиона у 1931. на 11.48 ми- 
лиона у 1932. години од чега je 1.15 милиона у благајна.ма 
„Саве” (1931. године 607 хиљада) a 10.35 милиона je пла-

слободно потраживање код банака, 2.94 милиона налази ее 
код Поштанске штедионице a 3.3 милиона уложено je у 
благајничке записе Народне банке. Поред ових ликвидних 
пласмана - су хартије од вредности највећа позиција активе, 
са 13.89 милиона, према 14.88 милиона у 1931. и 18.96 ми- 
лиона у 1930. години. „Сава” није користила могућност пе- 
тогодишњег отиска курсне разлике државних папира, већ 
je за то искористила ранији резервни фонд за курсну раз- 
лику и непосредни отпис кроз рачун губитка. Хартије 
од вредности су свугде и од увек биле један врло важан 
начин - пласмана за осигуравајућа друштва, за своје пре- 
мијске и техничке резерве, због чега нас и веома чуди, да 
je „Сава” у 1930. години имала портфељ од скоро 19 мили- 
она динара. Отписима овај je портфељ смањен од 19 мили- 
она на 13.89 милиона односно за пуних 5 милиона. Ти от- 
писи не могу претставл>ати губитке, прво пошто „Сава’' 
данас и не помишља на то да своје ефекте отуђи и пошто 
ne се курс ефеката пре или доцније ипак морати поправити.

Код осталих позиција у активи нема нарочитих про- 
мена. Разни дужници no текућим рачунима >су порасли пре- 
ма 1932. години, такође: дуг реосигурача, али су међу- 
собни рачуни филијала смањени.

Непокретноси су повећане од 4.59 милиона на 4.7 ми-
лиона.

Чиста добит ,,Саве“ износи заједно са преносом из 1931. 
године 1.3 милиона према 1.26 милиона у 1931. години. Ипак 
треба напоменути да би у 1931. години била рекордна, да 
није отписано преко 3 милиона динара, док je отпис у овој 
години износио 666 хиљада. Ha о<снову ове чисте добити 
управа je одлучила, да исплати дивиденду од 8%, као и про- 
шле године, док je раније износила непромењено 10%; 
управи je дато на име тантијеме 40 хиљада, 20 хиљада за 
евентуалне ремунерације, фондовима 117 хиљада a на новк 
рачун je пренето 218 хиљада.

У управи се налазе следећа г. г.
Управни одбор: претседник -г. Светислав Шумановић, 

ппретседник Едгардо Марпурго. Чланови г .г. Максо Антић, 
Миливој Црнадак, Стеван Карамата, Сава В. Савић, Фрањо 
Сабо, Бенцион Були, Емануеле Ерентал, Тзорђе Велисавље- 
вић, Никола Берковић, д-р Михајло Колин, д-р Гедеон Дун- 
ђерски, Стеван Рајчевић и д-р Валтер Фришел.

Надзорни одбор: Роберт Лајбенфрост, Стеван Тубић, 
д-р Г. Клева, Артур Гвоздановић и Љубомир ТБиновски.
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ДУБРОВАЧКА ПАРОБРОДАРСКА ПЛОВИДБА A. Д. — 

ДУБРОВНИК.

Једна жалосна биланса. Прошлу годмну Дубровачка 
паробродарска пловидба завршила je ca губитком од 6 ми- 
лиона 584* хиљаде динара. Ако имамо на уму да je и из го- 
дине 1931 пренесен губитак од 4 милиона 206 хиљада ди- 
нара, онда укупни губитак износи скоро .П  милиона динара. 
Годину 1929 Дубровачка пловидба завршила je добитком од
15.5 милноа динара. Дубровачка пловидба није ни најмање 
крива за стање које je наступило. Од наших великих паро- 
бродарских друштава, Дубровачка пловидба сигурно je. нај- 
боље вођена. Штедња je врховни принцип Дубровника и Ду- 
бровчана, na он долази до изражаја и код Дубровачке .пло- 
видбе. Док су код неких друштава водеће личности имале 
баснословне приходе, код Дубровачке пловидбе све je ишло 
скромно, na и берива управе.

Дубровачка пловидба своју пажњу посвећује колико 
слободној толико и обалној пловидби. Какве су прилике у 
слободној пловидби, довољно je познато. Сваки дан све je 
више бродова у распреми, јер нема посла. Готово сваке не- 
деље чујемо да je овај или онај брод слободне пловидбе 
заплењен иди да ce продаје на јавној продаји, јер ce није 
могао .платити угаљ, посада или нешто треће. Према томе 
од слободне пловидбе није било за очекивати никакав успех.

С обалном пловидбом ситуација je лоша. Број путника 
прошле године био je мањи него иначе. A што je најгоре, 
уговорена субвенција већ годину дана никако ce не прима. A 
код Дубровачке ситуација je у толико непОвољна, јер je дру- 
штво no уговору о субвенцији саградило последње две го- 
дине два пароброда, који су коштали преко 40 милиона ди- 
нара. Сам „Краљ Александар“ , који je прошле године био 
готов, коштао je 35 милиона динара. Брод je добрим делом 
изграђен на кредит и имао ce je платити у 4 године. Како 
подузеће има субвенцију од неких 11 милиона динара, рачу- 
нало ce да he својим обвезама моћи глатко удовољавати. 
Говорећи о тим жртвама, које су учињене у циљу обиове 
пловног парка —■ Дубровачка пловидба je у пуној мери удо- 
вољила обвезама уговора о субвенцији у ствари градње но- 
вих бродова. У извештају наилазимо и на следећи пасус: 
„Наше je друштво, поднашајући ту жртву, имало чврсто уве- 
рење, да he ти наши напори бити хонорисани редовитим ис- 
плаћивањем државног приноса, како би нам ce дала могућ- 
ност да и ми удовољавамо обвезама, преузетим према раз- 
ним својим повериоцима, a нарочито према бродоградили- 
шту Литговс, Лимитед у Енглеској, сусретљивошћу којег 
ce исплата пароброда „Краљ Александар I“ има да врши 
v ратал^а кроз 4 године. Напротив исплата приноса je за- 
стала и дандаиас ce не врши. Свакоме he бити схватљиво, 
како смо, не примајући та дужна новчана средства, дове- 
дени дана-с у управо безизлазан положај. Ако ce дакле пи- 
тање плаћања заостатака и текућих приноса не реши свом 
хитношћу, друштво he бити приморано да позове своје дио- 
ничаре да донесу сходне одлуке“ .

Како видимо ситуација je озбиљна и подузеће he бити 
приморано на крајње кораке. Ha надлежним je да то спрече. 
Први je услов сваког рада да ce и иопуњавају обавезе. По- 
готову кад je неко у очекивању испуњавања тих обавеза 
ушао у друге знатне и неодгодиве обавезе. Да ce није тра- 
жило да ce граде нови луксузни пароброди, друштво ce не 
би налазило у ситуацији у којој ce налази.

Биланса за 4 последње године овако изгледа:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
Пароброди 39.906 48.998 50.194 71.958
Некретнине 1.307 1.141 1.027 925
Благајна 387 225 218 142
Материјал 2.878 2.861 1.443 569

Дужници 29.890 13.486 2.760

Г убитак ------ ------ 6.58«

Пасива

Главница 21.500 32.250 32.250 32.25»

Резерва 1.651 11.126 10.266 ------
Емисија 1929. год. 25.800 ------
Фонд амортизације 5.000 8.000 3.000 4.008-

Фонд осигурања 4.883 5.437 6.006 6.25$
Повериоци (салдо) 8.055 ------ — 37.752'
Добитак 15.515 9.686 4.206
Збкр билансе 74.468 66.622 55.742 80.265

Збир билансе показује пораст од 25 милиона динара.»
Инвестиције (пароброди) показују пораст од скоро 22 ми— 
лиона динара. Заправо нове инвестиције извршене су за 3&- 
милиона динара. Међутим no старом обичају Дубровачке 
пловидбе, пароброди нису билансирани са пуном вредности^ 
Десет милиона 266 хиљада динара узето je из резервног* 
фонда, кога нестаје из билансе за 1932. A 3 милиона динара;. 
узета су из фонда за амортизацију. Према томе стварна вред- 
ност пловног парка већ и ради нове градње у прошлој го— 
дини далеко je  већа него што изгледа из билансе, јер ce једа® 
део инвестиција покрива из резервног фонд^- фонда за амор— 
тизацију дотично за осигурање.

Код других позиција активе нема битних промена. Je— 
дино међу активом нема више дужника дотично њиховог 
салда. Напротив у пасиви видимо повериоце (пер салдо) за_
37.7 милиона динара. To су у првом реду обвезе према гра~- 
дилиш'ту ради рада Краљ Александра 1. Дотично ту je заду— 
жење као протуставка губитка прошле године.

Рачун губитка и добитка није прошле године тако ком— 
плициран као раније. Међу приходе не налазимо нити једне 
позиције него само пренос добитка раније године и пер салдс-' 
губитак од 6.6 милиона динара.

Kao расходе налазимо управне трошкове са скоро je— 
дан милион динара и као губитак пословања 2.5 лшлионаг. 
динара. To je губитак не водећи рачуна о амортизацији иг. 
фондовима. До губитка од 6.6 милиона, пошто ce je елими— 
нирао пренос добитка од 4.2 милиона, дошло ce je тако ш то 
ie према правилима Фонда за амортизацију додељено 4 ми— 
лиона a Фонду за осигурање 3.2 милиона. Да није било тих: 
фондова година би била закључена са извесним претеком- 
Али у првом реду услед преноса из године 1931. Прошла?. 
година била je и без амортизације пасивна.

Прооперитет подузећа, чак и његова егзистенција, за— 
висе од уредног плаћања субвенција. Ради ce и на реоријен- 
тацији наше политике субвенције, то јест да ce нешто no— 
могне и слободна гтловидба, која тешко страда. Дубровачкж- 
од те реоријентације може само да профитира, јер она je т- 
тонажи друго наше друштво слободне пловидбе.

Пароброди слободне пловидбе пренели су прошле го— 
дине једнаки терет као године 1931, иако'. je број путовања. 
био мањи. Међутим подвозни ставови били су тако катастро- 
фално ниски, да пословање није могло бити рентабилно. A. 
пре годину дана слободна пловидба још je давала чисти про— 
фит од преко 6 милиона динара. Криза нашег бродарства:. 
изискује хитно решење. У првом реду у правцу преузетих 
обавеза. Поготову кад су већ испуњене обавезе, које су ra t 
коштале преко 40 милиона динара.

У управи Дубровачке паробродарске пловидбе a. д.г 
Дубровник, налазе ce следећа г. г.: Федерико Главић, <прет-~ 
седник; Томо Главић, Лазар Лађевић, Иво кап. Папи и Д р - 
Стефан Рачић. У надзорном одбору су г. г.: Др. Павао Ma— 
тиј0вић, Петар Перић и Антун Поковић a заменици су г. r_. 
Гашо Далеоре и Јосип Уцовић.
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Садржај:

jađransko-podunavska banka a. d. — Beograd 
Фабрика шећера „Бачка” a. д. — Нови Врбас

JAĐRANSKO-PODUNAVSKA BANKA A. D., BEOGRAD kazalo, da kod izvesnih konzorcijalnih poslova ni minimalna oče-

Jadransko-podunavska banka a. d. u Beogradu iskazuje kivania nisu 'т о 81а biti ostvarena, uPrava Је rigorozno nasta- 
za 1932 godinu gubitak od 12,9 miliona dinara. Taj gubitak ne vi!a sa lečenjem ! b i v a n j e m .  Da ove poslednje dve godine 
proizlazi iz poslovanja samo prošle godine. Pre svega pretprošle, niie doš!o Ј0§ 1 do srozavania lkurseva efekata -  u Prvom redu
1931 godine, gubitak od 3,69 miliona, prouzrokovan u glavnom državnih PaPira> -  banka bi već odavno m oSla iskazlvati ak‘ 
otpisom kursne razlike portfelja hartija od vrednosti — pre- , ^ vnu bilansu.
nesen je u 1932 godinu. Za tim je u bilansu za 1931 godinu u j Stvarno vidimo, da su u 1932 godini samo efekti bili izvor
aktivi rezervisana kursna razlika na državn m papirima u iz- : teškoća i gubitaka Jadransko-podunavske banke, što nam u 
nosu od 2,11 miliona dinara, koja je ove godine u celosti otpi- ostalom najbolje potvrđuje i donja tablica, u kojoj smo sasta- 
sana, pošto su sve te hartije uglavnome otuđene. Znači, dakle vili glavne bilansne pozicije za poslenje četiri godine. Dobijamo 
da je bilans za 1932 god. već početkom poslovne 1932 god. bio slecleću sliku: 
opterećen gubitkom od 5,8 miliona dinara. j

Sa otpisom kursne razlike, efekata je uprava bančina i u ; 
ovoj godini radikalno nastavila: otpisala je novih 6,96 miliona i Aktiva:
— zbog prodaje efekata — 911 hiljada je otpisano od nepokret
nosti a 584 hiljada od sumnjivih potraživanja, ukupno dakie
8,46 miliona. Zajedno sa prenetim gubitkom iz pretprošle godine, В̂ а8аЈпа 
morao bi iznositi gubitak 14,2 miliona; ali su redovne bankarske Menice 
operacije dale višak prihoda nad rashodima za oko 1,3 miliona. Dužnici

Kod prošlogodišnje analize Jadransko-podunavske banke. ; Hartije od vrei 
a u vezi sa pitanjem iskazanog gubitka od 3,7 miliona rni sm o ' Konzorcijalni \
napomenuli, da bi ona ovaj mogla eliminisati redukcijom glav- ! , r .• i v, . , r . ii j f.. . - к V rednost rezeinice, kao sto je to vec i ranije bila uradila — eventualno za 5
miliona, čime bi glavnica pala na 50 miliona, dok bi se sa raz- j Vrednost penz
likom od 1,3 miliona mogao osnovati novi rezervni fond. Tom i Nepokretnosti
prilikom dalje smo kazali, da će se privredne prilike u 1932 go- ; Kursna razlika
dini pogoršati i da će novi otpisi u 1932 godini postati neiz- 1 Ostave ^aran
bežni —  ne samo kod Jadransko-podunavske banke već i kod „  . .. .., v., , , v, , v . . . Gubitaksvih naših preduzeća u opste — zbog čega i smanjenje glavnice
tada još nije izvršeno. Nažalost, naše se predviđanje obistinilo. Pasiva:
Kako i ne bi, kad kod Jadransko-podunavske banke portfelj Glavnica
hartija od vrednosti, koji je fcrajem 1931 godine bio bilansiran Penzioni fond
sa 43,38 miliona u 1932 opada, delom prodajom a delimično ot- Rezervni fond
pisom gubitka, na 30,42 miliona, odnosno za 12,96 miliona, dakle (jlozi na kn'iž
za toliko koiiko iznosi sav prošlogodišnji gubitak! Pored toga
nestao je iz aktive i fond kursne razlike od 2,11 miliona, koji je ^',QZ* P° 1
takođe otpisan kao gubitak. Poverioci

Još se iskazivanje gubitaka kod naših vodećih novčanih zavo- č ista  dobit
da izbegava. Zbog toga treba upravi Jadransko-podunavske ban- zbir bilansa
ke odati priznanje. U ranijim našim analizama opširno smo se
bavili prilkama u Jadranskoj bane, koja je bila žrtva lažnog in-
flacionog prosperiteta u prvim posleratnim godinama. Proces le-
čenja počeo je postajati efikasan, kad se bolna Jadranska banka Rashodi:
fuzionirala sa zdravim Podunavskim trgovačkim društvom. Posle Upravni troške
povišenja glavn-ice do 120 miliona — i kada se je tek postepeno p 0rezi i takse
pokazao obim obolenja Jadranske banke, likvidirani su gubitci j^ama â
otpisom rezervnih fondova i redukcijom glavnice na 55 miliona,
koliko i danas iznosi. Sanacija je, kako je izgledalo, bila uglav- ®^P‘S*
nome dovršena u .1929 godini; ali kako su se poslednjih godina Čista dobit
opšte prilike vrlo brzo i U znatnoj meri pogoršale, i- kada se po- Prenos gubitk;

Račun izravnanja

đnosti 
poslovi 
:v. fonda

c i j e

1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

14.662 14.587 13.351 4.914
115.711 104.600 106.887 84.021

87.662 63.687 38.838 29.136
48.384 57.074 43.382 30.417

1.450 1.375 1.080 1.161
—•— 6.831 ------ -

ja  158 570 1.320 1.361
38.334 37.200 37.900 38.265

— — 2.111 ------
209.116 190.016 150.632 148.731

- 4.060 3.689 12.963

;ice
rač.

)vi

a

55.000 55.000 55.000 55.000
1.375 1.675 1.911 2.104
6.343 6.800 ----- -

48.513 48.728 37.565 24.173
122.822 115.903 61.997 16.005

68.891 61.878 92.086 104.957
3.416 ------

306.363 289.985 248.560 202.240

Račun gubitka i dobitka

9.260 8.652 8.243 5.777
1.083 837 802 749
6.292 13.655 6.671 6.740

792 5.038 5.462 10.568
3.416 ------

3.689
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Prihodi:
Prenos 315 185
Kamata 13.784 18.667 11.041 10.881
Od bank. poslova 2.774 2.245 1.698 1.126
Nepokretnosti 3.971 3.027 2.691 2.396
Napi. otp. potr. ------ —— 284 138
Gubitak 4.060 3.659 12.963
Zbir prihoda 20.846 28.184 21.178 27.523

U 1932 godini smanjen je bančin obrtni kapital za 46 
miiioina na 202 miliona ,odnosno za nešto preko 20%, a prema
1929 godini, kada su prilike bančine bile normalizovane, sma
njenje obrtnog kapitala iznosi 100 miliona, odnosno jedna tre
ćina. U analizama naših ostalih vodećih banaka naišli smo na 
mnogo veće smanjenje obrtnog kapitala. Ipak odliv tuđih sret
stava banci nije prouzrokovao nikakve veće glavobolje, pošto 
je podela rizika >u aktivnim poslovima bila pravilno izvršena i 
pošto su kratkoročni angažmani bili skroz solventni — što je u 
ostalom trebalo zahvaliti procesu bančinog lečenja u ranijim 
godinama.

Uloga po knjižicama isplaćeno je za 13,3 miliona. Držimo 
da od toga najviše dolazi na slovenačke filijale Jadransko-po- 
dunavske banke, pošto je tamo podizanje uloga zauzelo najšire 
dimenzije. Kod uloga po tekućim računima smanjenje iznosi 
skoro 46 miliona, tako da je po ovim računima isplaćeno 59,3 
miliona. Od toga je bilo likvidirano 13 miliona povećanjem po- 
verioca, od 92 miliona na 104,9 miliona, a ostalih 46 miliona iz 
sopstvenih snaga, smanjenjem aktivnih plasmana.

U strukturi aktive tipično je smanjenje svih plasmana, 
izuzev pozicije nepokretnosti, koja je povećana za 365 hiljada 
na 38,26 miliona (uprkos 2% amortizacije) usled toga, što je 
banka morala preuzeti izvesne nepokretnosti od svojih dužnika, 
koje će u ostalom opet otuđiti čim se za to bude pokazala po
voljna prilika. Kod kratkoročnih plasmana vidimo, da su bili 
vrlo likvidni: tako su menični krediti smanjeni od 107 miliona 
na 84 miliona, a aktivni tekući računi od 38,8 miliona na 29,14 
miliona, odnosno ukupno :za 33 miliona, a za preko 8 miliona 
je smanjena gotovina. Ovim sretstvima, a delimično i prodajom 
efekata, isplaćeni su ulagači. Pozicija konzorcijalni poslovi je 
ostala stacionarna, a kod efekata imamo redukciju od 12,9 mi
liona, o kojoj je ranije bilo govora. Prema 1930 godini ovaj je 
portfelj smanjen za 27 miliona —  najviše otpisom kursne ra
zlike. Za 1932 godinu uprava bančina u svome izveštaju ne 
daje detaljan pregled o sastavi portfelja efekata, kao što je to 
ranijih godina uradila. U 1931 godini Jadransko-podunavska 
banka imala je 4,75 miliona državnih hartija od vrednosti, koje 
su sada u glavnome otuđene. Dalje je u 1931 godini imala za 
22,72 miliona akcija novčanih i osiguravajućih zavoda i to: Na
rodna banka, Agrarna banka, Slavonske agrarne štedionice, Osi
jek; Udeoničke zadruge, Beograd, i Osiguravajućeg društva 
,,Sava” ; 11,5 miliona iznosile su akcije Strojnih tovarna i li
varna u Ljubljani, Sartida u Beogradu, Združenih opekarna u 
Ljubljani, jadranskog brodogradilišta u Kraljevici i Fabrike port- 
land-cementa u Mojstrani; 4,42 miliona su iznosile vrednosti ak
cija Jadranske plovidbe na Sušaku, Brodarskog društva „Oce
anije” na Sušaku i Brodarskog i Bagerskog a. đ. u Beogradu. 
Učešća kod Javnih skladišta u Ljubljani, Radionice vezova na 
Bledu, „Juba” fabrike boja u Dolu, Pilane i fabrike sanduka 
Vilhar a. d. Sušak, „Kovine” u Mariboru i Zvezne knjigarne u 
Ljubljani još su u 1931 godini u celosti otpisana. Smatramo, da 
nećemo mnogo grešiti, ako pretpostavljamo, da su svi ovi an
gažmani i u 1932 godini ostali nepromenjeni, izuzevši akcije 
Portland cement —  fabrike u Mojstrani, koje je banka otuđila. 
Uprava konstatuje u sVom izveštaju za 1932 godinu, da je na 
ovome učešću bilo gubitka, koji je otpisan.

Zbir računa gubitka i dobitka iznosi 27,5 miliona prema 
21,17 miliona u 1931 godini. Međutim ovo povećanje je posle
dica većih otpisa odnosno rashoda a sa povećanih prihoda. 
Bruto prihodi iznose svega 14,56 miliona prema 18 miliona u

1931 godini i 24 miliona u 1930 godini. Kod rashoda vidima 
neobično snažno smanjenje upravnih troškova, što je dokaz ra
dikalne štednje —  od 8,24 miliona na 5,77 miliona odnosno za
2,47 miliona dinara. Bez otpisa od 10,57 miliona (prošle godine 
5,46 miliona) i prenosa prošlogodišnjeg gubitka od 3,69 mi
liona rashodi iznose 13,3 miliona prema 14,6 miliona prihoda, 
tako da je efekat redovnog poslovanja bio pozitivan i za 1,3 
miliona veći od' rashoda. Uprava napominje, da su prihodi upr
kos ušteđenih upravnih troškova od 2,5 miliona bili prema ra
nijim godinama manji, pošto je poslovni volumen bio smanjen, 
kreditna delatnost ograničena i pošto su smanjeni i prihodi od 
efekata, od nepokretnosti kao od industrijskih preduzeća u ko
jima je banka angažovana. Zbog ovih znatnih otpisa je danas 
stvarna vrednost akcija mnogo veća od njihove kursne vred
nosti.

Upravni odbor je predložio, a skupština akcionara odo
brila, da se gubitak od 12,96 milvona prenosi na novi račun 1933 
godine.

U upravi jadransko-podunavske banke za 1932 godinu 
nalaze se sledeča g. g .: Dr. Gedeon Dunđerski, pretsednik; 
Andrej Šarabon, potpretsednik; Dr. Mišo Kolin, potpretsednik; 
Božo Banac, Djorđe Velisavijević, Svetozar Gođevac, Vlada 
Ilić, Stevan Karamata, Lazar Lađević, Tihomir Panić, Dragutin 
Priča, Dr. Mila« Stojadinović, f  Ljubomir Dj. Stojadinovlć, Dr. 
Milan Todorovič, Dr. Božo Čerović, Milivoj Šićarević i Dr. Sve- 
tislav Šumanović. U Nadzornom odboru su g. g.: Dr. Gustav 
Gregorin, pretsednik; Josif Stojanovič, potpretsednik; Ivan Be- 
rić, Pera Bekić, Vladimir V. Grujičić, Dragutin Dimitrijević, Sve- 
tislav Jovanovič i Dr. Janko Kersnk.

ФАБРИКА ШЕЋЕРА „БАЧКА” A. Д. НОВИ ВРБАС
Од наших осам фабрика шећера — две су државне — 

сваке године прва објави своје закључне рачуне фабрика 
шећера „Бачка” a. д. у Новом Врбасу. Разлог лежи у глав- 
номе у томе што наше фабрике шећера закључују своје го- 
дишње рачуне у разним периодама године, Само две, наиме 
„Бачка” у Новом Врбасу и Велико-Бечкеречка фабрика ше- 
ћера, закључују своју пословну годину заједно ca календар- 
ском, до.х билансирају остале пер ултимо марта, априла и 
септембра. По себи се разуме, да би у томе погледу извесна 
унификација била на месту; то je питање које смо ми у на- 
шим ранијим анализама биланса наше шећерне индустрије 
већ неколико пута покретали. Ми не бисмо хтели да прејуди- 
цирамо ни један термин — икако je несумњиво да би 31. де- 
цембар био најприкладнији, пошто цео свет на тај дан би- 
лансира — већ и због тога, што je производња шећера се- 
зонски посао — али смо ипак убеђени, да не би било тешко, 
ако фабрике усвоје једнообразне термине. To би било важно 
већ и због међусобног упоређивања структуре и биланса 
појединих фабрика — што je дана-с немогуће.

Морамо признати, да смо с великим интересовањем 
очекивали први биланс једне од наших домаћих фабрика ше- 
hepa, пошто je данас већ више но опште познато, да су се 
у прошлој години лрилике у овој индустрији знатно погор- 
шале. У нашем свету и међ иеобавештеном публиком одо- 
маћено je гледиште, да су фабрихе шећера код нас један 
невероватно лукративан посао, који доноси непрегледне за^ 
раде. Онима пак, који имају прилику, да мало дубље уђу у 
суштину тог питања, познато je, да се ова индустријска 
грана бори данас ca огромним тешкоћама, које се већ кроз 
ове последње 'три године нелрекидно потенцирају. О каквом 
извозу производних вишкова већ три године не може бити 
говора, na чак ни уз веће губитке, цене се непрекидно смањују 
a конзум рапидно опада, нарочито последње две године, npBö 
због смашења куповне снаге највећег потрошача, сељака, као 
и због повишења трошарине на шећер која je последње две 
године два пута извршена. Све то имало je за последицу,
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,M  су фабрике шећера у знатној мери морале редуцирагги очекивало. Тиме je и држава постигла противан ефекат, no-
;лроизводњу и смањити куповину шећерне репе. Сва ова ј што je несумњиво да je смањење прихода као последица 
јЈ^де набројена залажања потврђује нама и пословни изве- :мање потрошње за државну благајну било веће од приноса
штај фабрике шећера „Бачка” a. д. у Новом Врбасу. Ту чи- 
TäMO да je ново погоршање светеке привредне депресије 
Tafto утицало на ову индустријску грану, што се испољавало 
у  даљем снижавању цена и опадању потрошше. Ha рента- 

'билност фабрике шећера неповољно je деловала и чињеница, 
Да je у току 1932 године продајна заједница пропала (поикго 
су из ње иступиле државне фабрике шећера) што je према 
извештају управе „Бачке“ имало за последицу, да je до- 

:шло до нездравог такмичења у пласирању производње, што 
|е  опет имало за последицу толико знатно срозавање цена, 
да je просперитет читаве индустрије дошао у питање. Упра- 
ва „Бачке”даље консшатује, да je на пословни успех непо- 
вољно деловала и околност, што je била принуђена, да због 
обилних киша у јесен прошле године, прерађује шећерну 

;репу са веома малом садржином uiehepa. Штетно се осећало 
огромно смањење тражње сувих резанаца, због јефтиноће 

-остале сточне хране као и екоро потпуно онемогућеног из- 
»оза. Врло велики стокови шећерне меласе леже непродати 

,али се управа увек још «ада, да ће их ипак моћи пласирати, 
већ и због извршене редукције производње.

ћера

два и no месеца, a ca прерадом pene о;тпочето je 3 октобра 
a  завршено 11 децембра, што значи, да je фабрика у току 
од 69 дана завршила свој рад. Осталих 296 дана у 1932 го- 

јциЉ  фабрика je стојала.
Код овако кратког запослења игра велику важност и 

степен модернизације инсталација. У томе погледу управа 
фабрике „Бачка“ иапомиње, да je у току прошле године 
увела нова постројења технички савршена, која су дала врло 
добре резултате и због којих су постигнуше знатне уштеде 
на производним трошковима.

Док je потрошња шећера у нашој земљи у најповољ- 
нијим годинама (у периоду 1927^29 године износила око 9 
хиљада вагона — у 1928 години поред тога извезено je још и 
око 3350 вагона a у 1929 години 1970 вагона — дотле износи 
данас свега још 5 до хиљада вагона. A извозни посао 
'последње три године потпуно стагнира. И ако су све фа- 
брике настојале, да томе паралелно смање и своју произ- 
водњу, ипак се овакво огромно опадање потрошње није мо- 
-тло предвидети. To je имало за последицу, да наше фабрике 
■ämају у складшитима данас за преко 6000 вагона непродате 
робе (према вестима из наше дневне штампе) са којима 
Просто не знају куда he. To значи, да износе данашње резерве 
више од једногодишње потрошње. Рачуна се, да he наше 
фабрике до нове кампање у најбољем случају моћи пласи- 
грати још око 2000 вагона и да he у нову кампању прећи са 
преко 4000 вагона’ старе робе. To he морати неизоставно 
имати рвперкусије и на питање сађења, односно преузима- 
ња ^е-пе у овогодишњој кампањи, и изгледа, да су се фабрике 
одлучиле, да у идућој кампањи сведу производњу на 1j.t 
нрошлогодишње. Другог лека готово и нема.

У погледу на нову кампању каже управа фабрике 
.„•Дзачка“ следеће: „На жалост, изгледи за идућу пословну 
годину још су гори. Већ поменута конкуренција између фа- 
брика још увек траје и нема изгледа, да he ускоро престати. 
Имајући то у виду и с обзиром на знатне залихе шећера из 
ранијих година, закључили смо у текућој пословној години 
далеко мање преузимање репе; али he та околност имати за 

гноследиду, да ће трошкови производње много поскупити.“
He можемо оставити ненапоменуто и мишљење, да je 

држава повишењем трошарине ишла и сувише далеко. По- 
трошња je због повишења цена —  и ако су оне за фабрике 

<ппрашно смањене —  у много већој мери опала но што се то

повишених трошарина.
Посматрано са финансиске тачке гледишта развој 

„Бачке“ фабрике шећера у Новом Врбасу показује следећа 
кретања у току последших четири годана.

Актива

Рачун изравнања

1929, 1930. 1931.
на дан 31. децембра 
у хиљадама динара

1932.

Непокретнооти 4.360 4.360 4.360 4.360
Зграде 26.691 26.691 26.691 27.877

I Машине 1 23.029 23.029 23.029 26.166
|Индустр. пруга 1.058 1.058 1.058 1.058
Залихе 40.509 23.838 12.875 15.475
Дужници 37.506 36.479 48.979 28.748
Хартије од вредности 2.500 3.521 3.521 3.273
Благајна — — — 176

i Пасива

J Главница 50.000 50.000 50.000 50.000
! Резерни фонд 5.618 6.368 7.368 7.500
Фонд валоризације 8.789 8.789 8.789 8.789
Фонд за повлачење главнице — — — 1.368
Амортизациони фоид 11.418 14.175 17.866 21.929
Повериоци 42.374 28.580 24.090 7.456
Добит са преносом 8.661 11.309 12.884 10.090
Збир биланса 125.920 

Рачун губитка и

119.224

добитка

121.061 107.134

Расходи
Камате 640 .674 — —
Порези — — 6.567 11.894
Отписи 2.757 2.757 3.690 4.063

Сумњива потраживања — — — 1.432
Добит са преносом 8.661 11.309 12.884 10.090

Приходи
Од провизије 12.112 14.615 23.097 26.335
Разни приходи — — — 105
Пренос добити из ран. ГОД. --- — — 1.040
Збир прихода или расхода 12.112 14.615 23.097 27.480

Редукција продукције одразује се већ и на смањењу 
обртног капитала. Док je у 1931. години износио још 121 
милиои динара, дотле изиоси крајем 1932 године свега још 
107 милиона, односно за 14 милиона или 12% мање. Али не 
смемо заборавити, да je на пример у доба коњунктуре, одно- 
сно joffl у 1928. години износио око 180 милиона, што значи, 
упоређено са 1932 годином, да je редуцирана за преко 45%. 
Фабрика шећера ,,Бачка“ je финаисијски необично снажна. 
Так-о видимо, да je због редукције производње исплатила 
скоро све своје повериоце и да ради скоро искључиво еоп- 
ственим сретствима. Туђа сретства износе у 1932. год. само 
још 7.45 'милиона a и тај износ састојаће се вероватно 
углавноме од кредитиране трошарине. Значи, да je од 107 
милиона обртног капитала преко 100 милиона сопствених 
сретстава. Од тога долази 50 милиона на главницу, 10 ми- 
лиона на чисту зараду у 1932 години (заједно са преносом 
из 1931 године) a осталих 40 милиона су фондови, међ ко- 
јима je амортизациони фонд инвестиције са 21.9 милиона 
највећи. Интересантно je напоменути, д а  се у билансу за.
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1932. годину први пут појављује и нов фонд за повишење 
главнице, од 1.37 милиона. Према ранијим годинама видимо 
у пасиви снажно повећање аморггизационог фонда, за 11 
милиона у последње три године и истовремено смањење 
страних сретстава —  швериоца, који су још на пример у
1928 години износили 97 милиона. Прва већа редукдија про- 
изводње долази у 1929/30 години, услед чега се ова пози- 
ција смањује за преко 50% на 42.4 милиона, a затим рапидно 
опада, на 7.4 милиона у 1932 години. Код 100 милиона соп- 
ствених средстава туђа, у висини од 7 милиона, опште више 
не броје.

Врло интересантне су у 1932. години структурелне 
промене акгтиве. Инвестиције, које су «њижене преко првих 
четири рачуна, су у раније три године билансиране без и 
најмање промене. У 1932. -години међутим имамо повећање, 
због нових инсталација, пер салдо за 4.3 милиона на укупну 
билансну вредност од 59.5 милиона динара. Финансиску 
снагу односно лотенцу фабрике „ Б а ч к а “  најбоље нам по- 
тврђује чињеница, да су све инвестиције, хартије од вред- 
ности, дужници и т. д. покривени сопственим сретствима 
и само лоловина билансиране вредносгги залиха отпада на 
повериоце односно туђа сретства. Према 1931. години залихе 
су за 2.5 милиона веће; то није последица повећане произ- 
водње, за коју знамо да je смањена, већ већих резерва не- 
продате рабе из раније кампање, Код дужника имамо редук- 
цију за преко 20 милиона на 28.75 милиона динара. Како je 
познато, да се шећер не продаје на -кредит, то ;могу у овој 
позицији бити садржане само позајмице сељацима, као 
аванси за сађење шећерне репе; поред тога ми смо убеђени, 
да се преко ове позиције углавноме књиже потраживања 
код новчаних завода у које je у последње време био пласи- 
ран део незапосленог обртног капитала, који je у 1932 го- 
дини за 20 милиона исплаћен кредиторима —• што одговара 
и променама у позицији повериоци.

B B H B B B B B B H B K B B B fln V H H M B S B B S S D B B flO B B B O

Рачуни губитка и добитка не могу се упорс-ЈЈИватк 
због промене начина објављивања и због делимичног сад» 
дирања извесних расхода од прихода. Интересантно je пове- 
ћање позиције пореза и такса, које исказује фабрика послед- 
ње две године засебно, наиме од 6.56 милиона у 1931. годинм 
на 11.9 милиона у 1932. години. Упркос повећања трошариие 

i то се другчије не може објаснити ио околношћу, да je ф а- 
јбрика у 1931. г. исказала само порезе и трошарине које je  
'раније компензирала преко рачуна фабрикације. Зато и види- 
мо, да je приход од -производње у 1932. г. исказан са рекорд— 

i ним износом од 26.3 мил. или за преко 12% више него у  
j 1929. години, и ако je ван сваког питања, да je производња 
iy 1932 години смањена и да je због смањених цена за фа~ 
брике и нето принос производње био најмањи за последње- 

I године.
Смањење производње показује се и на чистој заради„., 

која je према 1931. години опала за 2.8 милиона односно- 
преко 20%.

Од ове добити подељено je акционарима 15% дивиден— 
! да, 1 милиона резерном фонду, 660 хкљада управи као тан- 
јтијема a остатак, наиме 931 хиљада пренето je на нови ра- 
1 чун. Отписи, који су ранијих /година износили 2.7 милионаг 
!а у 1932. години 3.7 милиона, износе у 1932. години 5.49 ми- 
i лиона и то 4.06 милиона на име амортизације a 1.43 милиона- 
I je отписано као симњиво потраживање.

j У управи фабрике шећера ,,Бачка“ за 1932. годииу,..
; налазе се следећа г. г.: Др. Гедеон Дунђерски, претседник;, 
^Филип Bajc, потпретседник; Георг барон Улман, Др. Ј. K.. 
j Челебоновић, Едмонд Холош, Евген Шварц, Јосип Најман,'. 
Др. Стеван Клајн, A. Ацел и Лазар Продановић. У надзорном- 
одбору cy г. г.: Имре Јакобчић, Милета Лесковац, Карло 
Ацел, Геза Стукс-Рибар, Јован Вучевић, Евген Краус, Оскарг- 
Хамершлаг, Др. Фрањо Киш и Јосип Пилиш.

• И о ш т а ш с к а  Ж ^ е д ш ^ н и в д а
К Р А Љ Е В И Н Е  Ј У Г О С Л А В И Ј Е

ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ, —  Филијале у Загребу, Љубљани, Сарајеву и Скопљу.

ОТБАРА ЧЕКОВНЕ РА ЧУН Е 
сваком фжзичком и правнож лиду. Плакања преко чековних рачуна су 
брза, иоуздшза ж језтина, a могу се вршити код свих пошта у државм»

П О ДРЖ А ВА  ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ 
ПРИМА УЛОГЕ HA Ш ТЕД Њ У

штедиа књижица Поштанске штедионице најпогодније 
|е среиство за штедн>у, fep се штедни улози примају 
и исплаћују код свих пошта без икаквмх трошкова.

ЧЛАН JE БЕРЗЕ И ИЗВРШУЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.
ЗА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ КОД ПОШТ. ШТЕДИОНИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА

Обавештења даје Поштанска штедионида и све поште у  звмжи.
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Д о д а т а и  „ Н а р о д н о м  Б л а г о с т а њ у “

БРОЈ 29 БЕОГРАД, 15 ЈУЛИ 1933. ГОДИРА V

Садржај;
„Vardar” akcionarsko osiguravajuće društvo — Beograd 
„Драва” акциоиарско друштво за производњу жижица — Оскјек 
Чешкословенска банка — Загреб 
Daruvarska štedionica d. d. — Daruvar

„VARDAR” AKCIONARSKO OSIGURAVAJUĆE 
DRUŠTVO — BEOGRAD.

Na dan 23 juna 1933 godine, dakle u isto vreme kao i 
pre godinu dana, održali su akcionari osiguravajućeg društva 
„Vardar” u Beogradu svoj 11. redovni godišnji zbor. Ni „Var
dar” nije mogao izbeći posledice teškog pogoršanja privrednih 
prilika u prošloj godini. Zato vidimo iz izveštaja uprave, da su 
i kod ovog preduzeća zbog obustave rada i ograničenja poslo
vanja mnogih industrija kao i pad cena uzrok opadanja osi
guranih kapitala. Uprava konstatuje „da su i kod njenog za
voda pale premije i dažbine u svim granama osiguranja, kojima 
se ono bavi, od 16.93 miliona u 1931 godine na 15,39 miliona 
u 1932 godini, dakle za 9%. Ovo opadanje premija ima se 
đelimično pripisati i storniranju duže vremena neplaćenih pre
mija, čime je na drugoj strani postignuta redukcija potraživanja 
kod filijala, i zastupstava za oko 20%.

Pa ipak je „Vardar” u prošloj godini relativno vanredno 
dobro prošao što će potvrditi još i dalja analiza. 1 to naročito 
u pogledu iznosa šteta, i ako uprava u svome .izveštaju vrlo 
lakonski konstatuje, da je „srazmera šteta zadovoljavala u svim 
granama poslovanja” . Kod ovog neobično povoljnog iznosa 
šteta baš leži po našem mišljenju objašnjenje za povoljan razvoj 
„Vardara” u prošloj godini, jer je njima u punoj meri nado
knađen manjak od prihoda na premijama i dažbinama. Naro
čito kod elementarnog odelenja, koje je dalo mnogo povoljnije 
rezultate od životnog osiguranja.

„Vardar” ima pored centralnog sedišta u Beogradu još 
i četiri filijala, naime u Zagrebu, Ljubljani, Sarajevu i Novom 
Sadu a bavi se osiguranjem elementara: naime požara, pro
valne krađe, loma stakla, šomaža, nezgode, jemstva, autokaska 
i loma mašina, transporta (osiguranje grada je ukinuto u 1931 
godini) i što je vrlo važno, i svim oblicima životnog osiguranja.

Teškoće, sa kojima su se u prošloj godini pa i ranije mo
rala boriti naša osiguravajuća društva, koje smo detaljno pro
učili i prilikom analize ostalih osiguravajućih preduzeća, mo
žemo rezimirati na sledeći način: tu su eksogene, kao što su to 
osustvo specijalnog zakonodavstva, padanje kurseva hartija od 
vrednosti, teškoće novčanih zavoda oko isplata, opadanje vred
nosti i prihoda premija zbog smanjenja vrednosti i cena itd. a 
pored toga još i endogene kao na primer pogoršanje kvaliteta 
poslova, porast troškova akvizicije, otkupi, povećanje storna, 
teškoće oiko naplate premija, prekomerne štete, povećanje ri
zika itd. itd.

Kretanje poslova u 1932 godini najbolje nam pokazuje 
račun gubitka i dobitka, koji donosimo za poslednje četiri go
dine. Dobijamo sledeću sliku (vidi tablicu koja je objavljena 
posle računa izravnanja).

Uprkos tome, da uprava „Vardara” napominje, da su

prihodi od premija podbacili prema ranijim godinama, ipak vi
dimo, da su prihodi u 1929 godini uglavnome ostali neprome- 
itjfrii na 23.6 miliona (u stvari manji su za svega 98 hiljada 
dmara) prema 19.3 miliona u 1929 godini. Neposredni iznosi 
prihoda od osiguravajućeg posla su prihodi od premija i dažbina, 
a pored toga imamo kod „Vardara” i razne prihode i one od 
kamata. Kod premija elementara primećujemo, da su one bile 
najveće u 1930 godini i da zatim postepeno opadaju. I ovo je 
jedan pojav, koji je opšfi i koji smo zabeležili kod svih naših 
osiguravajućih društava. Z bog 'toga je i kod onih, koja se bave 
tamo elementarnim osiguranjem, već u 1931 godini nastupilo 
smanjenje poslovnog volumena. Osiguranje života pokazivalo je 
veću otpornu snagu i imali smo priliku da konstatujemo, da je 
aro u 1931 godini bilo gotovo spasavajuće. I kod „Vardara” 
vidimo, da je u životnom osiguranju postignut optimum pri
hoda krajem 1931 godine; zatim, u 1932 godini i ovde nastupa 
redukcija. Prihodi od premija elementara opali su za 1 milion
— od 9.4 miliona na 8.4 miliona, a oni životnog osiguranja od
5.5 miliona na 5.1 milion. Procenat smanjenja je dakle isti u 
obema granama. U mnogo manjoj meri su reducirani prihodi od 
kamata (svega za nekoliko hiljada dinara) dok imamo kod 
„raznih prihoda” relativno snažno smanjenje, koje kompenzira 
čak i manjak prihoda od dažbina. Ovi veći razni prihodi posle
dica su zarade na kursnoj razlici deviza — što je knjigovod
stvena transakcija. Ipak bi zbir prihoda morao prema 1931 go
dini biti manji za oko 1.7 miliona da nisu povećani prenosi pre
mijskih rezervi iz prošle godine, i to kako u elementaru tako i u 
životnom osiguranju.

Ako bacimo pogled na rashode, onda ćemo odmah vi
deti, da je elementarno osiguranje prema prošloj godini dalo 
neobično povoljan razvoj. Neto-štete —  pošto su kod svih po
zicija odbiveni iznosi učešća reosigurača, koje su još u 1931 g. 
bile rekordne sa 1.03 miliona, iznosile su u 1932 godini svega 
650 hiljada, kao i 1930 godine. U životnom ođeljenju imamo 
tome na suprot izvesno pogoršanje, od 753 hiljade u 1931 go
dini na 866 hiljada u ovoj, koje postaje naročito očigledno, ako 
uzmemo u obzir, da su pretrpljene štete u 1930 godini iznosile 
u životu svega 395 hiljada. Ali je i to posledica naročitih prilika 
i dolazi od većih otkupa ranije zaključenih ugovora — a zbog 
toga, što jedan deo osiguranika više nije u stanju da ispunjava 
svoje obaveze.

Rashodi organizacije osiguravajućeg posla, kao što su 
to opšti troškovi i provizije prilično su smanjeni: prvi zbog ri
gorozne štednje a drugi zbog smanjenog poslovnog volumena. 
Čista dobit bi ove godine svakako bila rekordna, da nisu uči
njeni znatni otpisi, koji iznose ukupno 712 hiljada prema 454 
hiljada u 1931 i 51 hiljada u ranijim godinama. Od toga dolazi 
u 1932 godini 682 hiljade na otpis kursne razlike efekata (439
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hiljada u 1931 godini) 16 hiijada na otpis dubioznih potraži
vanja i 14 hiljada na otpis pokretnosti.

Premije koje je isplatio „Vardar” svome reosiguraču, pro- 
knjižene su preko naročitog računa međ rashodima. U elemen
tarni iznose 6.9 miliona prema 8.1 milion u 1930 godini a u ži
votnom odelenju 2.8 miliona prema 3.0 miliona u 1931 godini, 
kada su bile najveće.

Iz knjigov-odstveno-tehničkih razloga knjiže se svake go
dine kroz račun rashoda i rezervne premije: one života iznose 
uprkos smanjenja poslovanja 8.2 miliona prema 7.4 u 1931 i
4.9 miliona u 1929 godini, dok su rezervne premije elementara 
zbog savršene druge prirode poslovanja (elementarno osigu
ranje se zaključuje samo za kratko vreme od 3 meseca do jedne 
ili najviše dve godine, dok su ugovori o životnom osiguranju 
uvek dugoročni — na 20 i više godina) iskazane sa svega 562 
hiljade dinara. Prema ranijim godinama i one su rekordne. Re
zerva nelikvidnih šteta — dakle onih koje su dospele u 1932 
godini ali iz bilo kojih razloga još nisu isplaćene iskazane su u 
prihodima — pošto se prenose — sa 371 hiljada a za njih po
stoje rezerve od 508 hiljade. I to je vrlo povoljan znak po osi
guravajuće društvo.

Prem a pojedinim granama osiguranja imamo u 1932 
godini sledeću sliku:

Prva je osiguranje od požara. Tu dobijamo sledeći odnos 
između neto premija i neto šteta:

G odila ■Premije šte te a %
u hiljadama dinara

1928 522 504 98.4
1929 617 449 72.8
1930 605 306 50.6
1931 618 523 84.6
1932 619 297 47.9

Ovde se za 1932 godinu najbolje vidi šta  znači rašcišće- 
nje i reorganizacija posla. Prihodi od neto premija su porasli, 
ali su istovremeno snažno porasle štete, što je imalo za posle
dicu da je procentualan odnos šteta poboljšan za skoro 50% 
prema ranijoj godini. Od svih poslednjih pet godina je 1932 da
leko najpovoljnija. To dokazuje da je '„V ardarom ” neobično 
okretno i spretno upravljano.

Ove pramene najbolje pokazuje reosiguranje, koje je u 
ranijim godinama u ovoj grani bilo spasavajuće. Kod požara 
je dejstvo reosiguranja ibilo sledeće:

Grana Premije Udeo osig. Neto prem. Neto šteta
u hiljadama dinara

Požar 3.759 3.140 619 297
Provalna krađa 313 248 65 -41
Staklo 72 43 29 17
Nezgode 1.985 1.452 533 199
Transport 2.329 2.087 242 96
Inventar ukupno 8.460 6.971 1.489 651
Osig. života 5.149 2.811 2.338 865
Dažbine 1.784 1.133 651 865
Ukupno 15.393 10.915 4.478 “ 1.516

Znači, da je pored životnog odelenja u elementaru naj
važnija grana požar, a onda prema bruto premijama osigu
ranje transporta, a prema neto premijama osiguranje od ne
zgoda a tek na trećem mestu ono transporta. U pogledu ele
mentarnog osiguranja uprava „Vardara” napominje, da je u 
1932 godini prestala sa osiguranjem grada zbog nepovoljnih re
zultata u toj grani, pošto je uplata premija, koje se običajno 
kreditiraju do svršetka žetve postala otežana pa čak i nemoguća 
i nesigurna s ^obzirom na zakon o zaštiti zemljoradnika.

I Analiza elementara 
Odnos između neto premija i neto šteta —-  dakle po od

bitku reosigurača izgleda u poslednjim godinama ovako:
Godina Prem ije šte te u %

u hiljadama dinara
1928 1.196 791 66.1
1929 1.408 841 ' 59.7
1930 1.496 638 42.6
1931 1.473 ј ,  1.026 68.4
1932 1.489 %  651 43.6

-Premije su poslednje godine* u elementaru u. porastu

Godina Brato premije Neto premije 
u hiljadama dinara

u %

1928 4.175 522 12.5
1929 4.285 617 14.4
1930 4.542 605 13.3
1931 4.208 618 14.7
1932 3.759 619 16.5

Godina Bruto štete Neto štete u %
1928 3.286 504 15.3
1929 3.535 449 12.7
1930 1.795 306 17.1
1931 6.044 523 8.7
1932 2.270 297 13.1

Daleko najveći deo od bruto premija pripada reosiguraču
— „Vardar” ima od toga svega 12.5% do 16.5% u poslednjoj
godini, koja je dakle u tome pogledu -najbolja — ali je zbog
toga i kod šteta morao reosigurač da snosi najveći deo tereta,
što je naročito u 1931 godini spasavalo „Vardar” od gubitaka.
Međutim vidimo, da su se u 1932 godini i ovde prilike n-ormali-
zovale i „Vardar” ima samo na reosiguranju kod šteta uštedu
od 3.4%.

Druga najvažnija grana elementara je osiguranje nezgo-
da u koje se ubrajaju dalje još j osiguranje autokaska, lom mä
šina i zak. duž. jemstvo.

Dobijamo sledeću sliku:
Godina Premije ste te u % ■

u hiljadama dinara /
- 1928 294 110 37.4

1929 362 180 49.7
1930 381 150 39.4
1931 440 247 56.1
1932 533 199 37.3

štete su rapidno smanjene; razlika prema prošloj godini, kada je 
skok gotovo nenormalan tumačimo sa prečišćavanjem portfelja, 
a u prvom redu likvidacijom osiguranja od grada. Ali je tu bilo 
nesumnjivo i čišćenja u drugim granama — koje je u 1932 za
vršeno, zlbog čega imamo potpuno normalnu sliku, tako povolj
nu, kao u 1930 godini, koja pokazuje najpovoljniji1 odnos’, fjo 
društvo „Vardar” : štete iznose svega 43.6% od premije premä- 
68.4% u 1931 i 60%  do 66% u doba 1928 i 1929 godine. U 
ono doba je zadavalo glavnu brigu odelenje požara i transporta. 
Mi -smo već i prošle godine napomenuli, da će ovo -pogoršanje 
biti samo prolaznog karaktera — što se sada potpuno potvrdilo.

Od ovih pet grana elementarnog osiguranja izdvojili smo 
dve glavne i najkarakterističnije grane — naročito u pogledu re
osiguranja. : -

Razvoj ove grane je simpfomatičan. -Prihodi od neto pre-
1 mija neprekidno rastu — svake godine, dok su se štete, naročito 
u poslednjoj godini, popravile, što je takođe posledica revizije 
svih ugovora u 1931/32 godini. Samo u poslednjoj godini je 
odnos šte ta prema premijama popravljen za gotovo 20%.

< Reosiguranje ove grane dalo je sledeće rezultate:

Gođlaa Brnto premije! Neto premije 
u hiljadama dinara

н %

1928 
*■ 1929 

1930.
1931
1932 

Godina
1928
1929

1.554 294 18.9
1.908 362 18.9
2.045 381 18.6
2.333 440 19.1
1.985 533 ' 26.8-
;o štete Neto štete U %

505 110 21.8
1.018 180 17.7
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1930 756 150 19.8
1931 1.163 247 20.6
1932 737 199 27.1

Iz ovog upoređenja jasno izlazi da je u toku 1932 go
dine došlo do novih ugovora sa reosiguračkna — i to do ugo
vora, mnogo povoljnijim po „Vardar”. Dok je u ranijim godina
ma od naplaćenih premija preostalo za „Vardar” svega 18% 
do 19%, sada dobija 26.8% i to dakle i u apsolutnim ciframa 
više nego u jednoj od ranijih godina. Zato mora doduše preu
zeti i više od šteta na svoj račun ali je to za „Vardar” vrlo po
voljno, pošto su štete uvek znatnomanje od premija. Dok je od
nos njegovog procentualnog učešća u štetam a i premijama 
jednak sa 27%, dotle nam apsolutne cifre pokazuju da je to za
pravo vrlo velika razlika: Za isplaćenih 499 hiljada na ime šte
ta  ostaje „Vardaru” 533 hiljade kao neto premija a pored toga 
još i dažbine.

II Osiguranje života
Razvoj životnog odelenja najbolje nam pokazuju podaci

o broju polisa i osiguranih glavnica, koje uprava „Vardara” re
dovno objavljuje — i šteta je što to ne čini i za elementarno 
odelenje. Tako je bilo na snazi: j

Krajem godine broj polisa sfa glavnicom i
u hiljadama dinara

1927 1.866 71.006
1928 2.151 82.164
1929 2-386 89.205
1930 2.673 104.633
1931 3.466 120.537
1930 3.713 116.892

Sve do ikraja 1931 godine produkcija neobično brzo raste. 
U 1932 godini dolazi do stagnacije, prvi put za vreme posled
njih šest godina. Interesantno je, da je tome na suprot broj 
polisa porastao za 247 komada per saldo na 3.713 komada a 
iznos osiguranih glavnica opao od 120.5 miliona na 116.9 mi
liona; svakako -je to minimalno smanjenje —  jedva 3%. Uprava 
„Vardara” napominje, da je posvetila naročitu brigu izgradnji 
ove grane osiguranja i sa  pojačanom delatnošću dostigla je 
nova produkcija u 1932 godini 1888 novih polisa sa osiguranom 
glavnicom od 46.44 miliona dinara. Da nije bilo dospelosti, otku
pa i storna dostigla bi osigurana glavnica 167 miliona dinara. 
Znači dakle, da je uprkos povećanih napora otpalo u toku go
dine za 50 miliona osigurane glavnice zbog čega je per saldo 
stanje za 3.6 miliona manje od onog krajem 1931 godine. Re
lativno posmatrano, kriza je u toj grani osiguravajućeg »posla 
u prošloj godini ostavila najdublje tragove, i mnogo nepovolj- 
nije no u elementarnom poslovanju.

Odnos šte ta prem a premijama — po odbitku reosiguranja
— je u ovoj grani bio sledeči:
Godina Premije štete u %

u hiljadama dinara
1928 2.302 403 17.5
1929 1.932 565 29.2
1930 2.255 441 19.6
1931 2.531 753 29.7
1932 2.337 866 37.1

Od 1929 do 1930 godine procentualni odnos se popravio 
na 19.6%, ali se zatim pogoršava na 37.1% u 1932 godini. To 
je posledica već pomenutih prilika: neto premije opadaju a neto 
štete — u apsolutnim iznosima — svake godine rastu. Ali je 
i ovde reosiguranje bilo spasavajuće, kao što nam to pokazuje 
donja tablica u ikojoj smo izložili dejstvo reosiguranja. Dotrijamo 
sledeću sliku:

Godma Bruto premije Neto premije м %
u hiljadama dinara

1928 3.975 2.302 57.9
1929 4.228 1.932 75.7

1930 4.990 2.255 45.2
1931 5.539 2.531 46.0
1932 5.149 2.337 45.3

Godina Bruto štete Neto štete u %
1928 818 403 49.3
1929 1.267 565 44.6
1930 837 441 52.7
1931 1.646 753 47.0
1932 1.856 866 43.9

Poslednje tri godine je učešće „Vardara” u bruto pre
mijama manje negoranije, ali je uprkos tome — posm atrano u 
apsolutnim ciframa — sve veće, izuzev poslednje godine kada 
imamo smanjenje za 200 hiljada. I ako je procentualno učešće 
„Vardara” kod štete i premija isto, sa oko 45% ipak je u apso
lutnim ciframa društvo postiglo višak prihoda od rashoda u 
iznosu od 1.47 miliona; ali je u 1931 godini taj odnos bio još 
povoljniji zbog većih neto prihoda i manjih rashoda na štetama. 
Osiguranje života obavlja se na podlozi računa verovatnoće koji 
važi za veliki broj ljudi i godina — ali je pitanje smrti uvek 
van domašaja čovečjeg predviđanja.

III Račun izravnanja
Račun izravnanja osiguravajućeg društva „Vardar” neo

bično je pregledan i jednostavan. Ništa tu nema kompilikova- 
nog — kao što nam to pokazuje donja tablica. Dobijamo slede- 
ću sliku:

Račun izravnanja 
Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blagajna 465 479 676 1.583
Gotovina kod novč. zavoda 3.321 3.864 2.419 2.002
Hartije od vrednosti 5.911 8.378 7.150 6.430
Hipotekarni zajmovi 168 158 149 173
Zajmovi na polise života 1.206 1.942 2.105 3.290
Teikući računi 1.183 321 465 600
Tekući rač. kod reosig. 117 — 1.094 795
Tekući računi filijala 2.599 3.701 4.609 3.745
Inventar . 183 130 140 126
Nepokretnosti 1.450 1.685 2.545 4.485

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Rezervni fond 155 . 215 400 425
Tekući računi 1.285 1.440 460 48
Rez. premija života 11.038 14.171 16.408 18.175
Rez. premija elementara 488 513 534 562
Rezervisana šteta 444 587 411 823
Razni računi — 418 37 83
Dobitak 192 316 93 114
Zbir bilansa 16.604 20.660 21.353 23.231

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Štete elementara*) 842 640 1.026 651
Štete života*) 565 395 753 866
Opšti troškovi*) 1.404 1.459 1.620 1.582
Provizije*) 477 681 733 621
Premije reosig. elementara 7.552 8.137 7.933 6.972
Premije reosig. života 2.296 2.735 3.008 2.812
Otpis nam eštaja 51 51 15 14
Otpis efekata — — - 439 682
Otpis dubioza — — • — 16
Rez. prem. života*) 4.985 6.422 7.434 8.191
Rez. prem. elementara*) 489 543 534 562
Rez. nelikv. štete*) 444 578 371 508
Dobit . 192 316 93 114
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Prihodi

Prenos dobiti 25 19 24 93
Prem. rez. i pr. god. elem.*;) 413 488 513 612
Prem. rez. iz pr. god. života*) 4.132 4.985 6.422 7.433
Rez. nelikv šteta iz pr. god.*) 243 444 577 371
Premije elementara 8.960 9.634 9.407 8.460
Premije života 4.228 4.990 5.539 5.149
Dažbine*) 703 758 766 651
Razni prihodi 124 9 12 188
Kamata 469 600 649 634
Zbir prihoda ilirashoda 19.298 21.929 23.690 23.592

Uprkos krize i neobično otežanog poslovanja je zbir bi
lansa, koji je istovetan 'sa obrtnim kaptalom odnosno garant
nom glavnicom „Vardara” — pošto su poverioci minimalni — u 
1932 godini pozastao za 2 mil. na 23.2 mil., dok je još 1929
godine iznosio 16.6 miliona. Ako u pasivi eliminiramo dve male
pozicije, „razni računi” od 83 hiljade i „pasivne tekuće račune” 
od 48 hiljada, onda vidimo da su 23.1 milion sopstvena sretstva 
odnosno premijske rezerve, dakle fondovi u korist osiguranika. 
Sopstvena sretstva su, strogo uzev, samo glavnica, rezervni 
fond i dobit, pošto se ova, kao i prošle godine, u celosti pre
nosi na novi račun. Glavnica je ostala nepromenjena sa 3 mi
liona, a rezervni fond je poslednje tri godine povećan od 155 
hiljada na 425 hiljada. Pasivni tekući računi, .koji su još 1930 
godine iznosili 1.44 miliona, smanjeni su na svega 48 hljada. 
Sem obaveza prema osiguranicima, „Vardar” uopšte nema po
verioca. Prema prirodi posla, najveće su rezervne premije ži
vota, sa 18.17 miliona prema 11.0 miliona u 1929 godini.

U aktivi vidimo krajem 1932 godine sledeče aktuelne pro-
rnene: potraživanje je kod novčanih zavoda smanjeno za 400 hi
ljada na 2 miliona a gotovina u blagajni je porasla za 900 hi
ljada na 1.58 miliona. Zbog otpisa smanjen je portfelj efekata
od 8.38 miliona na 6.43 miliona, od čega služi kao pokriće pre
mijske rezerve života 4.75 miliona, 272 hiljade pripada rezerv
nom fondu a 1.4 miliona je fond kursne razlike na državnim 
papirima, čija se vrednost postepenootpisuje. Za današnje pri
like je karakteristično kretanje zajmova na sopstvene polise ži
vota. Dok su u 1929 godini prilike bile još relativno povoljne, 
ovi zajmovi iznose svega 1.2 miliona ali se postepeno, sa po
goršanjem prilika povećavaju i iznose krajem 1932 godine već 
3.3 m'liona. Plasman u hipotekarne zajmove je minimalan, a po
slednje godine povećan na 173 hiljade dinara. Aktivni tekuć' ra
čuni kod drugih osiguravajućih društava i kod reosigurača vrlo 
su malo promenjeni prema prošloj godini, kada su iznosili 1.4 
miliona. Zbog poslovnih restrikcija je i kreditiranje filijala re
ducirano, od 4.6 miliona na 3.74 miliona. Zbog dezolatnih prilika 
na našem novčanom tržištu kao i na tržištu kapitala, uprava 
„Vardara” se odlučila, da plasira svoje slobodne gotovine — iz 
premijskih i tehničk:h rezervi — u nepokretnosti; tako vidimo, 
da je ova pozicija, koja je još 1929 godine iskazana sa 1.45 mi
liona postepeno povećana na 4.48 miliona prema 2.54 miliona 
u 1931 godini. Znači da je plasman u nepokretnosti povećan za 
skoro 2 miliona a gotovina u blagajni za 1 milion dinara.

Čista dobit koja bi u ovoj godini morala biti rekordna, 
iznosi, zbog vrlo velikih otpisa na hartijama od vrednosti, svega 
22 hiljade dinara. Zajedno sa prenosom dobiti iz prošle godine 
dostiže 114 hiljada i uprava je donela odluku, da je u celosti 
prenese na novi račun, kao što je to uradila i prošle godine.

Osiguravajuće društvo „Vardar” ima vrlo jak oslon u 
Kreditnom zavodu za trgovinu i industriju u Ljubljani, koji je 
u leto 1931 godine nacionaliziran a ranije je bio afilijacija bečkog 
Kreditanštalta, a u pogledu osiguravajućih društva i reosigura
ča ima bliske veze sa „Providencijom” u Beču kao i sa „Ali- 
janc i Gizela Ferajn” u Beču.

*) po odbitku reosigurača

U upravi osiguravajućeg društva „Vardar” nalaze se sle
deča gospoda: Doka V. Nestorović, pretsednik, Josip Luk
man, potpretsednik; Ernest Hope, M. Bek; Franjo Braun, Mih. 
Lukarević i Josip Gutman... U nadzornom odboru su gospoda: 
Marko Bauer, Đorđe Jovanovič, Dr. Janko Kersnik, Vitomir Kon- 
stantinović v Rista Ognjanovič.

„ДРАВА“ АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО 3A ПРОИЗВОДЊУ 
ЖИЖИЦА — ОСИЈЕК.

Из биланса .„Драве“, акционарског друштва за произ- 
водњу жижица у Осијеку не примећује се да код нас постоји 
привредна криза. Код појединих позиција биланса нема по- 
следњих година никавих битних промена, a чисти добитак 
показује необичну стабилност. To je последица нарочитих 
околности, које нам објашњава извештај фабричне управе 
за прошлу годину следећим речима: „Захваљујући окол- 
ности, да смо пре 3 године наш погон дали у закуп Југосла- 
венском друшгву жижица a. д. у Београду, не долази у би- 
лансу до изражаја криза у којој се услед општих и неповољ- 
них привредних прилика налази и наша индустрија“. Према 
томе не тиче се управе фабрике „Драве“ , све док траје уго- 
вор са именованим друштвом колика je продукција односно 
како се развија пласман или продаја жижица. И ако су жи- 
жице монополни артикал, чиме je искључена конкуренција 
(изузев можда од стране аутоматских улаљача), ипак je 
у најновије време потрошња жижица знатно смањена. Сељак 
мора штедити чак и на жижицама. Знатно смањење потро- 
шње дувана — прошле године потрошено je за 2 милиона 
кг. мање монополског дувана —  има за последицу и опадање 
потрошње шибица. Смањење конзума свих монополских ар- 
тикала неоспорно je последица рапидног погоршања при- 
вредних лрилика код нас.

Монопол жижица, који има за циљ и редукцију про- 
изводних трошкова, тежи истовремено и за концентрацијом 
продукције у што мање фабрика. Због тога видимо, да су 
неке мање фабрике обуставиле погон, јер њихов уређај није 
више одговарао најмодернијим потребама a нове инвестиције 
више нису биле рентабилне. Од свих наших фабрика „жи- 
жица“, „Драва“ je највећа и најмодерније уређена. Према 
томе ту je производња и највише концентрирана. Од те кон- 
центрације сама „Драва“ нема нарочите користи, изузев 
у случају, да се о томе водило рачуна код утврђивања из- 
носа закупиине. A Југославенском друштву жижица конве- 
нира свака и најмања уштеда у продукционим трошковима, 
која иде у његову корист, пошто je продајна цена жижица 
тачно утврђена.

Питање je да ли je шведски жижични трест учинио 
баш најбољи посао кад je узео у своје руке наш монопол 
жижица. Развитак конзума сигурно данас више не одговара 
оним очекивањима, која су се стављала пре 5 година. A и 
потешкоће са зајмом од 22 милиона долара, који нам je био 
дат као противуслуга за добијање жижичног монопола, нису 
могле бити узете у калкулацију.

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

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Инвестиције 16.058 16.450 16.450 16.450
Ефекти и јамчевине 1.312 1.434 2.380 2.376
Дужници 12.628 12.919 12.538 13.127
Благајна 29 35 18 65
Роба и мдтеријал 1.312 ------

Пасива
Главница 11.250 11.250 11.250 11.250
Резерва 3.711 3.711 3.711 3.711
Резерва валоризације 1.957 1.957 1.957 1.957
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Амортизациони фонд 10.100 10.600 11.000' 11.600
ТТовериоци 1.367 320 317 317
Добитак 2.959 2.990 2.950 3.020

Промена у билансима заправо нема. Инвестиције из- 
иосе 16.5 милона динара, a фонд амортизације 11.6 милиона 
односно за 1.5 милиона више према 1929. тод. Према томе 
je  билансна вредност инвеетиција у ствари само 5 милиона. 
Властита сретства износе око 17 милиона динара. Залихе 
робе више се не исказују, пошто оне улазе у уговор о за- 
купу. Интересантан je велики ликвидитет предузећа. Видимо 
да дужници износе преко 13 милиона динара. To нису по- 
траживања за продату робу, пошто друштво не ради за 
властит рачун, већ су то сретства која су раније служила 
као обртни капитал a која су сада углавноме пласирана код 
новчаних завода.

Постигнути чисти добитак омогућује, да се и за про- 
шлу годину плати дивиденда и то 13 динара no акцији, одно- 
ено 2.92 милиона на главницу од 11.25 милиона. Заједно са 
гареносом из прошле године чиста добит износи 3.02. милиона
— a лосле дивиденде преноси се 96 хиљада на нови рачуи 
у 1933. годину.

Бруто приходи „Драве“ износе 5.33 милиона, од чегз 
je 4.48 милиона приход од фабрике — као последица уговора 
са Југословенским друштвом жижица. To je заправо већ и 
чист приход из производње, пошто у раеходима нема пози- 
ције трошкова производње. Пословни трошкови су исказани 
са свега 318 хиљада (то су вероватно само трошкови уп- 
раве). Небично високи су непосредни порези и намети, са
1.5 милиона динара. Иначе има-мо у рачуну расхода још и 
а!Мортизацију инвестиција од 500 хиљада, док je у рачуну 
прихода интересантна позиција прихода од камата у изнпсу 
од 609 хиљада — што je код .наших индустријск^х иреду- 
зећа необич.но редак случај — као и доказ о великој финан- 
сиској снази друштва „Драва“.

У упрази акционарског друштва „Драва“ у Осијеку 
налазе се следећа г. г.: Јан ДвО'рачек) Марко Марковић, Ми- 
лан Рихтер, Отон пл. Кноблок, граф Карл Левенхаупт, Вер- 
нер Ремпке, Др. Ернст Фирст, Др. Анте Пинтеровић и Јанко 
Шустер. У надзорном одбору су г. г.: Фрањо Вајнхандел, 
Ерик Блад, Адам Мергенталер, Бела пл. Адамовић и Др^.Сфје- 
пан Гојтан.

ЧЕШКОСЛОВЕНСКА БАНКА — ЗАГРЕБ.

По извршеном преузимању неких провинциских новча- 
иих завода, основаних и ш држ аваних од етране Чехо-сло- 
вака, који живе у нашој држави, Чешкословенска банка има 
5 филијала и то у Бјеловару и Дарувару у Савској бано- 
вини, Илоку, Ковачици и Шиду у Дунав-ској бановини, као 
и две експозитуре: Ердевик у Дунавској и Херцеговац у 
Савској бановини.

По броју филијала односно 'експозитура Чешкословен- 
ска банка долази у ред наших већих новчаних завода. По 
сопственим сретствима не баш толико, jep износи њезина 
главница са.мо 7 милиона динара. Улошци су опет знатно 
већи него што би то одговарало једном новчаном заводу -са
7 милиона динара главнице.

П-рилике на новчаном тржишту, у првом реду криза 
поверења, погодила je и Чехословачку банку. У извештају 
се спомиње да су улошци на књижице и no текућим рачу- 
нима у прошлој години опали за 23% према општем просеку 
од 30%. Завод je могао иоплатитк скоро једну четвртину 
уложака, не да би се ради тога морао користити моратори- 
јалним одредбама Закона о заштити земљорадника.

Интересантно je, да je криза захватила Чешкословен- 
ску банку доцније «него друге заводе. To je и разумљиво. 
Улагачи Чешкословенске банке били су са -заводом јаче по-

везани него што je то случај код других завода. Међутим 
кад je криза узела општи карактер, онда наравно никакви 
обзири нису били у стању да je зауставе. Ипак je Чешко- 
словенска банка била прва два месеца прошле године у мо- 
гућности да подељује нове краткорочне кредите. После тога 
je давање нових зајмова, према извештају, било обустав- 
љено, због Закона о заштити земљорадника, односно њего- 
вих последица. Код неких завода који међу своје улагаче 
броје у већој мери и земљораднике, a то je управо случај 
код Чешкословенске банке, факт да сељак не треба више да 
плаћа своје дугове, изазвао je неповерење у заводе, који су 
такве кредите давали. Овде се мирне душе може казати да 
je Закон о заштити земљорадника био главни разлог, да je 
дошло до већег подизања уложака.

У извештају се са ретком отвореношћу устаје против 
тога шфо се ништа није подузело за санирање прилика на- 
шег банкарства.

Биланси за 4 последње године овако изгледају: 

Актива 1929. г. 1930, г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Благајна 894 1.113 2.707 3.769
Новчани заводи 2.863 4.387 4.089 767
Валуте и девизе 330 371 176 66
Ефекти 234 973 1.154 945
Менице 13.252 22.869 35.904 27.908
Дужници 20.802 20.274 18.077 16.100
Непокретности ------ ■1.193

Пасива
Главница 2.500 5.000 7.000 7.000
Резерве 1.030 1.130 1.650 1.902
Улошци на књижице 25.768 34,469 44.869 34.443
Повериоци 491 7.204 8.154 6.066
Добитак 394 766 869 384
Укупна биланса 39.374 52.173 66.124 62.595

Збир билансе показује смањење од 4 милиона што код 
66 милиона динара није много и далеко мање него код нај- 
већег дела наших новчаних завода.

Улошци на књижице су опали за 10 милиона, односно 
се налазе на висини на којој су били пре две године. Међу- 
тим треба имати у виду да je ту било и разних фузија и 
да у билансу за 1932. годину имамо уложака који у 1930. 
години нису били узети у калкулацију. Повериоци су пали 

i За 2 милиона ди.нара.

У активи видимо, да су менице редуциране за 8 ми- 
‘ лиона динара.^ To нам изгледа стварно смањење меничног 
.портфеља, jep тешко да je Чешкословенска банка уживала 
већи реесконтни кредит код Народне банке, да би ее сма- 
њење меничног портфеља могло сматрати као последица 
редисконта. Дужници су редуцирани за 2 милиона динара.

Потраживања код новчаних завода, која су раније 
износила преко 4 милиона редудирана су сада иа 767 хи- 
љада динара. Значи, да није било знатнијих пласмана код 
банака, које су дошле под Уредбу или које виа факти не удо- 
вољавају својим обвезама, односно да je банци успело, да 
на време повуче ова своја потраживања или њима дис- 
понира.

Благајна показује за милион динара веће стање него
1931. године. Значи да je завод и даље у могућности да 
удовољава постављеним захтевима (без потребе већих реали- 
зација својих ангажмана.

Чисти добитак према 1931. години je некако преполов- 
љен. A то je с обзиром на прилике које преживљујемо са- 
свим разумљиво.

У управи Ческословенске банке д. д. у Загребу на- 
лазе се следећа г. г.: Јарослав Навратил, претседник; Ан-
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дреј Бобош, Карел Сверт, Фердинанд Фридрих, Инж. Ру~ 
долф Јунгман, Арет Лев Калда, Адолф Кралик, јан. М. Кас- 
ко, Ђуро Микуш, Рафаел Павичек, Вацлав Петр, Михал 
Ружек и Флориан Седлачек. У надзорном одбору су г. г.: 
Фрања Вуриан, д-р Цирил Алафи, Јиндрих Прохаска, Војта 
Режни, д-р Франт Сметанка и Данијел Шох.

DARUVARSKA ŠTEDIONICA D. D. — DARUVAR.

Daruvarska štedionica d. d. u Daruvaru spada međ naj
starije provincijske zavode Slavonije — osnovana je u leto 1888 
godine i u celom svome razvoju pretstavlja tip malog solidno 
upravljanog novčanog zavoda, lokalne važnosti, koji je u svome 
kraju i bliskoj okolini ispunjavao jednu vrlo važnu privrednu 
funkciju. Ove male kreditne ustanove imale su u našoj provin
ciji veliko preimućstvo prema ostalim bankama, pošto je u nji
hovom poslovanju uvek bio od odlučujuće važnosti lični kon
takt upravljača sa komitentima bančinim. U tim malim varošima 
svaki svakoga poznaje i kada novčani zavod posluje 44 godine u 
jednome mestu kao što je to Daruvar, koji se postepeno i konzer
vativno razvija, onda su u tome bankarskom poslu gubitci skoro 
isključeni, sem ako nisu po sredi Spekulativni poslovi, viša sila 
i događaji koji se nisu mogli predvideti (na primer zakon o 
razduženju zemljoradnika i sve njegove kobne posledice).

Daruvarska štedionica je osnovana sa glavnicom od 60 
hiljada kruna, koja je zatim postepeno povišena, u 1923 godini 
na 1 miiion dinara, koliko i danas iznosi.

Poslednjih godina pokazuje Daruvarska štedionica vrlo 
lep razvo], kao što nam to pokazuje naredna tablica u kojoj smo 
skupili glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine. Do- 
bijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blagajna 295 212 523 270
Hart'je od vrednosti 396 506 421 422
Menice 1.224 2.133 2.391 1.748
Dužnici po tek. rač. 3.134 2.809 3.178 3.346
Zajmovi na zaloge 45 153 177 180
Inventar 13 19 18 19
Ostave 2.673 2.403 2.853 3.533
Nepokretnosti 80 80 320
Amort. zajmovi ------ - 384 809 718
Kursna razlika ------ ------ 145 100

Pasiva:
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezerve 256 270 290 305
Ulozi na knjižice 3.188 4.288 5.440 4.995
Ulozi po tek. rač. 434 470 749 657
Reeskont ------ 158 193
Prenosne pozicije 165 162 165 160
Čista dobit 58 100 101 1,6
Zbir bilansa 7.780 8.699 10.763 10.849
Obrtni kapital 5.107 6.296 7.910 7.316

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Kamata 142 185 293 294
Plate i troškovi 194 189 249 233
Porezi i takse 24 38 35 66
Osiguranja 7 ------ - .—:—
Otpisi ------ 91
Dobit 58 100 101 1.6

Prihodi:
Prenos dobiti 2 0,1 0,4 0 ,7
Kamata 245 325 484 454

Provizije 142 156 135 178
Prihod od efekata 34 32 39 32
Nepokretnosti ------ 19 21
Zbir prihoda ili rashoda 424 513 678 6 86

Ako pogledamo tempo njenog razvoja za poslednje ee-
tiri godine, naročito period od 1929 do uključivo 1931 godine, 
primetićemo, da je relativno vrlo brz i daje sliku nekakve po
slovne renesanse.

U 1930 i 1931 godini imamo već svugde izvesnu stagna
ciju, o kojoj kod Daruvarske štedionice još nema traga, — ana
lognu sliku su nama pružale i druge male provincijske kreditne 
ustanove. One su pokazale gotovo najveću otpornu snagu.. 
Obrtni kapital neobično brzo raste —  zbog sve većih uloga

1 na štednju. U '1930 i 1931 godini novi priliv uloga na štednju 
iznosi preko 2 miliona, od 3,18 miliona na 5,44 miliona, odnosno 
za 80%. Istu tendenciju imamo i kod uloga po tekućim raču
nima, tako da je u to doba ukupan obrtni kapital povećan Ш-
2,8 miliona na 7,9 miliona odnosno za 55%. Bankarska kriza», 
koja je izbila u drugoj polovini 1931 godine počinje kod D a
ruvarske štedionice dejstvovati tek posle aprila 1932 godine,, 
kada je stupio na snagu zakon o razduženju seljaka. Do kraja 
1932 godine smanjen je obrtni kapital za nepunih 600 hiljada, 
odnosno za 8% a to je relativno vrlo malo. Od toga opali su 
ulozi na štednju za 445 hiljada (8% ) a ulozi po tekućim raču
nima za nešto preko 10%, od 750 hiljada na 660 hiljada. Za 
isplatu uloga štedionica se koristila i reeskontom —  u neznat
nom obimu, od 158 hiljada krajem 1931 i 193 hiljade krajem
1932 godine.

U aktivi vidimo da je najveći deo uloga isplaćen sop^ 
stvenom snagom, i to pre svega redukcijom meničnog portfelja,, 
koji je u 1932 godini manji za 643 hiljade na 1.75 miliona —  
znači- da je bio vrlo likvidan. Pošto je gotovina istovremeno sma
njena za 260 hiljada, a amortizacijoni zajmovi za 100 hiljada, 
to je štedionica imala mogućnosti da poveća još i zajmove po  
tekućim računima kao i nepokretnosti, koje su porasle od SO 
hiljada na 320 hiljada. Portfelj hartija od vrednosti, koji je u
1930 godini povećan na 505 hiljada, povećan je i u 1931 godini, 
ali je zbog otpisa kursne razlike od 145 hiljada preko naročitog 
računa u aktivi smanjen na 421 hiljadu. 1 zajmovi na zaloge 
nešto su povećani, ali je račun kursne razlike u 1932 godini ot
pisom smanjen na 100 hiljada.

Bruto prihodi su u 1932 godini bili najveći, čak i veći 
nego u 1931 godini. Ali su prihodi od kam ata i efekata manji, 
Međ rashodima vid rno da su dužne kam ate ostale iste kao r  
pretprošle godine; plate i troškovi smanjeni su za 16 hiljada alt 
su porezi i takse skoro duplirani, na 66 hiljade dinara. D alje 
imamo ovde u 1932 godini novu poziciju, naime otpise od 91 
hiljadu dinara. Od inventara je otpisano 2 hiljade, od kursne 
razlike 45 hiljada a od sumnjivih potraživanja 44 hiljade dinara. 
Ovi otpisi su absorbovali celu čistu dobit —  ona iznosi svega.. 
159S dinara — ali je za to stanje Daruvarske štedionice pro
čišćeno.

Interesantno je napomenuti, da je Daruvarska štedionica 
u svim posleratnim godinama plaćala svojim akcionarima ne- 
promenjenu dividendu od 7%. Toliko je plaćala još i 1931 go
dine, dok je u 1932 godinu zaradu upotrebila na otpise i time* 
pojačala svoj sopstveni status.

U upravi Daruvarske štedionice nalaze se sledeća g. g .r 
Milan Dobrović, pretsednik; Blagoje Vuković, upravnik; Ing., 
Aleksandar Jovanovič, Dr. Matko Latković, Antonije Osmec, Ni
kola Dobrović, Mr. Ph. Stevo Romčević, Dr. Vasilije Gvozde- 
nović. U nadzornom odboru su g. g.: Dr. Petar Lapčević, M r_ 
Рћ. Jovan Teodorović, Pajo Protić i Toša Radosavljevič.
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Д о р т а н  „Нарадном Благостан»ум

БРОЈ 30 БЕОГРАД, 22. ЈУЛИ  1933. Ш ДИНА ¥

Садржај
Биланс Народне банке на дан 30 јуна 1933 године 
Трбовљанско угљенокопно друштво a. д. — Љубљана 
Југославенски Лојд a. д. — Сплит 
Народна шумска индустрија д. д. — Загреб

ВИЛАНС НАРОДНЕ БАНКЕ HA ДАН 30 ЈУНА
1933 ГОДИНЕ

Народна банка je обавезна да два пута годишње обја- 
вљује своје билансе. Пошто се добит исплаћује само један 
пут годишње, то полугодишњи биланс нема рачуна гу- 
битка и добитка, тако да се он не може у свима детаљима 
да упореди са годишњим. Али би се ипак за то могла знати 
бруто добит и исказати у једној ставци у самоме билансу. 
To би омогућило упоређења бруто прихода, из чега се ипак 
могу правити закључци о вероватноћи чисте добити. Јер го- 
дишњи и полугодишњи биланс немају исти значај који и 
недељна стања. Ова последња имају за  циљ објаву елеме- 
ната, који су од утицаја на новчано тржиште и девизне 
курсеве, односно стабилност валуте. Међутим биланс служи 
у главноме оријентацији акционарима који се пак на првом 
месту интересују за величину добити.

Главна карактеристика биланса Народне банке на 
дан 30 јуна 1933 г. je заједниичка са свима осталим бан- 
ка.ма код нас na и у целоме свету, наиме топљење активе и 
пасиве, односно сужавање волумена послова како се то каже 
техничких термном. Истина то се не види из укупне цифре 
биланса која показује вишак од 280 милиона динара према 
стању од 31 децембра прошле године. Међутим то je пове- 
ћање дошло на првом месту услед повећања једне пролазне 
позиције наиме остава no разним рачунима у износу од 243,7 
милиона динара. Ono што чини фактичну активу и пасиву 
Народне башсе, то се знатно истопило у току првих шест 
месеца ове године. При анализирању тог смањења волумена 
послова код новчаничне банке мора се увек имати на уму 
да се ona разликује битно од других банака, да je наро- 
чито структура њезине пасиве — услед емисионог посла — 
другојача но код свију осталих банака у земљи.

Највећи мањак имамо код новчаница у оптицају: он 
износи 369 .милиона динара тако да je укупан оптицај на 
дан 30 јуна 1933 г. из.носио 4,4 милијарде динара. Не мо- 
жемо на овоме месту да говоримо о валутно-политичком 
значају ове појаве. Томе није место у анализи биланса. 
једно се само може истаћи, накме, да je тиме смањена једна 
скроз краткорочна оба-веза Народне банке, јер новчаиице се 
теоријски ллаћају no виђењу. Практично међутим услед 
принудног курса и услед режима девизних ограничења, нов- 
чанице Народне банке постале су дугорочна обавеза. Пу- 
блика нема правне могућности да изврши повраћај новча- 
ница у маси: нити може тражити злато ни девизе услед де- 
визних ограничења, нити пак може од једанпут исплатити 
све своје обавезе. Али ни држава то не би урадила, a  она je 
такође у могућности правној да изазове велике промене у 
оптицају новчаница. Ha супрот томе смањењу једне фак- 
тички дугорочне обавезе имамо повећање друге једне фак-

тички краткорочне обавезе, наиме „обавезе no виђењу“ : no- 
већале су се за 260,000.000 динара. Ко не прати послове 
наше Народне банке и не познаје прилике код нас, тај би 
могао доћи до закључка да je наш оптицај презасићен нов- 
чаницама, тако да се један део враћа Народној банци преко 
разних рачуна no виђењу. У ствари није тако јер на 957 ми- 
лиона динара обавеза no виђењу долази 250,6 милиона ди- 
нара на жиро-рачуне и 702,6 милиона динара на разне ра- 
чуне. Тежиште дакле пада на разне рачуне. Међутим уна- 
пред се може знати, да je код нормалног развића послова 
толико велика обавеза no томе рачуну немогућна. Разни 
рачуни садржавају нормално извесне изузетке, делом npo- 
лазне транзакције, делом транзакције које се у биланси 
књиже no својим нарочитим одређеним рачунима. За целу 
суму од 702 милиона динара може се рећи да претставља 
пологе потичуће из ванредних прилика у којима се налази 
наша народна привреда. Ту се пре свега налази вероватно 
замрзнута клириншка дуговања, затим и суме које je др- 
жава положила no рачунима ануитета услед немогућности 
трансфера. И за те се обавезе не може рећи да су кратко- 
рочне у смислу израза „обавеза no виђењу”, премда и оне 
могу у кратком времену у маси бити подигнуте. To наро- 
чито важи за последња полагања. Kao што из овога видимо 
новчанични оптицај опао je. у главном услед прилива сума, 
које није положила наша народна привреда. Te суме једним 
дело.м прииадају иностранству, a друш м делом за caaa 
нашој држави.

Даље налазимо да су обавезе са роком опале за 180 
милиона динара. Ta се појава може сматрати врло корисном 
са глсдишта акционара, премда би са' гледишта емисионе 
политике у нормално доба била врло неповољна појава да се 
повећавају обавезе no виђењу, a смањују оне са роком. 
Даље налазимо у пасиви позицију „разни рачуни” од 359 
милиона округло, које није било у билансу за 1932 год. И 
то je једна сума која би требала, као и она горња, да се ис- 
каже no рачунима који носе име из кога се види намена тих 
полога.. Ни најокретнији аналитичар биланса не може да зна, 
шта може да претставља та  сума. По нашем мишљењу ту 
he бити обавеза Народне банке за кован новац, које она ис- 
казује у активи са 334,3 милиона динара. To у ствари није 
никаква обавеза банчина, јер она своје обавезе мора испла- 
ћивати у новчаницама; то je у неку руку транзиторна 
ставка, јер Народна банка je овде примила звечећи новац 
и тај ће рачун раздужити кад га буде пустила у оптицај. 
A k o , дакле, апстрахујемо ту суму од 359 милиона динара, 
онда имамо, гросо модо да ее je пасива -смањила за округло 
550 милиона динара a повећала за 260 милиона динара. 
Значи да смањење износи 290 милиона динара.

Анализирајући пасиву да истакнемо још једну другу
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врсту смањења волумена биланса Народне банке, a  то je 
ona, која потиче од смањења њезиних фондова. Сем фонда 
за попуну дивиденде сви су други у опадању, свакако само 
због неповољнога развијања курсева хартија од вредности у 
које je уложен највећи део тих фондова.

У активи имамо пре свега смањење златне и девизне 
подлоге за 69,1 милион динара, a повећање девизе које не 
улазе у подлогу за 39,4 милиона динара. Kao што видимо 
нису никакве важне промеие тако да се може рећи да се с те 
стране не могу очекивати никакве велике промене ни у по- 
гледу бруто добити. лован новац износи за 204,4 милиона 
динара више но крајем децембра пр. године. Ту имамо да 
приметимо да je београдска Ковница, -снабдевена најсавр- 
шеннјим машинама, већ исковала целокупну квоту сребрног 
новца који je имала да искује. Тиме je завршено ковање 
сребрног новца од 1 милијарде динара округло. У касама На- 
родне банке налази се релативно врло велика сума. Она 
по/гзрђује у неколико наше гледиште изнесено у чланцима 
из јула пр. године о немогућности ресорпције те суме сре- 
брног новца од наше народне привреде.

Са гледишта акционара као и са онога новчаног тр- 
жишта треОа истаћи да су зајмови, лукративни део активе, 
пали на 2,243 милиона, односно за 213,7 милиона динара. 
To je стање познато нашим читаоцима из недељних анализа 
стања Народне банке.

Хартије од вредности пале су за 2,13 милиона динара 
(вероватно услед пада курса). Ранији аванси скочили су за
8 милиона вероватно услед плаћене камате на државне бла- 
гајничке записе. Вредност резервног фонда показује мањак 
од 11,3 милиона динара вероватно услед пада курсева. И 
остали фондови показују то кретање.

Kao што се у пасиви појављује иов „рачун разни 
рачуни”, тако се појављује он у активи и износи 96,8 ми- 
лиона динара. Ми претпостављамо да ће то бити добит.

Она je сзакако ман>а но у првој половини пр. го- 
дине што je у осталом неизбежно с обзиром на топљење 
волумена послова. Али не много мање. И no апсолутној 
величини и у односу на главницу она je велика тако да ако не 
би били и сувише велики отписи за акционаре би било много. 
He треба заборавити да je смањењем обавеза са роком за 
180 милиона динара знатно олакшан рачун губитка ii да ће 
у толико бити већи чист добитак.

ТРБОВЉАНСКО УГЉЕНОКОПНО ДРУШТВО Д. Д  — 
ЉУБЉАНА,

Наше највеће угљенокопно предузеће, наиме друштво 
Трбовљанских угљенокопа у Словеначкој, чија сопствена 
сретства износе 280 милиона динара, имало je прошле го- 
дине да ради под необично погоршаним приликама, које 
су у току прве половине ове 1933. године донеле још теже 
димензије. Посматрано -према ефекту рада, предузеће je под 
утицајем привредне депресије имало све мању добит: док ije 
чиста добит у 1929. години износила још 45.5 милиона, она 
опада у 1930. години на 32 чилиона, затим на 20 '.милиона 
у 1931. години a у 1932. години износи свега још 2.35 ми- 
лиона односно за пуних 95% мање но пре три године!! 
Заједно са преносом добити из 1931. године она износи 
у 1932. години 4.1 милион динара и то код обртног капи- 
тала од 377 милиона и бруто добити (no одбитку раднич- 
ких надница директних трошкова обратовања) од 53 мили- 
она, која je  према периоду 1925.— 1930. такође препо- 
ловљена.

Ово необично стање je последица смањених продаја 
угља, у првом реду редукција куповина државних желез- 
ница, даље смањења цена угља, опадања приватне инду- 
стријске потрошње угља, стагнације извоза и т. д. Због 
свих ових фактора морало je Трбовљанско угљенокопно 
друштво у зпатној мери приступити редукцији производње.

Док je још пре четири-пет година било запослено 8 до 9 
хиљада радника, било je крајем 1932. године на раду свега 
још 3 до 4 хиљаде радника.

Поред угља ироизводи Трбовљанско друштво још и 
цемент и креч — a у току последњих година je производња 
била следећа:
Г одина Угаљ Цеменг

тона
Креч

1927. 1.628.750 21.190 12.530
1928. 1.574 210 41.350 14.690
1929. 1.957.640 43.680 20.770
1930. 1.414.890 39.260 15.530
1931. 1.245.345 63.500 13.820
1932. 1.010.000 50.530 5.260

Шта значи Трбовљанско угљенокопно друштво за
нашу народну привреду илуструју следећи подаци. Њена 
производња пење се у 1929. години на 195.7 хиљада вагона 
одиосно — рачунајући са 300 радних дана просечно 652 
вагона дневно. Да би се ова огромна количина одвукла, по- 
требно je дневно 16 возова од no 40 десет-тонских вагона. 
Пошто се 'саобраћајна служба врши дневно кроз целу го- 
дину, то се у 1929. години товарило дневно просечно 535 
вагона одно-сно 67 вагона на сат код 8-сатног радног вре- 
мена. Колике железничке и складишне направе су потребне 
да се служба дистрибуције несметано обавља. Колики се 
огромни капитали о;вде обрћу, показује чињеница, да je 
вре*цност годишње производње, рачунајући тону на лицу 
места само са 300 динара већа од 587 милиона динара, у 
1929. години и преко 300 милиона у 1932. години.

Видимо дакле, да je прошводња угља 'последње че- 
тири године у рапидном опадању. To je последица с.чањене 
продаје. Тако je било лродато Ј^гља у
Године

'
Држ. железницама приват. потрошачима

-

1929.
у тонама

946.000 776.000
1930. 577.000 615.000
1931. 531.000 546.000
1932. 401.000 467 000

Управа напомиње, да ie друштво у лериоду 1925, до
1929. године лиферовало иашим државнилг жеаезницама

охо 50% укупне производње, рачунајући ту и сопствену
потрошњу. У 1929. години су ове лиферације биле са 946 
хиљада тона односно 94.6 хил>ада вагона рекордне. Кон- 

\ тингенти, који je држава додељивала овоме друштву у току 
поменутих година износили су између 42% и 50% од укупне 
потрошње наших државних железница — што другим ре- 
чима значи, да je једно једино предузеће — наиме Трбов- 
љанско друштво покривало лоловину потреба државних же- 
лезнида. Међутим, од 1929. године ове цифре стално опа- 
дају, како у погледу на апсолутну тако и на релативну ви- 
сину. У 1930. години износи контингент овога предузећа 
само још 42% од њезине укупне продаје, у 1931. години 
43% a у 1932. години 41%. У односу према укутшој потро- 
шњи државних железница опао je удео Трбовљанског дру- 
штва од 50% у ранијим годинама (42% био je најмањи) 
на 31.6% у 1930 години, 30% у 1931. години и 25,7% у
1932. години. Томе на супрот je повисила држава контин- 
генте осталим рудницима угља, тако да je производња ових 
угљенокола много мање тангирана но што je то случај код 
Трбовљанског друштва. To најбоље показује следеће упо- 
ређење: док je Трбовљанска производила у 1929. години
1.958.000 тона, дотле су произвели у тој години сви остали 
рудници 3.693.000 тона a у 1932. години, када je произ- 
водња у Трбовљу редуцирана за готово 50%, односно на
1.010.000 тона, износи код свих осталих рудника 3.552.000 
тона, односно свеза 4% мање. У почетку 1933. године 
успело je управи Трбовљанског угљенокопа да нешто мало 
повећа своју процентуалну квоту код укупних лиферација 
држави, али je  то повишење, због новог с.мањења потро-
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шље државних железнида, имало за лоследицу само то, 
да je државна потрошн>а остала на истом нивоу.

Интересантно je, да je приватна потрошња опала у 
много мањој мери и да je у 1932. години већ за преко 15% 
већа од државне због форсиране продаје приватницима. 
Управа констатује, да je индустријска потрошња додуше 
опала, али да ce ооследње три године примећује све већа 
потрошња угља у приватним газдинствима.

Производња цемента која je у 1931. години знатно 
повећана после проширења фабрике, смањена je  у 1932. 
години за преко 10%, a продаја за 15%, али je ипак била 
већа но ранијих година, изузев 1931. годане. Управа кон- 
статује, да je ca радом ове гране производње задовољна
— што у ствари и може бити, пошто je због повишених 
цена, и ако je код мање производње и продаје ипак постигла 
бољи финансиски резултат. Производња креча' je смањена 
за преко 60%. Ова je грана потпуно подбацила a она je 
за Трбовљанско друштво врло важна, пошто код лроргз- 
водње креча троши све лоше квалитете угља, који ce иначе 
врло тешко продају и који терете залихе.

Нових инвестиција у 1932. години није било. Радови, 
који су били започети ранијих година, у циљу рационали- 
зације производње, довршени су, али само они који су 
били неизоставно потребни. To je у главноме сепарација у 
Загорју за коју je постојала хитна потреба, пошто тржи- 
ште угља захтева добро еортирану робу.

Због смањених могућности пласмана угља морала ce 
смањити производња, a то je имало за последицу, да je зна- 
тан број радника морао бити отпуштен, заведено je  скра- 
ћено радно време, празници, и смањене су наднице ц, про- 
изводња je чак периодички и обустављена. Како су ce 
прилике у, току 1933. године још и даље погоршавале, мо- 
рало je друштво приступити новим редукцијама произ- 
водње, што je баш ових дана изазвало велико незадовољ- 
ство међу радницима.

Трбовљанско угљенокопно друштво спада међу наша 
иајвећа акционарска na и највећа индустријска предузећа. 
Њена финансиска снага je огромна. За то je интересантно 
проучити доњу таблицу, у којој доноеимо главне билансне 
позиције за последње четири године. ДобијаЈЦо следећу 
слику:

Рачун изравнања.

Актива 1929, г. 1930. г. 1931, г. 1932. r.

У хиљадама динара
Л1бнтански посед 50.461 49.381 48.302 47.223
Зе.мљишта и шуме 5.476 5.476 5.476 5.476
Зграде 18.309 19.439 18.685 17.930
Машине 13.314 25.719 28.780 31.551

Уређај рудника 56.684 56.819 52.576 47.325
Откуп отвор. рудника 26.587 21.270 15.954 13.296
Индустриј. предузећа 12.649 22.138 19.863 17.903
Залихе 26.748 28.817 24.977 25.486
Хартије од вредности 2.346 2.792 3.076 2.810
Дужници 190.965 159.830 153.514 163.591
Курсна разлика зајмова ------ 2.178
Благајна ------ 1.975

Пасива

Главница 200.000 200.000 200.000 200.000
Резерва 70.748 72.638 74.738 76.738
Облигације 5.934 5.657 5.368 5.069
Повериоци 78.564 79.746 70.016 71.544
Чиста добит 45.539 32.213 20.193 4.101
Неисплаћена дивиденда ------ 15.758
35ир билансе 408.858 '296.559- ' 375.966 376.761

Рачун гу§итка и добитка.
Расходи.

Трошкови и плате 7.509 7.321 7.177 6.672
Социјални издаци 11.045 11.144 11.727 12.229
Порези и таксе 25.474 29.435 21.134 14.600
Камати 375 _ — 355 353
Отписи 19.609 18.249 18.773 16.768
Чиста добит 45.539 32.213 20.193 4.101
Дивиденда у динарима 35 25 15 ---- -

Приходн
Бруто приходи 107.705 96.421 77.361 52.971
Пренос добити ------ — - ----- - 1.752
Збир прих. или расх. 107.705 96.421 77.361 53.723

Од 1929. године до 1931. године збир биланса посте- 
пено опада, од 408 милиона на 376 милиона, односно за 32 
милиона, што je у вези са смањењем производње. У 1932. 
години je обртни капитал остао непромењен, као и 1931. 
године, али je то последица нарочите околности. У пасиви 
имамо у 1932. години нову позицију — неиоплаћена диви- 
денда од скоро 16 милиона — која je остала у предузећу 
пошто ce није могла трансферирати иностраним акциона- 
рима; да тога није било имали бисмо смањење билансне суме 
у 1932. год. за 16 милиона на 360 милиона; одноено за 12%; 
према 1930. години била би мања за  48 мил. Овако je за 
свега 32 милиона. Сопствена сретства износе 276.7 милиона 
(главница 200 милиона a резервни фондови 76.7 милиона); 
поред тога друштво има у оптицају за нешто преко 5 ми- 
лиона облигација и 71.5 милиона повериоца, што je с об- 
зиром на висину сопствених сретстава управо безначајно. 
Нарочити амортизациони фо#нд не постоји и сви отписи 
књиже ce непосредно кроз рачун губитка.

Од овог обртног капитала пласирано je 181 милион 
у инвестиције (дакле мање од главнице). Од тога видимо 
да су због отписа смањене позиције: монтански посед, згра- 
де, уређај рудника и вредност индустријских предузећа, 
док je позиција машина повећана, због довршења нових ин- 
сталација и сепарације у Загорју. Залихе су остале готово 
непромењене, на 25 милиона, од чега долази 8.8 милиона на 
угаљ, 2.85 милиона на цемент a 13.82 милиона на разни ма- 
теријал, потребан производњи. Дужници су билансирани са 
163 милиона за 10 милиона више него у 1931. години, што 
je толико интересантније, пошто je производња знатно сма- 
њена. To долази у главноме од нередовног плаћања држав- 
них железница и управа напомиње, да he ce старати да то 
п!!тан>е споразумно са железничком управом регулише. Ово 
повећање позиције дужника даље значи, да je наплата ли- 
ферованог угља била код мањих количина још слабија него 
ранијих година. Природно je, да то стање делује и на по- 
словање предузећа, које 'мора у извесној мери тражити кре- 
дите, и ако му то лрема развоју продукције. не би било по- 
требно. Трбовљанско угљенокопно друштво данас не би 
морало имати никаквих повериоца, ако би државне желез- 
нице на време испуњавале своје обавезе и читаву своју про- 
изводњу могло би финансирати сопственим сретствима.

У рачуну губитка пада у очи рапидно опадање бруто 
добити као и чисте зараде, о коме je већ било говора. Међу 
расходима највеће су позиције порези и таксе a затим со- 
цијални издаци, који изно-се у 1932. години 26.8 .милиона 
према 36 милиона у 1929. години. И ако су ови издаци у
1929. и 1930. години били за преко 10 милиона већи но да- 
нас, ипак су онда били лакше сношљиви пошто су достигли 
свега 35% од бруто добити, a сада достижу преко 50%., 
Управа констатује у своме извештају, да износе директне 
социјалне дажбине у прошлој години 17 милиона динара. 
Остали рудници v нашој држави не «подлеже овако високим., 
дажбинама, који су највеће у Словеначкој: у другим дело- 
вима наше зе.мље не плаћа ce ни додатак за покра- 
('инско-пензиоии фонд за Словенију у Љубљани, који износи
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5 динара од тоне лродатог угља. Трошко-зи управе и плате 
чиновницима редуциране су у 1932. години за 500 хиљада 
на 6.6 милиона a према 1929. години мањи су скоро за 1 
милион динара. Социјални терети су у 1932. години пове- 
ћани (што се због мањег запослења дупло тешко oceha) 
али су порези и таксе према ранијим година.ма прилично 
смањени. Мањи су ове године такође и отписи од инвести- 
ција за 2 до 3 милиона, a изноее 16.7 милиона динара.

Чиста добит у 1932. години износи 2.35 милиона и 
a заједно са преносом из 1931. године 4.1 милион динара. 
Од овог добитка, управа je предложила да се додели пен- 
зионом фонду чиновништва 250 хиљада, резервном фонду
2 милиона a остатак од 1.85 милиона да се пренесе на нови 
рачун.

У управи Трбовљанског угљенокопног друштва д. д. 
у Љубљани налазе се следећа г. г.: f  Рудолф Бистеги, по- 
часни иретседник; Андре Лике, претседник; Др. Богдан 
Марковић, потпретседник; Клод Олањон, Жил Белак, Др. 
Иво Бенковмћ, Жан барон де Бургојн, Пол Шапни, Рајмон 
Делтел, Емил Фрајнд, Др. Фердинанд Грамберг, Фернан 
Гренар, инж. Антон Клинар, Рене Моно, Адолф Минх, Ер- 
вин Филип, Др. Алффред Порада-Ралапорт, Енри Конт де 
Реневил, Енри Рајтер, Рихард Скубец, Василије Николаје- 
вић Страндман, Мориц Тремо и  Пол Верне. Владин коме- 
сар je г. г. инж. Винко Стргар. У главној дирекцији cy г. г.. 
Рихард Скубец, Антоан Жијард, Др. Винко Врхунец и инж. 
Август Хајнрих.

ЈУГОСЛАВЕНСКИ ЛОЈД A. Д. (пре Атланска пловидба
Иво Рачић a. д. и Југославенско-американска пловидба 

a. д.) у Сплиту
Криза коју проживљује наша трговачка морнарица 

последњих ових неколико месеци још се je заоштрила. И 
нема никаквог изгледа да би у скоро време била у знат- 
нијој мери ублажена. Готово сваког месеца долази до при- 
нудне продаје овог или оног нашег пароброда лошто влас- 
ници нису у стању да одговарају својим обавезама. Мор- 
нари се туже да на разним бродовима већ дуже времена 
нису иа време лримили своје плате. Лиферанти угља и дру- 
гог материјала стављају забране на бродове јер не могу да 
наплате своја потраживања и тако долази до присилних 
продаја.

Кризом су погођена нарочито мања подузећа. Послед- 
њих неколико година основано je код нас много паробро- 
дарских подузећа која нису имала најсолидније основе. Ку- 
повали су се већим делом стари бродови зрели за демон- 
тирање. A како се није имало довољно новаца ни да се 
купе такви стари бродови, радило се и са кредитом. Камати 
на те дугове били су већи него што je могла бити чиста 
зарада. A много лута подвози су били тако ниски да нису 
покривали ни подвозне трошкове. Поготово код старих 
бродова који су, сразмерно својој величини трошили да- 
леко више угља него бродови новије «онструкције. Криза 
ће овде —  na подузело се данас ма шта —  елиминисати 
много тога што одмах на свом почетку није имало лотребне 
предуслове за здрав развој.

Међутим кризом су погођена и већа и солидна по- 
дузећа која постоје већ дуже времена и која су дала до- 
вољно доказа о евоме снажном виталитету. Тешко je чи- 
тавој наШој трговачкој морнарици. Обална пловидба још би 
некако излазила на крај, кад би се уговорена субвенција 
примала на време. Али могу овде заостатци износити и де- 
сетке милиона динара, што наравно тешко погађа односна 
подузећа. Овим се подузећа принуђавају да траж е кредите 
на другој страни за шта треба да плаћају знатне камате док 
су њих-ова потраживања, која заостају no годину дана и 
више, остала без камате.

Веома тешко пролазе она подузећа, која се искљу- 
ћиво или у претежном делу баве слободном пловидбом. Ова

не уживају код нас никакве помоћи na ни данас у периоду 
тешке кризе. Многе државе издале су стотине милиона да 
својим паробродарским друштвима олахшају пут кроз кризу. 
Чак су се давале помоћи и за демонтирање бродова како би 
се стари нерентабилни објекти могли сасвим елиминирати.

Југославенски Лојд посветио je главну своју пажњу 
слободној пловидби. У шрво време он се je бавио искључиво 
слободном пловидбом. За разлику од многих других наших 
подузећа, Југославенски Лојд куловао je само у изузетним 
случајевима већ рабљене објекте. Највећи део последњих 
година набављених објеката су сасвим нови бродови, гра- 
ђени специјално за Југославенски Лојд. Како су нови бро- 
дови ванредно скупи, Лојд je, и ако располаже са глав- 
ницом од 15 милиона предратних динара морао да улази у 
знатне обавезе које се сада, у депресији, далеко теже осе- 
ћају него што се то могло предвидети.

Од ире 5 година Југославенски Лојд подржава и ре- 
довну теретну линију између наших пристаништа и Јужне 
Америке. За то би имао добити субвендију од 9 милиона 
динара која je пре две године редуцирана на 8 милиона. 
Међутим ни ту смањену субвенцију друштво није примило 
већ годину дана, што погоршава и онако тешке лрилике 
данашњице. Набавка лутничког пароброда „Краљица Ма- 
рија“ показала се у најновије време као врло успела, јер њена 
туристичка путовања no Средоземном мору налазе све 
више признања. Тим путовањима се највише служе Енглези 
којии траже савршен комфор. A у најновије време расте и 
интерес домаће публике, тако да изгледа да he бити 'могуће 
направити и неколико већих путовања са искљућиво или пре- 
тежно домаћом публиком.

Биланси за последње 4 године овако изгледају:

Актива: 192». 1930. 1931. 1932.
у хиљадама златних динара

Пароброди 21.052 23.709 24.177 24.177
Банке 94 ----- ------
Намештај 14 17 19 18
Разни дужници 1.661 2.337 2.733 1.975
Некретнине 228 230 231 228
Инвестиције 864 961 979 931
Г убитак ------ ----- 643 1.970

Пасива:
1лавница 15.000 15.000 15.000 15.000
Повериоци 5.902 9.099 10.262 9.666
Амортизациони фонд 1.052 2.218 3.427 4.636
Резерва ----- 100 100 lOO
Чисти добптак 1.965 837 ------
Збир биланса 23.920 27.256 28.789 29.302

Биланса, осим пословног резултата не показује бит-
Није промене. Вредност бродова исказана je у истом износу
као и 1931 год. Значи да у току 1932 год. није било ника-
квих промена у друштвеној флоти. Додуше je вредност 
пловног парка смањена за 1,2 милиона динара у злату, ко- 
лико je додељено амортизациионом фонду. Ta амортиза- 
ција упркос слабијег пословања, деловала je у првом реду 
у томе правцу да je година закључена са губитком.

Потраживања су нешто мања. Ну ипак износе око 2 
милиона предратних динара односно 22 милиона данашњих. 
Ту су у првом реду потраживања потичућа из уговора о 
субвенцији. Да нема тих потраживања били би и повериоци 
мањи и издатци на каматама не би притискали у оној мери, 
као шта je то случај.

Сздањењем дужника успело je нешто смањити и по- 
вериоце. Али они још увек износе преко 100 милиона ди- 
нара. У билансу није специфицирано али издаци на кама- 
тима мора да су знатни.

Југославенски Лојд има 27 пароброда, од чега je на- 
бављено последњнх десет година 18 пароброда са 162 хи-
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љаде тона носивости и у вредности од 800 хиљада фунти 
лли 200 милиона динара. Од тога je 6 пароброда било пот- 
пуно нових, са 59 хиљада тона у вредности од 500 хи- 
љада енглеских фунти. Од 27 бродова било je почетком 1932 
године у распреми 6 a концем године 9 бродова. Тако 
•се подржавало пловидбу почетком године са 20 a касније 
17 јединица. У извештају се напомиње, да су те лађе 
често пута пловиле са пасивним резултатом, али су 
лпак остале у саобраћају и из социјалних обзира да не би 
толики број помораца остао без запослења.

С обзиром на опште прилике завршена je прошла го- 
дина знатнш  губитком. Заједно са преносом из 1931 го- 
дине губитак износи 1 милион 970 хиљада предратних ди- 
нара или преко 20 милиона данашњих динара. још пре 4 
године био je толики годишњи добитак. Како видимо, раз- 
лика je преко 40 милиона динара.

Тешко je предвидети када и како ће наше паробро- 
дарство да нађе излаз из ове кризе.

У управи Југославенског Лојда налазе се следећа г, 
г.: Павле Бабурица, Божо Банац, генерални директор. Др. 
Миша Колин, Фрањо Петриновић и Ђорђе Велисављевић. 
У надзорном одбору су г. г.: Ј. Д. Илић, Др. Љубо Леонтић и 
С ава Миљановић.

НАРОДНА ШУМСКА ИНДУСТРИЈА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Збир биланеа Народне шумске индустрије редуциан 
je  за око 8 милиона динара. To најбоље доказује да се je 
■стриктно водило рачуна о приликама у којима се налазимо. 
Лојава „прима” код девиза, које се добивају код извоза 
имала je за последицу да се за извесну робу у динарњча до- 
бива више него раније. Међутим je конкуренција инозем- 
ства са једне стране и све мања тражња са друге странг 
;имала за последицу, да су цене у иностранству биле и даље 
у опадању. Према томе, баш услед пада цена на страним 

■-тржиштнма, није се у пуној мери могао искористити „прим”. 
Kao зарада долазила je у обзир само диференција између 
„прима” и пада цена на страни.

„Прим” данас износи званично 28,5%. Међутим у ири- 
ватном промету разлика курса износила je и до 40%. Данас 
je  услед пада долара ситуација за динар повољнија и кур- 
»севи у приватном промету опадају. Кад би шумска индус- 
трија могла у пуној мери да искористи разлику валуте, њени 
приходи били би повољнији. Међутим она мора све девизе 
,да преко овлаштених банака понуди Народној банци на от- 
куп, односно да се служи клирингом. Само минимални из- 
носи иду у слободни промет. Наиме цене које су утврђене 
ради осигурања валута редовно су нешто ниже од цена које 
се фактично могу постићк. Шумској индустрији као ни дру- 
гим извозницима то се не може замерити јер свако има 
право да гледа како ће за извезену робу да добије ;лто 
већу протувредност. To повољно делује и на извоз.

Највеће потешкоће, на које данас наилази наша шу.м- 
ска индустрија су ограничења које су завеле поједине др- 
жаве увознице. Попуштајући нешто у цени, ми бис.мо могли 
да повећамо наш извоз> и ако je тражња -све слабија. Ме- 
ђутим наше су руке везане разним контингенти.ма и сли- 
чним ограничењима. Интересантно je да на нарочите за- 
преке наилазимо са стране Француске. Она je — ваљда из 
подитичких разлога — у најновије време дала нарочитие 
контингенте аустријској и мађарској индустрији дрвета, 
које ми нисмо добили. Кад би ми имали нешто већи кон- 
Тингент него што га стварно имамо, наша индустрија др- 
вета могла би развити далеко већу делатност. A јачи извоз 
дрвета био би кадар да нашем трговинском бнлансу даде 
сталан карактер активности, односно да трајно повол.но 
делује на иаш биланс плаћаша. Међутим то са Француском 
већ није случај.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
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1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

262 277 397 71
806 332 331 281

16.925 23.934 15.580 7.393
11.403 12.086 12.360 12.055
19.965 15.403 16.926 17.442
4.303

14.500 14.500 14.500 14.500
399 600 600 600

2.285 3.175 3.175 3.175
35.596 32.926 25.911 16.150

------ 35 2.051
576 526 656 73

53.684 52.050 45.613 37.343
константно смањење. Од 24 милиона

Актива:

Готовине
Ефекти
Шуме
Пилане и некретнине 
Дужници 
Зграде 

Пасива:
Г лавница 
Резерве
Фонд амортизације
Повериоци
Акцепти
Добитак
Збир биланса

концем 1930 године на 15,6 милиона концем 1931. A од 15,6 
милион-а кондем 1931 на 7,4 милиона концем 1932 године. 

:Раније набављене шуме биле -су у току последњих година 
I екоплоатисане a у новим лицитацијама, обзиром на при- 
јлике тржишта учествовало се je у мањој мери. Многа по- 
Цузећа трпе још и данас од тога што су ранијих година no 
! много већим ценама од данашњих купила комплексе шума 
; који ће се моћи искористити тек кроз неколико година. Она 
подузећа која сада купују шуме имају већ тачну калкула- 
цију и ти се послови редовно повољно свршавају.

Пилане и некретнине као сталне инвестиције остале 
су наравно у билансу са истом вредношћу као и годину 
дана раније, што je и разумљиво, пошто у томе погледу не 
долази тако често до већих промена. Код дужника je про- 
мена минимална и одговара погоршаним приликама на нов- 
чаном тржишту.

У вези са смањењем позиције „шуме” смањена je и 
позиција „повериоци” за скоро 10 милиона динара. Међутим 
„акцепти” показују пораст од 2 лшлиона. По томе туђа срет- 
ства смањена су за 8 милиона динара што je с обзиром на 
садашње прилике ванредно иовољно.

Рачуни добитка и губитка овако изгледају:
Губитак: 1929. 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара
Порези и камате 6.620 3.201 2.655 1.105
Отписи 1.178 889 ------  646
Добитак 576 525 656 73
Бруто добитак * 7.975 4.617 3.312 1.169

Бруто добитак готово je редуциран на трећину. У 
првој половини године шумској индустрији ишло je врло 
тешко. Извоз je постајао све ,мањи a поред тога су попу- 
штале цене. Тек под крај године кад се je увео „прим” , си- 
гуација се нешто поправила, пошто су се постизале по- 
вољније цене,

Издаци на порезима и каматама редуцирани су за 1,5 
милиона. У првом реду на каматима јер су обавезе као што 
видимо редуциране за 8 милиона. Отписано je прошле го- 
дине 646 хиљада, док у прошлој години није ништа било 
отписано. A ko узмемо у обзир ову чињеницу онда видимо, 
да одговарају онима из претходне године. Ту je додуше 
чисти добитак износио 656 хиљада динара. Али те године 
није ништа отписано. Да je отпис износио колико и 1932 
године била би 1931 година свршила чак и са извесним 
мањњм губитком.

Будући развитак зависи делимично од курса динара 
a готово у још већој мери од могућности повећаног 
извоза.

У управи „Народне шумске индустрије” a, д. Загреб 
налазе се следећа г. г .: Максо Антић, Бела Милић, Геза 
Стукс-Рибар, Др. Виктор Александер, Др. Иво Елеговић, Др. 
Вилхелм Блументал, Лудвнг Соненфелд. У надзорно.м од- 
бору су г. г.: Миливој Васић, Златко пл. Турковић и Рудолф 

i Шпилман.



Б и л а н с  Н а р о д н е  Е а н к е
H a  д а н  30  ју н а  1933  г о д н н е

Актива Пасива

31 децембра 
1932

30 јуна 
1933 +  -

31 децембра 

1932

30 јуна 
1933 4 -  —

Злато у касама и на Главнида 180,000.000 180.000.000

страни новчанице у Новчпнице у оптицају 4.772,717.850 4.403,454.270 — 369,263.580 j

страној монети девизе 1.968,134.486 1.899,961.494 — 69,172.992 Обавезе no виђењу:

Девизе које не улазе у потраживање државе

подлогу 1,993.808 43,914.041 + 39,920.233 жиро рачуни 697,859.925 957,397.388 +  25S:,5SX.4S3

Кован новац у сребру разни рачуни

и никлу 139,915.283 334,329.377 4- 204,414.094 Обавезе ca рокдм 1.459,433.736 1.279,185.893 — 180̂ 47.843

Зајмови на хартије од Резервни фонд 73,839.592 66,801.019 — 7ЈШ $73

вредности 2.456,837.280 2.243,115.724 — 213,721.556 Фонд за амортизацију

Ранији аванси држави 1.808,620.510 1.814,706.629 4- 6,085.519 непокретности 5,757.483 5,317.483 — 440.001

Привремени аванси Гл. Фондови банчини:

државној благајни 600,000.000 600,000.000 за зидање антрпота

Вредности рез. фонда 58,099.080 46,595.210 — 11,503.870 за потпомагање даљопр.

Вредности болничких за потпомагање пољ.

фондова на зидање књижевности и за по-

антрпота за потпо- пуну дивиденде 2,0)2.570 3,234.363 4- 331.793

магање пољ. књи- • Пенз. фонд банчиног

жевности 2,049.864 2,514.851 — 135.013 особља 21,713.767 20,282.974 1,430393

Вредности пенс. фонда 21,665.102 20,141.962 — 1,523.140 Разни рачуни 358,956.205 4- 358,956.203

Непокретности 150,678.912 Остављачи остава на

Намештај и прибор 3,473.819 156,905.797 + 6,226.885 рачуну 29,038.255 30,787.645 4- T.74938S

Разни рачуни 96,864.510 4- 9a,864.510 Остављачи остава no

Оставе на чувању 29,098.296 30,787.645 4 - 1,684.349 разннм рач. и кауција 2.837,459.837 3.081,215.346 4- 243,155̂ 05

Оставе no раз. рач.

и кауције 2.837,459.837 3.081,215.346 +  243,755.509

10.099,377.482 10.386,632.591 287,255.109 10.099,377.482 10.386,632.591 287.255.1«
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Садржај
Hrvatska banka d. d. — Zagreb 
„Исис,, д. д° за индустрију к промет дрога и кемикалија Београд—Загреб—Љубљана 
„Kopaonik” a. d. — Beograd 
Srpska štedionica d. d, — Pakrac

HRVATSKA BANKA D. D. — ZAGREB

U našem novčarstvu je strani kapital zastupan u znatnoj 
meri. M i imamo nekoliko novčanih zavoda, u prvom redu onih 
velikih dimenzija za koje se može kazati da se pretežna većina 
akcija nalazi u rukama inostranih interesanata. U prvom redu 
stranih novčanih zavoda. Međutim su odnosi tih naših novčanih 
zavoda koji se oslanjaju na strane zavode, prema stranim po- 
traživajućim zavodima vrlo različiti. To se je najbolje videlo 
kod naše sadašnje krize poverenja. Dok su neki od tih zavoda 
mogli očekivati punu pomoć od svojih poslovnih prijatelja i 
veza u inostranstvu, drugi opet nisu b it  u tome povoljnom po
ložaju. To je odmah osetila i publika i povukla svoje konse- 
kvencije.

Među našim zavodima koji su se morali koristiti zašti
tom članu 5 i 6 zakona o zaštiti zemljoradnika nalaze se i 
novčani zavodi čije su akcije u pretežnoj meri u rukama ino
zemstva, odnosno stranih banaka. Pa ipak ovi strani zavodi nisu 
u punoj meri stajali iza svojih afilijacija. U prvim početcima krize 
još je nekako išlo. Ali čim je postajalo sigurno, pogotovo s ob
zirom na politiku Narodne banke, da će kriza zahtevati šire di
menzije, bila je pomoć kod nekih zavoda sve slabija, dok se 
konačno nije pustilo da stvar pođe svojim putem.

Međutim imamo ii takvih zavoda za koje je postojalo 
uverenje da ih njihove inostrane veze neće napustiti ni pod 
kakvim uslovima. I samo to uverenje bilo je dovoljno, da ula
gači i poverioci t'.h zavoda nisu tražili svoje pare ili samo u mi* 
nimalnom obimu. To je imalo za posledicu da su ovi zavodi 
imali znatan priliv komitenata. I to najbolje klijentele, jer samo 
ovoj je bilo moguće da se oslobodi svojih dosadašnjih bankar
skih veza i da potraži druge koje joj bolje konveniraju.

Među zavode koji su najmanje osetili krizu poverenja, od
nosno koji u ovim teškim vremenima mogu da pokažu čak po
rast poslovanja, naročito u odnosu prema inostranstvu, spada i 
Hrvatska banka u Zagrebu. U prvom redu radi njenog oslona 
na Banca comerciale italiana. A i radi toga, jer je bilo poznato 
da Hrvatska banka nema nikakvih užih angažmana sa indu- 

.strijskim poduzećima, sem u koliko nema njihove akcije i u 
koliko nije dala kredite koji bi bili upotrebljeni za investicije.

Obzirom na ove okolnosti u izveštaju uprave Hrvatske 
banke govori se o „sačuvanju neokrnjenog poverenja publike” 
kao i o tome da je poverenje koje se ima prem a zavodu omo
gućilo, „proširiti krug inostrane klijentele,, koji obuhvata najveća 
bankarska, trgovačka i industrijska poduzeća”.

U izveštaju se dalje naročito naglašava da je kod pla
siranja zavodskih sretstava data prednost kratkoročnim pove- 
riocima..

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaju:

Aktiva 1S29 1930 1931 1932
u hiljadama dinara

B la g a jn a 3 3 .3 0 2 3 6 .3 7 4 38 .096 28 .115
Efekti 2 .2 3 3 1.812 — —
Menice 3 4 .5 6 4 5 4 .0 8 9 — —
Efekti i menice — — 51.881 42 .781
Dužnici 163.226 189 .125 166 .085 146.256
Nepokretnosti 6 .1 9 4 6.312 5 .867 5 .456
Glavnica 2 0 .0 0 0 20.000 20.000 20.000
Rezerve 2 .842 2 .8 6 0 2 .889 2 .919
Ulošci 130.681 130.359 — —
Poverioci u stra

noj valuti 8 2 .606 132.457 — —
Ulošci na knjižice i

tekuće račune --- — 234.651 198.379
Dobitak 183 653 962 1.310

Poverena sretstva pokazuju smanjenje za 36 miliona di
nara. Hrvatsku banku treba ubrojiti među one retke zavode koji 
su sve isplate pa i najveće izvršili bez ikakvih ograničenja. 
Prema tome, ako su poverena sretstva smanjena za 36 miliona 
dinara to znači da su ta sretstva sam o za taj iznos bila i otkaza
na, odnosno da je sa njima disponirano. Kod mnogih zavoda nije 
došlo' do jačeg smanjenja poverenih sretstava zbog toga što su 
ona bila stavljena pod zaporo. Ili se njima i bez formalnog 
blokiranja nije moglo uopšte ili samo ograničeno raspolagati.

Uporedo sa smanjenjem poverenih sretstava smanjeni su 
i neki drugi angažmani. Tako menice za 12 miliona dinara a 
dužnici za 20 miliona. I gotovina je nešto manja. Međutim za
vod ima takvo zaleđe da prodajom deviza može uvek doći do 
gotovine. Hrvatska banka jedan je od retkih naših zavoda koji 
još uvek podjeluje izvesne kredite.

Računi gubitka i dobitka pružaju sledeću sliku:

Prihodi 1929 1930 1931 1932
u hiljadama dinara

Prenos 296 433 653 885 :
Kamate i  provizije 3.893 5.330 4.787 6.072
Devize, valute i

efekti 2.164 2.465 3.433 3.312

Rashodi
Upravni troškovi 1.427 2.213 2.232 1.566
Plate 2.902 3.991 3.013 3.371
Porezi 337 547 499 542
Otpisi 1.208 757 2.166 3.479
Dobitak 479 720 962 1.310

Čist dobitak iznosi 1 mi lio n 310 hiljada. Međutim kad оЦ-
bijemo prenos dobitka ranijih godina, onda iznosi dobit u 1932 
godini samo 425 hiljada dinara.
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Prihodi od kam ata i provizija izkazani su per saldo za 
preko milion dinara više nego 1931 godine. To dolazi u prvom 
redu od povećanog kam atnjaka za kredite i sniženog za uloške. 
Dobitak od deviznih i efektnih transakcija nije mnogo manji ne
go 1931. godine. A veći je nego što je bio 1929 i 1930 godine. 
Devizne transakcije danas su mnogo manje nego pre nekoliko 
godina. Međutim je Hrvatskoj banci uspelo, s obzirom na njenu 
likvidnost, 'da okupi oko sebe znatan broj jačih privrednih 
poduzeća, tako da može svoj devizni posao održati na ranijoj 
visini.

Upravni troškovi su reducirani za 700 hiljada dinara a 
plate zbog povećanja broja činovnika povećane su za 350 hi
ljada dinara. Ukupni administrativni troškovi smanjeni su za 
preko 300 hiljada dinara. S obzirom na porast prihoda od ka
m ata kao i redukciju izdataka oko administracije moglo bi se 
očekivati da će čista dobit biti znatno veća. Međutim to  nije 
slučaj, z'bog povećanja otpisa. Za 1 milion i  300 hiljada dinara. 
Hrvatska banka je izvršila znatan otpis na dubiozima i ako ima 
kod nje mnogo manje dubioza nego kod drugih zavoda. Prvo 
što ti krediti nisu dati pred bog zna koliko godina i što nisu 
upotrebljeni u investicije. Bilo bi dobro kad bi i drugi zavodi 
mogli, otpisati sve ono što je za otpisati, onako kako je to  uči
nila Hrvatska banka.

Od čistog dobitka u iznosu od 425 hiljada dinara dopi
sano je rezervnom fondu 42.5 hiljade, kao nagrada upravnom 
i nadzornom odboru dato je 51 hiljada i 13’ hiljada a ostatak od 
319 hiljada zajedno sa prenosom dobiti iz ranije godine u iz
nosu od 885 hiljada, dakle ukupno 1 milion 204 hiljade, preneto 
je na novi račun.

U upravi Hrvatske banke d. d. Zagreb nalaze se sledeća 
g. g. Steva K. Rajčević, potpredsedmk; Adolf Rosi, Marko Ba
uer, Hugo Dajč, Osman Hadžič i Karlo Škoti. U nad
zornom odboru su g. g. Dr. Markulin Vladimir, Dr. Enrico Ridzi 
i Guido Švarc. Direkciju sačinjavaju g g. Pavle Berkeš i Dr. 
Paolo Graf.

„ИСИС” Д Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ И ПРОМЕТ ДРОГА И КЕ- 
МИКАЛИЈА БЕОГРАД — ЗАГРЕБ — ЉУБЉАНА

И у прошлој години прилике код дрога и кемикалија 
нису биле најповољније. Опадање куповине снаге готово 
сиих слојева, осећа се и на консуму дрога и кемикал-ија 
дотично медикамента. A то je главно поље рада „Исиса” . 
Данас се лекарима иде мање него пре «еколико година, 
јер не достају средепва да их се плати. A и консум меди- 
камената je све то мањи. Дотично троше ce само јефтиније 
сорте. Специјалитети a ту je била и највиша зарада било 
вод апотекара било код гросиста, пали су у консуму на 
неколико процената оне количине, која ce консумирала још 
пре неколико година. Не само да приватни пацијенти, који по- 
трошене медикаменте морају сами да плате смањују кон- 
сум, него ce данас мање троши медикаменте и no болни- 
и;ама, радничким и сличним социјалним установама. Из- 
гледа да he, како je то било за вријеме рата;, аспирин да 
постане универзала« лек готово за све болест« и све 
слојеве.

Подузећа која увозе стране дроге и медикаменте на- 
рочито су погођена. Услед прилика на девизном тржишту 
данас набавка стране робе долази до 30 и 40% скупље него 
пред годину дана. A ca ценама ce, угграво ради све M a 

lte r  консума, није мотло и ћ и  паралелно горе. Није пре- 
остало него разлику узети на себе. Највећи део те разлике 
морали су наравно узети ст,ра!ни продуценти. Али један део 
морали су узети на себе и наши импортети. Нарочито код 
артикала где je раније диференција, na и зарада била, знат- 
на. Цене специјалитета у главноме остале. су исте, мада ce 
за страна срества плаћају 28.50 или чак и 40% више. Код 
домаће продукције, уколико ce знатан део сировина и rto-

луфабрикагга не мора увозити, то ce т о л и к о  не осећа, јер 
с у  домаћи продукциони трошкови остали и с т и .  Али за t ö  
осећају у пуној мејри они који готове препарате увозе са 
стране.

Још je сва cpeha, да je ажија код царина остала не- 
промењена. Према валутарним приликама на 100 старих ди- 
нара царина би имала износити већ према томе, који ce 
курс узме, скоро 1.500 динара. Она међутим износи само 
1.100 динара. Тиме je олакшана ситуација роби стране про- 
вењенције, да остане при ранијим ценама. Изменом ажије 
то не би више било могуће. Морало би ce ићи са ценама 
према горе што би значило поскупљење дотичио олакшање 
конкуренције домаће индустрије кемикалија и медикамена1та.

Биланси „Исиса” за 4 последње године овако изгледају;
Актива 1929 1930 1931 1932

у хиљадама динара
Благајна 99 23 23 75
Ефекти 56 47 32 34
Дужници 13.221 12.912 14.301 12.185
Роба 12.585 9.893 10.123 10.059
Непокретности 3.010 1^238 1.201 1.165
Инвентар 165 119 216 161

Пасива

Г лавница 5.000 5.000 5.ÜOO 5:000
Резерва 388 407 433 455
Народна Банка 2.000 — — —
Повериоци 20.447 17.827 18.751 17.076
Редисконт 378 432 953 857
Добитак 365 476 485 103
Укупна биланца 29.140 24.324 26.092 23.885

Укупна сума биланце редуцирана je за преко 2 ми- 
лиона, што je обзиром на прилике свакако повољна чиње- 
ница. Дужници су редуцирани за преко два милиона. Доду- 
ше смањење дужника на|равна je последица чињенице, да je 
опсег пословања мањи него ранијих година. Али то показује 
прво да ce je водило рачуна, коме ce и колико даје кре- 
дита. Јер нека подузећа, унаточ слабијег пословања, изка- 
зују већи салдо дужника. To значи да ce je форсирало и по- 
слове који у себи крију знатни ризико. Поред тога смањење 
дужника показује и то да ce je и те како водило рачуна о 
томе, да ce поверени изиоси и инкасирају.

Залиха роба остала je «а истој висини. Већ три го- 
дине о.на ce креће око 10 милиона дииара. Изгледа да je то 
минимум којег мора показивати један добро сортирани ла- 
гер. Константност тог лагера показује, да ce води рачуна a 
приликама тржишта и да ce у већим количинама држи сам» 
оиа роба, која и иде. Прошла >су времена кад су нека поду- 
зећа имала на лагеру медикаменте, која су били кадра да 
покрију потребу читаве Југославије у том артиклу и за не- 
колико година.

Код других позиција активе нема већих промена. У 
пасиви имамо смањење веровника за 1.7 милиона динара. 
Веровници су у главноме велики продуценти за робу, Баи- 
карски кредит не игра улогу. Редисконт je редуцираи за 100 
хиљада динара. Раније je Исис имао кредита «од Народне 
банке за 2 милиона динара.

Добитак у прошлој години извоси само 51 хиљаду. 
Скупа са преносом из године 1931 у изиосу од 52 хиљаде 
имамо 103 хиљаде. Како видимо постигнути ресултати у 
прошлој години били су нешто слабији од резултата по- 
стигнутих ранијих година. To je и разумљиво ако имамо у 
виду општи развитак иривредних прилика, a нарочито код 
подузећа која раде у медикаментима и кемикалијама.
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„KOPAONIK” A. D. — BEOGRAD
Kod jednog dela naše građevinarske delatnosti su poslovi 

si 1932 godini bili nešto bolji. To važi za one preduzimaee i pre- 
dtiszeča koja se bave gradnjom relativno malih objekata, kuća 
z a  stanovanje i t. d. Skoro u svim krajevima naše zemlje mno
go  su se u prošloj godini podizale kuće, kao omiljen i najzgod
niji način begstva iz dinara —• jer se sa gledišta rente sada 
.sigurno više ne gradi. Bar ne u Beogradu. Druga grupa gra
đevinskih preduzeća, koja su organizovana za velike investici
one radove, kao što su to pristaništa, drumovi, kejovi, tuneli, že- 
lezsnič'ke pruge i t. d. su u prošloj godini ostala gotovo nezapo- t 
slena. Svi veći i veliki radovi, koji se podižu po nalogu i za ra- i 
ču n  javne ruke: države, banovina ili opština su prošle godine i 
M i skoro potpuno obustavljeni odnosno svedeni na samo naj- 
Tiitnije poslove i na najmanji obim. Ova kriza traje sada već 
gotovo tri godine i danas su vrlo male nade za poboljšanje. j

„Kopaonik” a. d., osnovan pre devet godina u Beogradu, 
jedno  je od naših najvećih građevinarskih preduzeća. Da je 
i „Kopaonik” u prošloj godini morao deliti sudbinu sa svim na- . 
Sim  ostalim velikim građevinarskim preduzećima, najbolje nam ] 
potvrđuje činjenica, da iskazuje gubitak, dok je svih ranijih go- j 
dm a ipak postizao dobit, i ako ne baš naročito veliku.

Novih velikih poslova mije imao ni „Kopaonik”. Sve što 1 
■se radilo, bilo je produžavanje već ranije započetih radova od
nosno dovršavanje — pa čak i to sve u smanjenom obimu i 

■mnogo sporijim tempom. Prilikom prošlogodišnje analize „Ко- 
-paonika” napomenuli smo, da su prilike u građevinskoj delat- 
-nosti postale toliko bedne, da su mnoga velika preduzeća likvi
dirala — a druga će to još morati da urade. U ovoj godini sve 
■su ove nepovoljne prilike samo još potencirane. Dalje smo na- 
spemenuli da je „Kopaonik” poslednjih godina preuzeo i izvršio 
poslova u vrednosti od 200 do 300 miliona. Novih porudžbina 
nem a — i stari radovi biće uskoro definitivno isporučeni. Ova
kva velika preduzeća osećaju ovu krizu duplo teže i nisu u 
s tan ju  da se preorijentišu na druge grane građevinarstva, kao 
š to  je  to eventualno podizanje kuća itd.

Vrlo važno je i pitanje finansiranja, pošto izvršenje ve
likih  radova iziskuje često i ogromne kapitale. 1 ako „Kopaonik” 
im a  jak oslon na solventne kapitalističke grupe, ipak je danas 
..pitanje finansiranja postalo vrlo kritično, naročito ako javna 
ruka ne ispunjava uredno svoje obaveze. Dok sa jedne strane 
pitanje mobilizacije većih sretstava iziskuje mnogo veće na
p o re  no ranije, može sa druge strane kam ata na povučene kre
d ite  da upropasti preduzeće, ako nalogodavac odugovlači pre
uzim anje odnosno isplatu radova. Ove se neprilike u današnje 
đ eb a  naročito teško osećaju pošto su preduzeća zbog neza
poslenosti i teške konkurencije prinuđena, da se u svojim kalku
lacijam a i proračunima zadovoljavaju minimalnom zaradom. 
Kako se kod takvih velikih radova nikada ne mogu predvideti 
j t r i  rizici niti uzeti u obzir sve eventualne smetnje, kojih u po
slednje vreme sve više ima, teško se danas ovde može govorti 
f t  rentabilnosti. Upravljači preduzeća moraju biti zadovoljni ako 
s a  u stanju da se sačuvaju većih gubitaka, rezigmrajući već u 
sap red  na svaku zaradu.

Upoređenje bilansnih pozicija preduzeća „Kopaonik” daje 
sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1929 1930 1931 1932

u hiljadama dinara
B lagajna. 1.404 359 127 6
H artije od vrednosti. 2.552 2.553 99 99
G rad . o delen je 15.405 29.920 33.173 22.555
■Nepokretnosti 3.168 3.168 1.981 1.981
©iižnici 7.287 2.626 16.077 17.532
Pokretnosti 129 1.800 1 1
ISenice — 3.438 — —
Razno — 165 167 _
‘O stave — 10.145 185 45
TPotraž. od države _ — — 11.882
'■Gubitak — --- — 71

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Rezerve 106 139 169 254
Poverioci 16.648 24.136 36.055 38.058
Aikcepti 8.562 9.635 3.327 5.985
Hipotekarni dug 1.295 1.285 834 805
Reeskont i lombard — 3.978 8.039 —
Dobit 333 303 85 —
Razno — 1.557 89 85
Zbir bilansa 29.145 54.176 51.589 54.127
Tek. rač. kod banka — 

Račun gubitka i dobitka Ш
5.940

Rashodi
Kamata 2.009 2.598 3.742 __
Režijski troškovi 1.404 1.169 968 655
Porez 941 371 71 205
Otpis nenapl. potraž. 14 200 40 374
Čista dobit 333 303 85 —

Prihodi
Građevinsko odelenje 3.932 3.504 4.523 630
Hartije od vrednosti 97 143 67 5
Nepokretnosti 339 331 316 204
Prenos dobiti 3 — dji, ,■ ■- “ _
Provizije 330 . 664 -— _
Kamata — — 325
Zbir prihoda i rashoda 4.702 4.643 4.906 1.235
Gubitak — —: — 71

U 1932 godini imamo povećanje zbira bilansa, za 2.5 mi
liona, zbog izvesnog povećanja tuđih sretstava. Zbir bilansa iz
nosi 54.13 miliona, koliko i 1930 godine, ali je obrtni kapital ove 
godine u stvari za 10 miliona veći, pošto su iz bilansa nestale 
tranzitorne pozicije, kao što su to ostave itd. Sopstvena sretstva 
„Kopaonika” iznose 3.25 miliona, od čega je glavnica 3 milioma. 
I ako se velika građevinska preduzeća bave i poslovima od ne
koliko stotina miliona, ipak zbog toga još ne moraju imati većih 
sopstvenih sretstava — što se objašnjava već i iz prirode sa
mih poslova i njihovog finansiranja. Međ tuđim sretstvima ima
mo u poslednjoj godini interesantne promene. Poverioci su po
rasli za 2 miliona na 38 miliona, dok su u 1929 godini iznosili 
j.oš samo 16.6 miliona. Aikcepti, koji su u 1931 godini svedeni 
od 9.6 na 3.3 miliona, sada su porasli na 5,98 miliona. Hipote
karni se dug postepeno smanjuje. U pasivi je nestalo pozicije 
reeskont i lombard, koja je u 1931 godini iznosila 8.04 miliona, 
ali je na njeno mesto dolazila nova pozicija, tekući račun kod 
banaka — koja ju je zamenila sa 5.94 miliona. Ukupna tuđa 
sretstva iznose krajem 1931 godine 51 milion dinara prema 3 
miliona sopstvenih.

Aktiva pokazuje samo neznatne promene. Dug građevin
skog odeienja, koji je krajem 1931 godine bio bilansiran sa 
33.13’ miliona, sveden je u 1932 godini na 22.55 miliona, ali se 

'razlika od 11.88 miliona pojavljuje u novoj poziciji kao potra- 
I živanje od države. Znači, da je prema 1931 g. građevinsko ode- 
; lenje završilo deo radova, za koje je sada zadužena država. Dug 
! građevinskog odeienja kao i 17.5 miliona pozicija dužnici pro

izlaze takođe u glavnome od potraživanja od javne ruke od
nosno opština. Vrednost nepokretnosti kao i efekata iskazana je 

! sa istim iznosima kao i lane.
Račun gubitka i dobitka se u 1932 godini ne može upo- 

ređivati sa ranijim godinama, pošto su prihodi od građevm- 
I skog odeienja prebijeni sa rashodima na kamatama; ipak je pri- 
j hod tog odeienja bio za 630 hiljada veći! Uprkos 40% smanje- 

nja režijskih troškova preduzeće iskazuje 71 hiljadu gubitka, 
i zbog nešto većih otpisa sumnjivih potraživanja. Ovaj gubitak 

je prenet na nov račun.
U upravi „Kopaonika” nalaze se sledeča gospoda: Adolf 

Minh, pretsednik; L. Harazini, Mil. Nikolič, T. Alaupović i D. Jo
vanovič. U nadzornom odboru su gospoda: 11. K. Panić, P. 31a- 
šković i Dr. ]. Balen.
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SRPSKA ŠTEDIONICA D. D. — PAKRAC

Prema glavnici je Srpska štedionica u Pakracu jedan od 
naših najmanji'h novčanih zavoda, što joj međutim ni najmanje 
nije smetalo da se veoma povoljno razvije: u 1929 godini čista 
dobit dostigla već i 50% od glavnice, a u 1932 godini, za vreme 
naše dosada najteže bankarske krize iznosi čista dobit uvek 
još 30% od glavnice; uprava Srpske štedionica morala je sm a - j  
njiti u 1932 godini dividendu na 5% dok je u 1919 godini pla
ćala, 15%) ali je i to još vrlo lepa dobit, ako pomislimo, da su 
za 1932 godinu akcionari pretežnog dela naših novčanih zavoda 
morali rezignirati na dividendu.

Srpska štedionica u Pakracu osnovana je 1897 godine kao 
kreditna zadruga, a u akcionarsko društvo ona je pretvorena 
1905 godine uz pomoć Srpske banke u Zagrebu sa kojom po
država već preko četvrt stoleća najuže poslovne odnose. Tome 
prijateljstvu ima Srpska štedionica da zablagodari i 'optimalno. 
poverenje koje uživa u svome poslovnom području. Pored S rp - , 
ske banke u Zagrebu ona ima uske veze i sa Srpskom štedi- 5 
onicom d. d. u Novoj Gradiški i Šidskom štedionicom d. d. u j 
Šidu, koje se takođe nalazi u interesnoj sferi Srpske banke u Za- ; 
grebu. Prvobitna glavnica Srpske štedionice u Pakracu iznosila j 
je 60 hiljada kruna; u 1906 godni povišena je na 120 hiljada i 
kruna (što bi odgovaralo današnjim 1.4 miliona dinara), 1920 [ 
godine na 200 hiljada dinara. Akcija ima 2 hiljade od po 100 1 
dinara.

Sve do kraja 1931 godine i do proleća 1932 godine po
slovi štedionice vrlo su se lepo razvijali. 0  panici ulagača ona 
u 1931 godini ništa nije osećala, niti o drugim neprilikama. 
Teškoće su se pojavile tek donošenjem zakona o zaštiti zem
ljoradnika. Ovaj zakon a naročito razni glasovi o konverziji 
zemljoradničkih dugova nepovoljno su uticali na njeno poslova
nje, i uprava štedionice napominje, da su ne samo rđavi du
žnici, već i pojedini, materijalno bolje stojeći, zanemarili ispu
njavanje svojih obaveza u pogledu plaćanja kamata, znajući, 
da je odložena prisilna naplata i pošto su se širile i podržavale 
vesti da će seljački dugovi, prilikom konverzije u znatnoj meri 
biti otpisani. To mora svaki novčani zavod, koje se nalazi u 
provinciji i koji1 radi u pretežnoj meri sa poljoprivredom dovesti 
ц vrlo mučnu situaciju.

Zbog toga su neobično interesantni detaljni podaci uprave 
Srpske štedionice u Pakracu o stanju njenih zemljoradničkih 
dužnika. Tako ona ima krajem 1932 godine:
495 dužnika ili 65% koji duguju po jutru do 500 dinara
: 72 dužnika ili 16% koji duguju po jutru 500—1000 dinara

28 dužnika ili 10% koji duguju po jutru 1000—2000 dinara
9 dužnika ili 6% koji duguju po jutru 2000—3000 dinara
7 dužnika ili 3% koji duguju po jutru 3000— 4000 dinara

Kod svih ovih dužnika, njihovi' dugovi ne dostižu ni polo
vinu vrednosti njihovih poseda, a sva potražvanja bančina uknji
žena su skoro u svim slučajevima na prvom mestu a u više slu
čajeva i na posedima žiranata. Za svoja potraživanja štedionica 
dakle ne može biti bolje obezbeđena1, ,a prema iznosima zadu
ženja stvarno ne može ni1 biti govora o -kakvoj konverziji dugova.

Zahvaljujući znatnim raspoloživim gotovinama, odgova
rala je Srpska štedionica i u 1932 godini svim svojim obaveza
ma bez ograničenja: manje otkaze uloga isplaćivala je odmah 
a kod isplata većih uloga koristila se otkaznim rokovima, kojih 
se strogo pridržavala. Da ne bi došla u nemogućnost isplaćiva
nja uloga, uprava je ograničila izdavanje zajmova i čitavo svoje 
poslovanje svela na najnužniji obim, pošto je zakon o zaštiti 
zemljoradnika produžen a ovi pretstavljaju pretežni broj banči- 
nih klijenata. Zbog maksimiranja aktivne kamatne stope kod 
zemljoradničkih dugova na 10% morala je Srpska štedionica u 
leto 1932 godine (1 jula) sniziti i pasivnu kamatu na 4% da bi j 
se na taj način i pored najveće štednje mogla održati p o treb n a ' 
marža za pokriće poreza, prireza, troškova itd.

U narednoj tablici uporedili smo glavne bilansne pozicije 
za 1932 godinu sa onima iz 1929 godine, pošto na žalost ,ne ra

1929. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

64 479
693 586, 511

-a 7 11
2.209 2.487 2.327
2.845 2.124

100 95
24 33

200 200 200
366 499

5.019 5.031 4.516
117 145
110 116
100 60

5.942 5.601
Račun gubitka i dobitka

266 223“
58 31

120 131
80 7S

100 60

spolažemo sa podatcima za 1930 i' 1931 godinu (izuzev nekoliko- 
najvažnijih podataka za 1931 godinu). Dobijamo sledeću slikjir

Račun izravnanja
Aktiva 

Blagajna
Hart' je od vrednosti 
Vrednost rez. fondoi 
Menice 
Dužnici 
Nepokretnosti 
Kaucije

Pasiva 
Glavnica 
Rezerve 
Ulozi 
Poverioci 
Prenosne pozicije 
Čista dobit 
Zbir bilansa

Rashodi
Kamata 
Porezi 
T r oškovi 
Otpis'
Dobit

Prihodi
Prenos 6 4
Kamata 440 389
Provizije 179 108 ‘
Nepokretnosti i razni 4 22
Zbir prihoda ili rashoda 624 523

Sopstvena sretstva iznose 700 hiljada od čega su rezervni 
fondovi 500 hiljada odnosno za 150% od glavnice. Najveću po
ziciju pretstavljaju u pasivi ulozi, koji su u 1931 godini sam o 
nešto malo veći nego 1929 godine. U 1932 godini opali su za 
5500 hiljada odnosno nešto preko 11%. Od ovih uloga je  u
1932 godini 4.34 rmiliona na knjižice a 174 hiljade po tekućim 
računima. Poverioci1 su iskazani sa 154 hiljade tako da iznose 
krajem 1932 godine ukupna strana sretstva 4.66 miliona dinara,,

Interesantnija je aktiva. Preko 10% od uloga nalazi se  u 
gotovini, i to još krajem 1932 godine. Menični portfelj je sa  
2.33 miliona za 160 hiljada manji no u 1931 godini. Od toga. fe 
utuženih 86 hiljada d:nara, a neuređenih krajem godine 614 hi
ljada, od čega 296 hiljada dinara seljačkih menica. Aktivni te
kući računi iznose 2.12 miliona i za preko 700 hiljada su manji1 
nego u 1929 godini. Interesantno je napomenuti', da od toga 
je 90%, naime 1.93 miliona, potraživanje kod novčanih zavoda 
do kiznose ostali tekući računi svega 198 hiljada dinara. P ort
felj hartija od vrednosti smanjen je za 75 hiljada, zbog otpisa 
kursne razlike, što je sprovedeno neposredno preko računa gu
bitka. ;

Zbog smanjenih kam ata i provizija manji su u 1932 go
dini i ukupni prihodi, ali i rashodi. Uprkos otpisa od 78 hiljada, 
iskazuje Srpska štedionica za 1932 godinu čistu dobit od 60 
hiljada dinara. Da nije bilo ovih otpisa čista dobit hi iznosila 
70% od glavnice. Podela ove dobiti bila je sledeča:, rezervnom 
fondu je dotirano 23 hiljade, upravnom odboru 7.2 hiljade, nad
zornom odboru i cenzorima 2.9 hiljada, činovnicima kao П3г- 
grada 1.2 hiljada, fondu za činovničke otpravnine 1.8 hiljada, 
za dobrotvorne ciljeve 3 hiljade, na ime 5% dividende 10 hiljada 
i ostatak od 10.3 hiljade prenosi se na novi, račun. Već samo bez 
ovog prenosa mogla bi štedionica da isplati svojim akcioriarima" 
10%, dividende.

Pretsednik upravnog odbora Srpske štedionice u Ракгасн
i njezin direktor je g. Mihajlo Todorovič. U nadzornom odboru 
nalaze se gospoda: Dušan Bogdanovič, Danilo Podunavac i? 
Nikola Zjalić.
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Садржај:
југословенска Солвај творшца д. д. — JI укавац 
Smith &  Meytiier, tvornica papira d. d. — Zagreb 
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Knjaževačka zadruga za kredit i štednju — Knjaževac

ЈУГОСЛОВЕНСКА СОЛВА] ТВОРИИЦА Д. Д„ ЛУКАВАЦ.

Југословенска Солвај творница д. д. Лукавац у Бо- 
сни наш je највећи произвођач амонијачне соде (натрије- 
вог карбоната) као и камене соде (натријевог хидрата). To 
су у осталом главне две врсте производње Југословенске 
Солвај творниде, пошто су mo најважнији облици индустриј- 
ске продаје соде.

Наше југословенско предузеће, које je раније прила- 
дало у концерн аустријских фабрика Солвајеве групе, осно- 
вано je још пре четрдесет година — наиме 1893. године — 
дакле за непуних двадесет година доцније, од када je Ернест 
Солвај, до тада непознати белгијски инжињер хемије про- 

•нашао нов начин иидусчријеког дббијања соде, који je сво- 
јом јефтиноћом имао револуционарне последице no читаву 
светску индустрију. Конкуренција, која je у оно доба радила 
много скупље, водила je очајну борбу са новим иронала- 
ском, пошто je предосећала опасност која joj je претила, 
и у неколико махова упропастила младо-r инжињера, који 
није имао потребно финансиско залеђе нити довољна сред- 
ства. Али je, захвал>ујући његовој истрајности, Солвај по- 
степено постајао све јачи и већ крајем прошлог столећа 
његова je победа била неоспориа и Солвајеве фабрике соде 
загосподариле су у тој грани хемијске индустрије готово 
у читавом свету.

Када je основана фабрика у Лукавцу, пре четрдесет 
година, њена je главница износила 600 хиљада аустријских 
форинти; после светскога рата повишена je од 4.5 милиона 
златних круна на 40 милиона круна, односно 10 милиона 
динара a постепено, до 1929. године повишена je на 80 ми- 
лиона, чиме je предузеће дошло у ред наших највећих ин- 
дуетријских друштава. Главница je иодељена на 400 хи- 
љада акција од no 200 динара.

Капацитет про;изводње износи, после модернизације 
предузећа последњих година око 30 вагона соде дневно, 
али треба одмах напоменути, да je производња по.следњих 
година, a нарочито ове, знатно опала и заостаје далеко иза 
стварног капацитета. Потрошаче треба делити у главноме у 
две групе: у домаће и иностране. Главни контингент домаће 
производње отпада на наше фабрике сапуна, фабрике ста- 
кла, штофаре, фабрике хартије, војно-техничке заводе и 
разне водоводне централе, чији се филтри снабдевају го- 
тово искључиво Солвајевом содом. Поред тога, наша je фа- 
брика упућена и на извоз, пошто на ггериторији данашње 
Мађарске не поетоје фабрике соде, пошто су no уговору о 
миру дошле у Румунију односно Чехословачку. Наша фа- 
брика у Лукавцу преузела je дужност, да алиментира ма- 
ђарско тржиште. Ранијих година било je извоза и у Чехо- 
словачку и Аустрију, пошто се je тамо потрошња соде

толико повећала, да тамошње Солвајеве фабрике нису сти- 
гле да подмире сву тражњу. Али je последњих година, од 
како je дошло до погоршане привредне депресије, a  тиме 
у вези и до рапидног смањења потрошње и познатих те- 
шкоћа у погледу извоза, наплате потраживања и т. д., мо- 
рала и код нас производња у знатној мери бити смањена.

Тако читамо у извештају управног одбора, да je због 
увозних ограничења појединих земаља и тешкоћа плаћања 
извоз из наше државе опао за преко једну трећину. „Ради 
тога CM'O били принуђени ,да сман.имо производњу, n a  смо 
наше фабричке уређаје, које смо последњих година знатно 
проширили, могли само делимично искористити. Све пред- 
узете мере у циљу уштеда и смањења трошкова производње 
нису могле надокнадити мањак, који je настао услед сма- 
њеног извоза“. Док je фабрика у Лукавцу извозила у 1928. 
години амонијачне соде у вредности од 45 милиона a  камене 
за 34 милиона, дотле износи вредност њеног извоза у 1932. 
години свега још 15.9 милиона динара амонијачне соде и
12.9 милиона динара камене соде. Цена соде остала je и у
1932. години непромешена.

У доњој таблици упоредили смо главне билансне no- 
зиције југословенске Солвај фабрике за поеледње четири 
године. Оно ш:то смо приликом наших ранијих аналаза на- 
поменули, .морамо и сада подвућ^ наиме, да je преду- 
зеће необично снаисно фундирано и сопственим сретствима 
толико сатурирано, да сумњамо, да постоји у нашој земљи 
још једна фабрика, која бк се у томе погледу могла ста- 
вити у ред са југословенском Солвај фабриком у Лукавцу. 
Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932.Г.
у хиљадама динара

Непокретности 17.093 17.664 17.558 16.805
Машине 19.103 26.264 24.845 21.658
Транспортна сретства 1.943 1.658 1.470 1.167
Мобилијар 1.089 909 667 442
Сировине 17.979 12.272 17.935 18.564
Дужници 60.886 59.854 59.597 58.730
Благајна 247 72 82 135
Хартије од вредности 86 86 70 63

Пасива

Главница 80.000 80.000 80.000 80.000
Резерве 9.266 10.943 121.532 13.951
Повериоци 11.449 12.126 15.539 12.933
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Преносне позиције 430 75 259
Добит 17.570 16.298 14.608 10.958
Збир биланса 118.718 119.444 122.940 117.863

Рачун губитка и добитка.

Расходи

Амортизација 4.234 5.364 5.602 5.642

Добит 17.570 16.298 14.608 10.958

Приходи

Пренос добити 793 415 409 88
Добит бруто 19.231 19.943 19.340 15.930

Камата 1.781 1.304 460 581
Збир прих. или расх. 21.805 21.662 20.210 16.599

Обртни капитал je смањен за 5 милиона према 1931. 
и за 1.5 милиона према 1930. години. Од тога еу крајем
1932. године 93.95 милиона сопствена еретства (80 милиона 
главница и 13.95 милиона резерве) 12.9 милиона повериоци 
и 10.95 милиона чиста добит. Видимо, да je пасива биланса 
необично једноставна. Колико je нама познато, Солвај фа- 
брика код нас у 1932. години уопште нема повериоца; из- 
носи који су књижени преко гге позиције, претстављају у 
главноме неисплаћену дивиденду из 1931. године, коју пре- 
дузеће није могло трансферирати и коју, пошто су му ку- 
пони акција послати на иеплату, води привремено на рачуну 
поверилаца. Према томе цела ce пасива састоји готово само 
из солствених 'сретстава.

У активи видимо, Да износе вредности инвестиција 
после отписа 40.4 милиона односно равно оолоеину главниде. 
Остала сретства претстављају обртни капитал друштва. 
Како су све то сопствена сретства, то обртни капитал упр- 
кос смањене производње није опао, a води ce вероватно 
преко рачуна дужници, пошто je нееумњиво, да су ce дуж- 
ници за робу у последњој години смањили. Али постоји врло 
велика вероватност, да ce ту налазе и замрзнута потра- 
живања у Мађарској, које друштво није могло у целости 
још ликвидирати, опет због тешкоћа трансфера. У последње 
време има нешто више компензационих послова, путем ко- 
јих ce потраживања у Мађарској постепено ликвидирају, 
али je тај начин наплате прилично скуп и везан са разним 
ризицима. Само ове чињенице могу да објасне, да je пози- 
ција „дужници“ према ранијим годинама остала готово ста- 
ционарна са 58.7 милиона. Рапидно смањење потрошње, на- 
рочито извоза показује и релативно високе залихе, које су 
од 12.3 милиона у 1930. годин порасле на 18.56 милиона. У
1929. години износиле су такође 17.9 милиона али je у ово 
доба лостојала још одлична коњунктура.

Рачун губитка и добитка састављен je на нарочити 
начин. Међ приходима изказује ce само пренос добити, салдо 
прихода од камате и нето приходи од ороизводње. Од тих 
прихода, са којима су већ компензирани сви технички и 
административни расходи одбија ce само амортизација, која 
износи последње две године no 5.6 милиона, због великих 
нових инвестиција.

Депресија, која je захватила и ту грану производње, 
у виду смањења потрошње, примећује ce код рапидне ре- 
дукције чисте добити, која je од 17.6 милиона у 1929. го- 
дине смањена постепено на 10.96 милиона у 1932. години 
односно на 62%.

Ова добит je подељена на следећи начин: резервном 
фонду je доггирано 1.09 милиона, управном и надзорном од- 
бору je дато 800 хиљада, на име дивиденде 8 милиона одно- 
сно 10% (у 1931. години 15%, у 1930. и 1929. години 16%), 
иензионом фонду чиновника дотирано je 300 хиљада, a оста- 
так од 771 хиљада пренет je на нови рачун.

SMITH & MEYNIER, TVORNICA PAPIRA D. D. — SUŠAK.
Pre izvesno vreme poskupile su kod nas neke vrste har

tije. Kako su time pogodjena i pojedina grafička preduzeća, 
jasno je, da se je ovome povišenju cena papira posvetila veća 
pažnja nego što je to slučaj kod poskupljenja drugih artikala. 
Tako je na primer poslednjih nekoliko meseci kao posledica po
litike dizanja cena koju je inagurirao Ruzvelt znatno poskupeo 
pamuk i svi produkti tekstilne industrije pa ipak se o tome kod 
nas ništa nije pisalo. Poskupili su i mnogi kolonijalni artikli, jer 
danas treba plaćati za devize najmanje 28.5% više nego pre 
godinu dana. A mnogi moraju plaćati i 40% jer mogu samo u 
slobodnom prometu nabaviti potrebne devize.

Poskupljenje izvesnih vrsta papira logična je posledica 
prilika na deviznom tržištu. Mi još i danas uvozimo znatne ko
ličine papira. Poskupljenje tih vrsti papira logična je posledica 
poskupljenja deviza. Doduše u inozemstvu su cene nešto popu
stile. Ali ne opet za 28.5% koliko iznosi naš prim, odnosno 40% 
za koliko se plaćaju devize u slobodnom prometu. Kod onih vrsti 
papira koje se kod nas izrađuju, sem najobičajnijih vrsti, po
trebno je uvesti sa strane znatne količine sirovina ii polufabri- 
kata. To mora da se odrazuje j na cenama naše produkcije, 
makar jedan deo produkoionih troškova ostao i na istoj visini.

Izvesno povišenje, gotovo svih cena neće se ni kod nas 
moći izbeći. To će doći kao posledica naših valutarnih prilika. 
Proces opadanja cena na internacionalnom tržištu sada je ne
kako zaustavljen. Pr'm ećuje se čak i izvestan porast. To će' doći 
do izražaja i kod nas. U prvom redu kod robe koju izvozimo, 
ili kod one, koju sami proizvodimo, ali kod koje sirovine i polu- 
fabrikate povlačimo sa strane. Kampanja koju neki misle podu
zeti protiv porasta cena nema nikakvog izgleda na uspeh. A 
teško da ima i ekonomsko opravdanje. Mi se svi žalimo1 na niske 
cene i njih krivimo za mnoge naše nevoljö.

U 'bilansama za 4 poslednje godine fabrika Smith & 
Meynier imamo sledeće pozicije:

Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Fabrički uređaj 32.908 34.970 38.404 40.096
Zalihe robe i materijala 9.058 10.240 8.820 12.190
Dužnici 10.418 8.477 11.390 8.516
Efekti 1.439 1.239 2.387 1.544
Blagajna 122 119 137 109
Gubitak 246 134 68 54

Pasiva:
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezerva 313 313 313 313
Rezerva valorizacije 1.750 1.750 1.750 1.750
Fond amortizacije 6.314 8.737 11.161 11.161
Poverioci 30.816 29.378 32.984 34.286
Ukupna bilansa 54.193- 55.179 61.209 62.510

Zbir bilans^ pokazuje konstantan porast. Pa i prošle go
dine za preko jedan milion dinara.

Investicije su porasle za preko milion i po dinara. Već 
nekoliko godina investicije pokazuju konstantan porast. Nekih 
godina i po par miliona dinara. Ma da fabrika postoji već mnogo 
decenija, ona se još uvek izgrađuje i obnavlja. Naročito za pro
dukciju onih vrsta papira koje se kod nas nisu do sada produ
cirale. Tu je u prvom redu papir za Upravu monopola. Zatim 
svileni i karbon papiri. U pogledu finijih vrsta papira nas je su- 
šačka fabrika Smith & Meynier vrlo mnogo emancipirala od 
inostranstva.

Zalihe su porasle za preko 3 i po miliona. To je donekle 
iznenađujuće, s obzirom na opšte prilike. Međutim u vezi je sa 
novim fabrikacijama, zbog kojih treba da su i zalihe veće. Ne 
samo gotove robe nego i sirovina, odnosno polufabrikata. Du
žnici su opali za 3 miliona. To je svakako povoljna konstatacija. 
U jednu ruku to znači, da je Uprava monopola toolje plaćala. 
A u drugu da se još više vodi računa kome se daje kredit i ko-
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■liko. Mnoga industrijska poduzeća izgubila su teške pare na ve
resiji. A kako dužnici nisu znatni, onda je teško da tu ima mnogo 
za otpisati.

Efekti su opali. Nekako za onoliko, koliko su bili porasli 
1931 godine. U tom pogledu nastupilo je normalno stanje. Ova- 
Itovo poduzeće nema zašto da ulaže kapital u efekte osim za 
razne kaucije.

Poverioci su porasli za 1.5 miliona dinara. Investjcije su 
izvršene iz kredita koji je poduzeću stajao na raspoloženju. Fond 
am ortizacije ostao je na istoj visini kao j 1931 godine. Ranijih 
godina amortizacjja je iznosila između 2 i 3 miliona dinara. 
T o  je prošle godine izostalo. Doduše investicije su već u 
znatnoj meri otpisane, tako da se lako može podneti da 2—3 go
dine amortizacija izostane. Međutim radi prosuđivanja poslov
n o g  rezultata nije svejedno da li je bilo amortizacije ili ne. Pro
šla  godina završena je dobitkom od 14 hiljada dinara, koji je 
.apotrebljen za otpis gubitka ranijih godina. Međutim da je tu 
bio uobičajeni otpis godina bi bila završena sa gubitkom od pre
ko  2 miliona dinara. Sporazumom između najvećeg dela naše 
^produkcije hartije njezin se položaj poboljšao. Tako će i Smith
& Meynier konačno doći u položaj da svojim akcionarima dade 
-dobit.

U upravi se nalaze sledeča gospoda:
U upravi ovog vrlo interesantnog preduzeća nalaze se 

sledeča g. g.: Milivoj Crnadak, pretsednik; Karl v. Meynier, 
Rijeka, potpretsednik; Karl Fremont, Rijeka; Dr Aleksandar 
G orup, Fiume; Anton. Huber, Sušak; Ing. Feliks v. Meynier, 
.Fiume; Dr. Branko Pliverić, Zlatko Pukler, Dr. Josip Šilović.

„ИСКРА” ТВОРНИЦА КЕМИСКИХ ПРОИЗВОДА И 
СВЕЋА Д. Д. — ЗАГРЕБ

Ових дана одржаиа je „Искра“ ванредну скупшти- 
ну. Ha дневном реду била je измена правила, a то у вези 
■са проширењем поеловања. „Искра” наиме намерава да про- 
аиири своје пословање са једне спране на фабрикацмју са- 
шуна a ca друге на фабрикацију козметичких препарата.

Код великих фабрика свећа обичај je да се производи. 
т  сапун. A код сапуна опет и козметичжи орепарати. Према 
томе he „Иокра” у догледно вре-ме фабрицирати све ове ар- 
тикле који се надовезују једам на другога.

„Искра” припада ковсерну Браће Марић. A Браћа 
Марић међу својим многобројним оделењима имају и биро 
,за козметику. Међутим ту се je до сада радило са увезеним 
артиклима. Тако je то одељење имало заступство и за чу- 
ае н у  француску пасту за зубе „Ж ипс“ . Ta паста препарира 
t e  и у Загребу, али од особља, које je припадало фран- 
дуској фирми. Тајна фабрикације хтела -се сачувати no сваку 
iO,€By.

Од заступства страних козметичких препарата до вла- 
-отите фабрикације није далеко. Позна се тржиште. Зна се 
>ш:та се и како се даде пласирачи роба, коме се може кре- 
Јр т а р а т и  a коме не. Кад се у томе послу стекло изкесно 
•исхуство, може се са много више сигурноети сам преу- 
аети посао. По-готово ако. се распошаже са довољно срет- 
-craiBa. A то je случај код „Искре” ! Она има тако јако за- 
деђе, да може приступити и hoibmm ин-Еестицијама као што 
мож е ла«о набагвити и потребни већи обртни капитал. На- 
•ffla индустрија сапуна, поред неколико великих подузећа има 
и  неколико -мањих фирма које у главноме имају. локалнп 
жарактер. Увоз je с-ве мањ«. „Искра” ће сигурно имати ам- 
бицију да свој делокруг прошири на читаву државу. To 

"fee joj бити у толико лакше што већ има изграђену орга- 
нш ацију, застуинике и агенте. Према томе и њене продукте 
много he лакше плаоирагги.

Свакако постоје сви изгледи, нарочито с обзиром на 
сигурност људи који стоје иза „Исжре”, да he се ово поду- 
зеће развијати све више, до.к -се једног дана не пробије из- 
лиеђу прва наша подузећа те струке. Сада, кад се приступа

фабрикацији свих артикала који спадају у ову струку, екс- 
панзија биће бржа и сигурнија.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
Актива 1929 1930 1931 1932

у хиљадама динара
Благајна 377 70 144 24
Дужници 3.676 3.961 3.322 —

Роба 1.946 2.167 1.609 1.312
Некретнине — 536 536 536
Стројеви 1.656 1.805 1.888 1.905
Пасива
Главница . 1.000 1.000 1.00*3 i.000
Резерва 10 10 10 10
Повериоци 6.630 7.448 6.190 —
Салдо дужника

иовериоца — — — 2.180
Отписи — - — 188 383
Дс)битак 16 86 115 203

У структури билаице наступила je ирошпе године
битна промена. Дужници и повериоци иису засебно иска- 
зани у актиеној односно пасивној страии била-нса, како je 
био случај до 1931. годи.че. У прошлод години дужници и 
повериоци исказани су у једној позицији као салдо. Тиме 
се наравно много губи на прегледности билаиса,

Дужници су концем 1931 године износили 3 милиона 
322 хиљаде. Повериоци износши су  исте године 6 милиона 
190 хиљада. П01 'томе салдо дужника и повериоца износио 
je концем 1931 Двн 2 милиоиа 868 хиљада динара. Наравно 
није позиато колики салдо долази од смањења дужника. A 
то je »пак једна важна ттозиција за продењивање једиог би- 
ланса. Нарочито у данашње доба и код потешкоћа око ин- 
каса. Поготову од када су «а снази уредбе о проловгацији 
и о По‘средовању.

Инвестиције код некретнина не показују »икакве про- 
мене. Код стројева имамо незнатан пораст. Вероватно са 
проширешем продукције на нове артикле да ће да расту 
и нвестиције. Нарочито стројева. Роба показује смањење од 
300 хиљада динара. To je у сагласности са општом ситуа-' 
цијом иа тржишту и редукцијом у продаји a no томе и 
продукцији највећег дела артикла које се увозе или код нас 
продуцирају. Благајна показује знатно смањење. Међутим 
њено стање концем 1931. године било je абнор.мално ви- 
соко. To je био период кад су сва индустријска подузећа 
ради прилика у индустрји држала велике залихе готовине.

Отлиси еу прошле године износили 188 хиљада или 
10% вредиости машина концем 1931 године. Десетпосто.- 
тни отпис евакако одговара, јер највећи део машина уио- 
требљава се и далеко дуже. Међуггим код јаких отписа 
много je лакше извршити нове набавке.

Добитак прошле годиие износи 87 хил>ада динара. To 
je код главиице од -само милион данара и код данашњих 
пјрилика тржишта свакако повољан резултагп. За једш  са 
пре«о>сима 'ранијих година добитак прелази 200 хиљада ди- 
нара или 20%  од главнице.

У управи „Искре“ налазе се еледећа г. г.: Др. Милан 
Марић, Др. Рудолф Роданић, Иво Мешивски, Др. Људевит 
Плахте, Др. Аргпур Марић.

KNJAŽEVAĆKA ZADRUGA ZA KREDIT I ŠTEDNJU — 
KNJAŽEVAC

Knjaževaeka zadruga za kredit i štednju osnovana je pre 
ravno 30 godina — naime 1903 godine — prvo kaot zadruga, pa 
je vrlo brzo pretvorena u akcionarsko društvo, ali je zadržala 
raniju firmu. Glavnica je iznosila 500 hiljada predratnih dinara 
a u 1921 godini povišena je na 1 milion podeljeno na 20 hiljada 
komada akcija po 50 dinara nominale, koliko i danas iznosi.

Knjaževaeka zadruga se bavi svim uobičajenim ban
karskim poslovima i vrlo lepo se razvija. Njena poslovna eks-
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panzija karakterizirana je i otvaranjem filijala u Svrljigu, koji 
je pokazivao takođe vrlo zadovoljavajući razvoj. Poverenje, 
koje je Knjaževačka zadruga uživala u svome kraju najbolje 
ilustrira činjenica, da je stanje uloga na štednju kod nje po
raslo na preko 11 miliona dinara, što je kod malih novčanih za- 
yoda u unutrašnjosti veoma redak slučaj.

Razvoj poslovanja kao i njegov obim lepo nam pokazuje 
donja tablica, u kojoj smo uporediii glavne bilansne pozicije 
Knjaževačke zadruge za posljednje četiri godine. Dobij amo sle- 
deću sliku:

Račun izravnan ja
Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blagajna 801 305 729 123
Menice 5.346 4.930 4.789 4.379
Tekući računi 4.349 5.418 5.244 4.237
Vrednost rezervnog fonda 267 266 406 377
Hartije od vrednosti 239 287 78 72
Nepokretnosti 360 300 300 285
Zajmovi na zaloge 456 361 273 196
Filijal 990 1.144 920 913
Nameštaj 101 90 81 73
Razna aktiva 1.238 1.727 1.444 814
Prva hrvatska štedionica — — — 363
Ostave, kaucije itd. 1.238 4.064 5.159 5.189

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fond 2.034 2.208 1.988 2.004
Ulozi na štednju 10.514 11.190 11.167 8.669
Razna pasiva 270 196 40 —
Dividenda — zboru na raspo!. 300 200 27 86
Zbir bilansa 18.003 18.893 19.434 17.027

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Porezi 249 207 387 136
Plate 112 139 160 144
Kamata 839 848 815 632
Tantijema 55 56 7 25
Otpisi 259 63 29 23
T roško vi 49 106 45 34
Dobit 360 344 39 124

Prihodi
Kamate 1.812 1.616 1.334 1.056
Kirije 10 13 10 9
Filijal 69 92 91 —
Vanredni prihod 32 28 26 23
Od hartija od vrednosti — 14 16 5
Zbir prihoda ili rashoda 1.923 1.764 1.477 1.093

Njen obrtni kapital bio je najveći krajem 1930 i 1931
godine, kada je iznosio 19 miliona dinara. Ali su razlike prema 
ranijim godinama vrlo malene tako da možemo konstatovati iz- 
vesnu saturiranost pasive, pa sletstveno i aktive. Tuđa sretstva 
su koncentrisana u poziciji ulozi, koja obuhvata uloge na šted
nju kao i po tekućim računima. U 1929 godini iznosili su 10.5 
miliona a u 1930 i 1931 godini oko 11.2 miliona. Interesantno je, 
da u 1931 godini još nema traga o panici ulagača i ulozi su 
ostali stacionarni. Tek krajem 1932 godine vidimo da su uolozi 
smanjeni, naa8.67 miliona dakle za 2.5 miliona odnosno za 20%.

Interesantno je i kretanje sopstvenih sretstava. Glavnica 
je nepromenjena 1 milion, ali su rezevni fondovi za preko dva 
puta veći, tako da iznose sopstvena sretstva preko 3 miliona 
dinara. U 1930 godini iznose fondovi 2.2 milona; u 1931 godini 
smanjeni su za nešto preko 200 hiljada, na 1.98 miliona, vero- 
vatno zbog otpisa kursne razlike na hartijama od vrednosti. Ali

vidimo, da je ovaj otpis brzo popunjen novim dotacijama, tak e  
da iznose fondovi u 1932 godini već opet preko 2 miliona.

Saturiranost, o kojoj smo govorili u pasivi karakteristi
čna je i za aktivu. Glavni izvori plasmana su menični krediti i 
aktivni tekući računi, nekako podjednako alimentirani; za tim  
dolaze krediti dati filijali, razna aktiva pa tek onda zajmovi na. 
zaloge i ostali oblici, kao što su to hartije od vrednosti, nepo
kretnosti itd. Interesantno je, da je kod meničnih kredita već ođ  
kraja 1929 godine zabeleženo potpuno opadanje, od 5.3 m iliona 
na 4.9 miliona u 1930 i na 4.79 miliona u 1931 godini. Ovo opa
danje ide prvo u korist aktivnih tekućih računa, koji se p o v e ć a 
vaju, ali imamo i kod njih sve od 1930 godine postepeno sm a
njenje. Pošto se obrtni kapital još ne smanjuje to ima ova poli
tika postepene likvidacije angažmana za posledicu povečanje 
gotovine u blagajni, odnosno delimično povećanje kredita datlfe1 
filijalu.

Interesantno je pregledati, kako je Knjaževačka zadruga 
udovoljila svojim ulagačima. Pre svega ne smemo zaboraviti^ 
da je iznos od 2.5 miliona isplatila iz sopstvenih snaga, sm anj'a- 
jući aktivu. Prvo je reducirana glavnica za 600 hiljada. Menični 
krediti su smanjeni za oko 10% odnosno 400 hiljada a prema.
1930 godini za oko 600 hiljada. Najveće smanjenje odnosu© 
najveću likvidnost imamo kod aktivnih tekućih računa, ikoji su  
likvidirani za 1 milion, od 5.2 miliona na 4.2 miliona. Krediti fili
jalu su ostali gotovo nepromenjeni, na 913 hiljada ali su znatn© 
smanjeni razni aktivni računi, od 1.44 miliona na 814 hiljada, 
Nova je u 1932 godni pozicija potraž'vanje od Prve hrvatske 
štedionice u iznosu od 363 hiljade koje je zasebno iskazano, ve~  
rovatno zbog toga, što se ranije nalazila pod aktivni tekući ra
čuni ili razna aktiva.

Vrednost rezervnog fonda je prema 1931 godini mal» 
smanjena, ali je ipak veća nego ranijih godina, ali je tom e 
na suprot znatno reduciran portfelj slobodnih efekata, zb©g: 
kursne razlike, koja je otpisana neposredno kroz račun gub itka
i od rezervnih fondova.

Kod bruto prihoda vidimo u računu gubitka, da su bili 
najveći u 1929 godini. U svim narednim godinama postepen© 
opadaju tako da iznose krajem 1932 godine samo još nešto 
preko 50% od prihoda u 1929 godini. Smanjenje dolazi ug!ay- 
nome od opadanja prihoda od kam ata i provizija, dok su s re  
sporedni prihodi ostali nepromenjeni; sve do 1932 godine, kada  
su i oni smanjeni. Tako se u 1932 godini više ne iskazuje za
sebno prihod od filijala.

Neobično interesantne su takođe i varijacije međ rasho
dima; u prvom redu kod poreza. Plate se povećavaju do 1931 
godine, ali je u 1932 godini ušteđeno na tome rashodu preko- 
10%. Najveće otpise imamo u 1929 godini sa 259 hiljada; и
1930 godini iznose još 63 hiljade a zatim se smanjuju na 29> 
odnosno 23 hiljade.

Čista dobit koja je u 1929 i 1930 godini iskazana sa ЗШ- 
hiljada odnosno 344 hiljada, smanjuju se u 1931 godini na 3S 
hiljada; zatim u 1932 godini opet iznosi 124 hiljade. U 1929 go
dini plaćala je Knjaževačka zadruga na ime dividende 300 hi
ljada dinara odnosno 30% od glavnice ili 15 dinara na akciju 
od 50 dinara. U 1930 godini ova je dividenda smanjena na 20%  
a poslednje dve godine se više i ne isplaćuje. Dobit je u 1931 
godini, posle izvesnih dotacija fondovima, preneta na novi račun,,, 
a u 1932 godini, kada iznosi 124 hiljade, čime bi bila moguća* 
isplata od .12% dividende, dotirano je 12 hiljada fondovima, 25 
hiljada je dato na ime tantijeme upravi i nadzornom odboru a.
86.5 hiljada je stavljeno na raspoloženje zboru akcionara, којз |e  
odlučio da se prenese na novi račun.

U upravi Knjaževačke zadruge za kredit i štednju nalaze 
se sledeča gospoda: Drag. Sibinović, pretsednik; Svetozar Potlć, 
potpretsednik; Milan Tošić, Nik. V. Miloševič, Drag. Đ. Stoji!— 
ković. U nadzornom odboru gospoda: S. J. Živanović, pretsed
nik; Antonije Đorđević, Božidar V. Bošković i Gligorije P ana— 
jotović.
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Садржај:
Нашичка творница танииа м пароиила д. д. — Загреб 
„Драх” индустрија дрва д. д. — Загреб—Цапраг 
„Југофармација” д. д., веледрогериЈа м творница фармацеутских препарата — Загреб 
„Silk” tvornica čarapa d, d. -— Zagreb

НАШИЧКА ТВОРНИЦА TAHKHA И ИАРОПИЛА Д. Д. —
ЗАГРЕБ.

Укупна сума биланце Нашичке творнице танина за 
годину 1932 показује, упоређена са укупном cvmom биланца 
ранијих година, битну промену. Док ce je ранијих година 
укупна сума 'биланце «ретала између 250 и 300 милиоиа ди- 
нара, за прошлу годину укупна сума биланце износи једва
124,8 милиона динара. Према биланци за 1931 која показује 
укупну суму од 251,2 милиона, укупна сума биланце за 1932 
са 124,8 милиона показује смањење равно на половину.

Међутим то je смањење само привидно. Док су сс 
раиијих година дужници посебно билансирали у активи a 
веровници посебно у пасиви, прошле -године билансиран je 
само салдо. Тако године 1931 дужници износе 126,8 ми- 
лиона a веровници 186,3 милиона динара. Салдо je био око
60 милиона. У биланци за 1932 дужници и веровници нису 
посебно исказани него само пер -салдо и. то са 57 милиона 
динара. Према томе, у односу дужника и веровника нема 
битних промена. Наравно код оваквог начина билаксирања 
није видљиво да ли су.дужници и веровници остали на истој 
еисини као и раније године или je пак уследило подједнако 
смањење како «од дужнкка тако и код веровника које онда 
нема никаква утицаја на салдо између дужника и веровника. 
Водећи рачуна о специјалнкм приликама Нашичке, која je 
финансирана са стране, свеједно je, да ли ce дужници и ве- 
ровници посебно исказују или ce пак' у биланс уноси само 
њихов салдо.

Ako водимо р ачу н а  о тој измени у начину биланси- 
ра-ња дужника и веровника, нарочито да je салдо готово 
једнак салду године 1931, видимо да код биланса Нашичке 
нема великих промена. Поготово ако узмемо у обзир и ра- 
чун губитка и добитка. Постигнути резултат, ако водимо pa- 
чун а о јачој а‘М ортизацији, одговара резултату од две-три 
последње године. Структура Нашичке тако je јака да и нешто 
неповољније поеловање не треба да ce одмах осети и у би- 
лансу. Међутим у друг-ој половини прошле године, услед 
прима, получене цене 'повољније су него што je то био 
случај пре годину-две дана. Кад не би било тешкоћа око пла- 
сирања ро'бе, у првом реду контигената и забрана увоза, 
ситуација за индустрију дрва не би била лоша. Француска 
нам чини нарочите тешкоће иако би их са те стране морали 
најмање очекивати. Последњих неколико месеци било je те- 
шкоћа и у промету са Шпаниј.ом и то у првом реду нашом 
кривицом. Ми смо ставили под ограничење потраживања 
шпанских извозника, ма да та потраживања не износе ни 
десетину наших потраживања према Шпанији. Kao репреса- 
лију, Шпанија je ставила забрану над нашим потражива- 
њима.

Кад би било могуће повећати контигенте у оним др- 
жавама које су 'прибегле тим мерама дотично кад би ce 
иоле подигла грађевна делатност у државама које још нису 
прибегле рест.рикцији увоза девизних забрана и сличним, 
наша индустрија дрва могла би далеко јаче да искористи 
свој «апацитет него шт.о je данас случај. A како су цене, 
прерачунате v динарима, релативно повољније, ни резултати 
не би били лоши. Овако пад динара не може ce искористити 
у ствари форсирања извоза дотично постигнућа ванредно 
поЕољнијих резултата.

Бнлакс Нашичке за четири последње годике овако 
изгледа:

Актива: 1829. 1930. 1931. 1932.

(у хиљадама динара)
Зграде и стројеви 39.888 45.630 45.959 47.783
Шуме и дрзо 73.028 78.248 54.902 55.743
Залихе (остале) 7.756 5.702 5.259 5.585
Дужници 168.275 136.597 126.816
Ефекти 13.758 14.172 13.877 14.103
Готовина 3.816 3.029 5.019 1.633

Пасива:
Главнкца 20.0Ш 20.000 20.000 20.000
Резерве 1.465 1.865 2.051 2.301
Резерве амортизације 14.751 17.251 19.751 23.251
Повериоци 262.104 223.499 186.319 ------
Салдо дужн. и веров. ------ 57.005
Добитак 4.084 3.957 3.365 2.813
Укупна биланса 306.522 283.380 251.834 124.850

Инвестиције показују пораст од скоро 2 милиона 
динара. Године 1931 није било никаква пораста. Значи да je 
предузеће било у стању да и у п.рошлој години изврши ра- 
дове «oje ie СЈматрало за потребне. A приступање новим 
инвестиција.ма значи да предузеће са поверењем гледа у раз- 
витак прилика и да на врел^е жели бити спремно за нове по- 
слове дотично за појачање капацитета оног дела продукције 
који за то. има предуслове.

Порасле су за скоро милион динара и залихе. Године
1931 залихе су биле опале за 24 милиова динара. Концем
1931 ситуација у индустрији дрва €ила je ванредно непо- 
вољна. Цене су падале, a тешкоће око пласирања робе би- 
вале све веће. У том погледу еитуација je концем прошле 
године битно боља. Хвала приму, пад цене je, прерачунат 
у динаре, заустављен. Ча« ce бележи и извесан пораст. A у 
пегледу тешкоћа о«о пласирања нису наступили нови мо- 
менти, који би ситуацију још јаче погоршали. Дотично пре- 
дузеће ce je прилагодило новим приликама. To ce најбоље 
види што залихе робе више не падају.
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Код других позиција активе нема већих промена. Осим 

код готовине. Међутим код индустријских предузећа, наро- 
чито код оних ca јаким залеђем потпуно je свеједно да ли 
на дан биланса има у благајни један или 5 милиона динара. 
Поготову кад продајом девиза, које добива из извоза или из 
кредита којег joj ставља на расположење централа, може у 
свако доба да дође до динара.

У пасиви видимо амортизацију ca 3,5 милиона динара 
Ранијих година амортизација je износила 2,5 милиона ди- 
нара. Повећање амортизације за један милион динара, пока- 
зује ca којом се ригорозношћу врши билансирање. Нарочито 
у данашње време. Да се je остало при ранијој амортизацији, 
получени резултат би био једнак резултатима ранијих го- 
дина. Међутим, предузеће je радије изказало мањи добитак 
само да у већој мери може ириступити амортизацији ин- 
вестиција.

Рачун губитка и добитка овако изгледаг

Добитак: 1929. 1930. 1931. 1932.
(у хиљадама динара)

Бруто добитак 12.141 10.504 10.088 10.163

Губитак:
Порези и осигурање 5.557 4.293 4.523 4.059
Амортзација 2.500 2.500 2.500 3.500
Чисти добита« 4.084 3.957 3.365 2.813

Бруто добитак je раван бруто добитжу двеју ранијик
година што je свакако, обзиром на опште прилике, ванредно 
повољан резултат. Издаци за гсорезе и осигурања су мањи 
за пола милиона. Међутим, како je амортизација за милион 
динара већа, чисти je добитак за пола милиона динара мањи 
него што je био године 1931.

„ДРАХ” ИНДУСТРИјА ДРВА Д. Д. — ЗАГРЕБ—ЦАПРАГ
У најновије време један део наше индустрије дрва има 

нарочиту коњунктуру. Америка треба силне «оличине буради 
за пиво. Поруџбине лете на све стране, Код нас je само је- 
дан мали број предузећа која еу у стању да лиферују го- 
тове 'пивске бачве. Ну зато смо ми лозната земл>а ca хра- 
стовином ,која даје одличне дужице које слуисе за прав- 
љење бачава. Тражња je за нашим дужицама знатна. На- 
равно све за извоз. Цене су у порасту. За неколико месеци 
порасле су цене неких врста дужица за троструко. Расту 
и даље. Поједина предузећа, која су већ неколико година на 
складиштима држала знатне количине дужица и које ни- 
како нису могли продати, jep je винска криза утукла и 
грану индустрије дрва преко ноћи, нашла су се пред са- 
свим другом ситуацијом. Неки који су већ рачунали ca знат- 
ним 'губитцима виде да ће на концу имати профит. И то 
знатан профит.

Наравно да je у порасту и цена оних шума које дају 
најбољу врсту дужица. Ових дана одржаће се неке веће 
лицитације које ће сигурно донети знатна изненађења. 
Лако да се верифицирају порасти какве већ дуго нисмо 
имали. Поготово што прим делује на цене. У најновије вре- 
ме извоз дрва као да je нешто јачи. Према Сушаку иде 
дневно 100 до 150 вагона дрва одређеног за извоз, што већ 
дуже времена није био случај. Многе .пилане раде интен- 
зивније. A оне које су биле обуставиле рад, рачунају да ће 
ускоро моћи поновно да прораде.

Ситуација ће бити знатно боља ако Америка пређе 
и на слободу продукције, увоза и конзума вина. Рачуна се 
да he онда бити таква т.ражња буради да he цена дужица 
још више да порасте. Нарочито ако се узме да за фабри- 
кацију првокласних буради за вино славонсжој храстовинк 
нема такмаца. A слободна продукција и конзум вина у Аме- 
рици питање je кратког времена. Можда још неколико ме-

сеци и вино he да процури као што je процурило пиво. Ha
ma индустрија дрва, у првом реду она предузећа, која пре- 
рађују храстовину, згодну за израду дужица и бу;зади, 
очекују коњунктуру «акве већ дуже није било. To je и 
разлог зашто сировине, у првом реду храстове шуме, ра- 
сту у цени.

Биланс за 4 последње године овако изгледа:

Актива 1929 1930 1931 1932
(у хиљадама динара)

Благај. ефекти и мен. 7.071 1.765 2.803 2.707
Инвестиције 26.879 27.082 28.411 28.493
Шуме и залихе дрва 82.159 56.703 46.994 44.917
Дужници 128.239 34.468 10.350 13.118
Салдо транс. позиција 2.168 607 ------
Г убитак —.— 352 289
Мање пренос добитка ------ 15 ------
Остаје губитак ------ ------ 33S 627

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 850 910 910 910
Пензиони фонд 903 786 786 920
Амортизациони фонд 7.875 8.875 9.875 10.375
Повериоци 226.172 98.746 67.953 67.754
Добит ca преносом 657 634 ------
Збир биланса 246.517 120.018 89.504 89.864

Збир биланса концем 1932! једнак je збиру биланса
концем 1931. A и иначе 'у појединим позицијама биланса не- 
ма јачих промена. Инвестиције, су на истој висини, наиме
28.5 милиона динара. Међутим, њихова стварна вредност јг 
далеко већа будући да су те инвестиције извршене раније. 
Код Драха није уследила ии валоризација no закону од 1926 
тако да je прелазом круна на динар вајвећи део инвести- 
циј-а унешен ca четвртином раније вредности. A та je вред- 
ност била изражена у златним крунама. Ако узмемо у обзир 
амортизацмони фонд онда инвестиције износе само 18 ми- 
лиона динара. A толико he већ вредити земљиште преду- 
зећа не рачунајући зграде и стројеве. Залихе су опале за
2 милиона динара. Увођењем прима могле су се пласирати 
неке врсте дрва које (су већ дуже лежале на стоваришту. A 
редукдијом продукције у првом делу године залихе cv се 
знатно испразниле. Поготово што се je у много мањој мери 
суделовало код нових лицитација односно било суздржљиво 
-код цена. Дужници су оорасли за скоро 3 милиона динара. 
To je опет највећим делом у вези ca девизним прописима. 
Ми смо многа потраживања иностранаца ставили под забра- 
ну. Логично je да je иностранство у много случајева noče
mo за сличним мерама. Тако су потраживања многих наших 
извозника стављена под забрану. Нарочито у Шпанији где 
потражујемо око 40 милиона динара. A и ca наплатом по- 
траживања у Италији не иде онако глатко као раније. Уве- 
ден je клиринг a no систему клиринга наши извозници могу 
добити своја потраживања у предпоставци да су њихови 
дужници удовољили својим обавезама, тек у толико, уколи- 
ко наши увозници удовољавају својим обавезама према ита- 
лијанским извозницима.

Будући да се пораст дужника некако компензира ca 
смањењем залиха дотично дотацијом амортизационом фонду 
код повериоца нема никаквих већих промена и остају даље 
ca 67—68 милиона динара.

И .прошла година завршена je губитком. И то од 289 
хиљада динара. Скупа ca преносом из 1931 дубитак износи 
627 хиљада динара. С обзиром на данашње прилике шумске 
.индустрије може се очекивати. ако садашње стање потраје 
до конца да he тај губитак бити елиминиран у најкраће 
време.



193

иЈУГОФАРМАЦИјА“ Д. Д., ВЕЛЕДРОГЕРИЈА И Т80Р- 
БИЦА ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРЕПАРАТА, — ЗАГРЕБ

„Југофармација“ д. д., Загреб показује у току по- 
€ледњих 11 година врло интересантан развој. Основана je 
1921. године и њени су се послови, нарочито у апотекар- 
ској струци, врло добро развијали. Све до 1926. године пла- 
1јала je „Југофармација“ 10% дивиденду. Али су у 1927. 
тодини наступиле извесне тешкоће, кајима није могло из- 
бећи ни једно предузеће фармацеутске однФсно апотекар- 
«ке бранше. Лагери су били свугде врло велики, a снажење 
Јсуповне снаге динара- с једне 'стране и опуштање цена апо- 
текарских специјалитета са друге стране имали су код на- 
ших великих дрогерија за поеледицу веће или мање губитке. 
Код „Југофармације“ ови су губитци прешли чак и преко 
500 хиљада динара. Taj се губитак могао елиминисати је- 
дним .потезом, емањењем главнице — што међутим није 
урађено, пошто je управа била чврсто уверена, да je база 
етредузећа добра и да су текући послови здрави. Због тога 
je  прихватила други пут и отписима свакогодишње зараде 
постепено ликвидирала старе губитке; крајем 1930. године 
нзноси губитак још 156 хиљада; тако je у 1931. години по- 
стигнута зарада од 171 хиљаде, остала je пер салдо чиста 
И,обит од 25 хиљада, која je пренета на нову 1932. годину. 
Тиме je после лет година лредузеће санирано. Али je исто- 
зремено у 1932 години учињен један необично важан акт 
-финансиског јачања ,Југо,фармације“ — наиме повишена 
Je главница од 2-5 милиона на 5 милиона. Овај je догађај 
Још у толико значајнвји, пошто je повишење главнице извр- 
шено у доба необично тешких прилика на нашем тржишту 
капитала.. Оно и не би било могуће, да нису стари акцио- 
нари и пословни пријатељи преузели целу нову емисију, 

јом je приликом —- из ажије —  повишен и резервни фонд 
за  500 хиљада динара. Управа „југофармације“ у своме 
кгзвештају напомиње, да je ово повишење главнице имало 
троструку сврху: прво je тиме у знатној мери поправљен 
однос између сопствених и туђих сретстава предузећа, дру- 
го  je -предузеће са већим >сопственим сретствима својим 
дужницима могло ићи у сусрет и одобрити им повољније 
жондиције плаћања, што се у билансу види у повећању по- 
зкције дужника за 2 милиона, a треће, друштво се je овим 
«овим сретствима еманциповало утицаја новчаних завода, 
зшквидирајући своје обавезе код њих.

У 1931. години, a у вези програма реорганизације, 
учињене су  код „Југофармације” разне нове инвестиције 
«ојима je пословни волумен прљчично лроширен. Набав- 
љ ене су нове машине и осећала се je оотреба за новим 
обртним капиталом, који je добивен 1932 године повишењем 
тлавнице. Основано je и ново одељење за „извоз лековитог 
биља“ које je врло лукративно. Ово оделење je у 1932 го- 
.дини у знатној мери долринело на -повољном развићу по- 
слова. Према 1931. години извезена je двострука количина
ii  уттрава напомиње, да би се тај посао могао развијати још 
повољније, да би имала још већа сретства на расположењу. 
Како се сабирачи лековитог биља рекрутују из најсирома- 
вгаијих редова и покрзјина наше државе, тиме им je пру- 
ж ен а прилика лепе зараде.

Знатне тешкоће су се појавиле у раду „Југофарма- 
•ције“ у току друге половине 1932 године, када су стране 
девизе код нас почеле да посхупљују и када je дошло до 
"нооштрених мера у погледу набавке девиза. Како мора и 
„Југофармација“ претежни део својих сировина увозити из 
иностранства, била je принуђена да повисује цене, али су 

■цене увезене робе брже расле но што им je она могла сле- 
дити. Такве прилике су изазвале потребу да се залихе у 
извесној мери смањују. Упркос томе je „Југофармација“ 
успела да одржи своу робни промет на висини ранијих 
година.

Предузеће je изградило опширан ценовник за све 
своје производе као и за оне, за које има застулства. Taj 
ценовник je крајем претпрошле године оштампан и инте- 
ресантно je напоменути, да je у апотекарским круговима 
најбоље примљен a од апотекарског Савеза проглашен за 
заједнич.ки ценовник €вих дрогерија на велико у нашој др- 
жави. Цене су у међувремену додуше скочиле, али je из- 
давање овог ценовника ипак у знатној мери појачало углед 
„Југофармације“.

Поред повишења главнице извршене су још и друге 
значајне промене у финансиском погледу. To нам најбоље 
показује доња таблица у којој смо саставили главне би~ 
лансне позиције за последње четири године. Добијамо сле- 
дећу слику:

Рачун изравнања.
Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

Готовина 26 165 211 110
Дужници 9.162 7.567 9.738 11.717
Роба 3.313 2.080 2 802 2.690
Инвентар 270 244 220 198
Непокретности 540 486 437 393
Г убитак 259 150 ------ ----- -
Хартије од вредности 11 11 30 14

Пасива
Главница 2.500 2.500 2.5Ш 5.000.
Резерве 25 25 25 525
Повериоци 11.057 6.184 8.888 ——
Народна банка ------ 2.000 2.000 1.866
Прив. зајам ------- 2.716
Добит са преносом ----- - 25 101
Збир биланса 13.583 10.710 13.438 15.123
Повер. за робу у дин. ------ 2.729

„ „ у валутама 2.184

Рачун губитка и добитка.
Расходи

Пренос губитка 399 , 260 156 —
Трошкови 3.104 3.025 2.778 2.511
Отпиеи 191 80 73 83
Добит 25 101

Приходи
Бруто приходи 3.355 3.209 3.033 2.670
Г убитак 260 156 ------
Пренос добити ------ 25
Збир прих. или расх. 3.615 3.365 3.033 2.695

Збир билансе, који je раније године варирао између
10 и 13 милиона, ове je рекордан са 15.1 милион. Сопствена
сретства износе сада 5.52 милиона према 2.25 милиона у
ранијим годинама односно за 3 милиона више, и тиме je
предузеће дошло до новог јефтинијег и комотнијег обрт-
ног капитала, за који, у неповољним лриликама, не мора
да плаћа камату. У структури оасиве имамо у 1932. години
интересантне лромене. Позиција повериоци je прво сма-
њена за 1.26 милиона на укупно 7.6 милиона a друго, врло
je прегледно детаљирана. Ha привремени зајам je узето 2.7 
милиона, ловериоци за робу у динарима 2.73 милиона, a 
у страним валутама 2.18 милиона. Банкарских кредита више- 
нема, a у колико je раније постојао сада je. у целости ли- 
квидиран_ Код новчаних завода друштво искоришћује -је- 
дино кредит код Народне банке, који je раније износио
2 милиона али je и овде рестрингиран, за 4%. Крајем 1932. 
године још je искоришћен за 1.87 милиона.
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дужници, која je порасла за готово 2 милиона на 11.7 ми- 
лиона, што je, као што смо већ напоменули последица до- 
бијања нових сретстава којима je друштво имало могућ- 
ност да одобри својим комитентима дуже рокове. Управа 
напомиње, да су сва потраживања „Југофармације“ пот- 
пуно сигурна и потичу из дугогодишњих пословних веза, 
због чега није постојала потреба за отпис. Комитенти „Ју- 
гофармације“ су махом апотекари и дрогерије, a то су скроз 
солидни дужници —• na чак и данас. У тој грани je ризик 
дубиоза минималан.

Ha курсној разлици хартија од вредности je отпи- 
сано 7 хиљада, на машинама, непокретностима и т. д. 76 
хиљада, укупно дакле 83 хиљаде, за колико je њихова вред- 
ност у билансу према прошлој години смањена. Вредност 
робе je билансирана са 190 хиљада мање — због мањих ла- 
гера, a изно!си 2.69 милиона.

У рачуну губитка и добитка видимо да су бруто при- 
ходи у постепеном смањењу —  али су и расходи, нарочито 
у 1932. години много смањени. Највеће смањење имамо код 
трошкова, за 600 хиљада односно 20% према 1929. години. 
Према 1931. години трошкови су мањи за 250 хиљада ди- 
нара и управа подвлачи да није ни једном чиновнику отка- 
зала нити смањила плату, тако да je то резултат рационали- 
зације организације и материјалних уштеда.

Чиста добит у ивносу од 101 хиљаде пренета je на 
нови рачун 1933. године, после дотације, које ty  правилима 
предвиђене.

У управи „Југофармације“ налазе се следећа г. г.: 
Мр. Никола Кошчец, претседник; Фрањо Латковић, пот- 
претседник; Мр. фарм^ Војко Арко; Јосип Салопек, Мр, 
фарм. Иго Главнер и А^аг. фарм. Рудолф Хафнер.

„SILK” TVORNICA ČARAPA D. D. — ZAGREB

Tekstilnoj industriji ide kod nas ove godine mnogo bolje 
nego ma kojoj drugoj grani industrijske proizvodnje. Doduše i 
ona osjeća opadanje kupovne snage. Ali mnogo manje nego 
ostala industrija. Opadanje kupovne snage u tekstilu oseća u 
prvom redu uvozna trgovina. Uvoz gotove tekstilne robe pada 
iz godine u godinu. I to u jačoj proporciji nego što je opšti pad 
uvoza. Uvoz pamuka i garne je tome na suprot и porastu prema 
ranijim godinama.

1 industriji konfekcije, kao specijalnom delu tekstilne in
dustrije, ide dobro. Naročito u najnovije vreme. Uvoz ovde pada 
još u većoj meri nego kod tekstilne robe. Za nekoiko poslednjih 
godina došlo je na ovom polju do značajnog preokreta.

Da ide industriji trikotaže odnosno čarapa dobro, vidi. 
se najbolje iz bilansa „Silk” fabrike čarapa d. d. u Zagrebu. 
Pored fabrike Braće Granner u Čakovcu to je naša najveća fa
brika čarapa. Naročito za finije vrste i kvalitete čarapa. Te su se 
vrste još pre 2—3 godine uvozile u velikim količinama iz ino- 
stranstva. Kod nas su se izrađivale sam o obične i iprostije vrste. 
Danas izrađujemo sami sve vrste čarapa iz svile i veštačke svile. 
Naročito kad su se podigle specijalne fabrike kao< ova u Za
grebu., Vukovaru i drugim mestima. Danas smo u tome pogledu 
potpuno emancipirani od inostranstva. Pa i za ženske čarape, 
za koje se je smatralo da ćemo finije vrste konstantno povlačiti 
iz inostranstva. U prvo vreme između naših fabrika čarapa po
stojala je jaka konkurencija. Sa cenama se išlo na niže. Pa čak 
u i -većoj meri nego što su to dozvoljavali proizvodni troškovi. 
Ta borba, doduše, mnogo je doprinela da se je uvoz iz inostran
stva eliminirao, jer, vodeći računa o uvoznoj carini produkti 
naših fabrika bili su znatno jeftiniji od stranih. Međutim, ta 
borba imala je loše posledice po poslovne uspehe pojedinih fa
brika. Naročito onih koje su radile pretežno starim mašinama.

Od pre nekoliko meseci, između najvećih fabrika čara

pa zaključen je jedan aranžman koji eliminira uglavnome dosa
dašnju konkurenciju. Doduše, mnogo je malih fabrika van ovog. 
ugovora, ali te fabrike pokrivaju manji deo potraživanja a  fi- 
nansijski nisu toliko jake da bi u današenje vreme mogle for
sirati produkciju.

Kako konkurencija inostranstva danas manje dolazi u ob
zir nego pre 2—3 godine, to kartelisane domaće industrije nije 
moglo imati za posledicu veći uvoz sa strane. U kartelnim kon
dicijama vodilo se je računa o inozemstvu i o mogućnosti uvoza, 
stranih produkata.

B lansi ,,Silk” tvornic ečarapa d. d. u Zagrebu za posled
nje 4 godine ovako izgledaju:

Aktiva 1929.
u

1930. 1931.
hiljadama dinara

1932L

Blagajna 23 2 50 43
Dužnici 1.052 730 1.079 1.413
Nekretnine 841 825 896 851
Strojevi 1.869 2.608 3.842 4.397
Inventar 20 49 69 84
Materijal 46 907 253 326
Menice — 15 349 94

Pasiva

Glavnica 1.500 1.500 1.500 1.500
Rezerva 25 25 25 40
Poverioci 1.792 2.477 2.681 1.142
Fond amortizacije — 186 962 1.850
Gubitak 23 — — —
Dobitak — 43 139 153
Zbir bilansa 3.876 5.163 6.541 7.211

Zbir bilansa pokazuje porast od skoro 2 miliona dinara, 
ili 33% iznosa krajem 1931 godine. To je retka pojava s ob
zirom na privredne prilike u prošloj godini.

Kod nepokretnosti nemamo nikakvih novih investicija,. 
Međutim imamo kod strojeva porast investicija za pola miliona 
dinara. Znači da su i prošle godine bile nabavljene nove mašine. 
Za razliku od mnogih naših tekstilnih industrija „Silk” nabavlja. 
isključivo nove mašine koje su sve najmodernije konstrukcije.. 
Pogotovo velike „Cotton” mašine.

Dužnici pokazuju porast od 350 hiljada dinara. Međutim su 
menice smanjene za 250 hiljada. Prema tome potraživanja su  
porasla za 100 hiljada dinara. To nije mnogo ako se vodi ra
čuna o razvitku fabrika. Znači da se i u ovoj branši sve više 
i više forsira posao za gotovo.

Poverioci su porasli za 1.2 miliona dinara. Međutim sre 
prihvati opali za 1.5 miliona dinara. Uzevši per saldo znači, d a  
su obaveze koncem 1932 godine manje nego ranijih godina.

Amortizacija pokazuje rekordan porast od 962 hiljade na 
1 milion 850 hiljada. Gotovo podvostručenje samo u jednoj go
dini. Sve investicije pretstavljaju vrednost od oko 5 птШона. 
Znači da se je otpisalo 20%. A ako se uzme u obzir samo vred
nost mašina, onda 25%. Pri tome moramo napomenuti da su to  
nove mašine koje će da rade godinama. Povoljno poslovanje 
preduzeća najbolje se odrazuje kod velikih i jakih otpisa. Sada 
dok ide dobro, stvaraju se jake rezerve intenzivnim otpisima- 
Ako potraje ovako stanje za 3, a  najviše 4 godine sve će in
vesticije biti otpisane — ako u to vreme ne bude bilo opet novih.

Uprkos jakog otpisivanja čisti dobitak iznosi 153 hiljade 
dinara ili 10% od glavnice, što je svakako veoma povoljan po
slovni rezultat. i
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Parna pivaraS'fabrika slada I kvasca, Mih. J..,'KpspvljaiUn a. 4  — 'Jagodine 
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PARNA PIVARA, FABRIKA SLADA I KVASCA,

MIH. J. KOSOVLJANIN A. D. — JAGODINA
u ■ ■ ■
џ Kod svih ranijih analiza naših pivara za poslednje dve 
—tri godine, mi smo. stalno ukazivali na neprekidno pogorša- 
nje prilika u ovoj industrijskoj grani. ‘Nesumnjivo je, da je ona 
.u. ovoj krizi kod nas najteže pogođena. Iz dva razloga: kako smo 
mi pretežno agrarna zemlja, to je opšta kriza poljoprivrede i 
^slabljenje kupovne snage potrošača-eeljaka morala imati i na 
potrošnju piva katastrofalne posledice. Alt privredna depresija 
nije glavni razlog rapidnog opadanja potrošnje piva. U tome po
gledu ima da snosi naša državna i samoupravna fiskalna politi
ka veliki deo odgovornosti, zbog toga, što je čestim povišenjem 
'trošarine na pivo i oslobođenjem vina od državne i banovinske 
trošarine učinila pivo i suviše skupim pićem.

Koliko je veliko nerazumevanje ovpg krupnog problema 
kod nadležnih vlasti potvrđuje činjenica, da je jednoj pivari, na 
m olbu za sniženje državnih i autonomnih trošarina na pivo 
odgovoreno, da opadanje potrošnje piva ne stoji ni u kakvoj vezi 
sa  oslobođenjem vina i rakije od državne trošarine, jer onaj deo 
stanovništva koji je naviknut na potrošnju vina, nije nikada 
.trošio pivo i obratno, ono stanovništvo, koje je dosada trošilo 
pivo, nije napustilo potrošnju piva. zbog jeftinijeg vina.

Nekoliko podataka neka ilustrira kretanje prodaje piva 
u toku poslednjih godina. U našoj zemlji ima 36 pivara sa ukup
nim kapacitetom od 1.5 m'liona hl piva godišnje. Međutim one 
ni u najboljim godinama nisu mogle iskoristiti više od polovine 
svog kapaciteta, zbog tipično sezonske potrošnje piva kod nas, 
zbog koje mora na primer pivara, koja hoće da proda godišnje 
25 hiljada hl, biti udešena za proizvodnju od 50 hiljada hl, da 

■bi mogla Savladati prodaju u letnjim mesecma. Prodaja piva iz
nosila je:

Godine uknpna proizvodnja iskorišćen kapadtef

Opadanje proizvodnje je dakle stvarno katastrofalno, tako 
da se sa pravom može reći, da je to industrija, koja se, izgleda, 
nalazi na umoru. Ovo opadanje zauzelo je naročito teške dimen
zije u 1932 god., u kojoj je potrošnja prem a 1931 god. manja za 
čitavih 200 hiljada odnosno 37%. a prema 1927 godini 400 hilja
da. hl odnosno 54%!! To su cifre kojima je daljni komentar 
potpuno izlišan.

Međutim opadanje potrošnje, ikoja zinosi već samo 22% 
od kapaciteta — ј<з šnije zaustavljeno. Prem a dobivenim po
dacima’prodale su naše pivare u prvom tromesečju 1933 godine 
samo 22.503 hl, dok su u istom periodu 1932 godine prodale pre
ko 29 hiljada hl — što znači, da je u ovoj, 1933 godini, potrošnja 
ponovno smanjenja, prem a prošloj godini za 24.4%.

jasno se vidi, da počinje potrošnja opadati u 1929/1930 
godini, kada, su se dažbine na pivo povećale. Dok je 1927/28 
godine pivo bilo opterećeno po hl prosečno sa 100 do 162 dinara 
na ime državne i samoupravne trošarine i poreza na poslovni

i promet, ove su dažbine povećane u početku 1929 godine — 
usled oblasne trošarine —; do 192 dinara, sredinom 1930 godine 
do .222 dinara, zatim povećanjem državne trošarine na 252 di
nara i posle toga skupnim porezom i njegovim podvostručenjem 
na 265 dinara od 1 hl. Pivare su via fakti bile prinuđene, da iz
sesan deo dažbina preuzmu na svoj trošak, da bi na taj način 
izbegle suviše veliko poskupljenje piva. — T a to  na pr. je izno
sila. cena pivu u Beogradu 1927 godine 560 dinara po hl, kod 
državne i opštinske trošarine od 156 dinara. U 1932 . i 1933 go» 
dini iznosi cena pivu u Beogradu 630 dinara, a  dažbine 265 di
nara. Dažbine su dakle, povećane za l09 dinara a prodajna cena 
pivu samo za 70 dinara po hl. Za razliku su. smanjeni bruto 
prihodi pivara, što se u toliko teže oseća u koliko jače opada 
potrošnja.

Fiskalno opterećenje piva kod nas je znatno veće nego
ii susednim državama. Prem a .podacima za 1932 godinu izno-

hl si opterećenje 1 hl piva sa 12% ekstrakta državne trošarine,

3924 . oiko 750.000 50%
trošarine autonomnih tela i sa porezom -na poslovni promet:

1927 740.000 49%. U Jugoslaviji; u svim većim potrošačkim centrima 265.— dinara
1928 728.307 48% U Nemačko) od 153.75 do 1 9 2 .-
1929 674.763 45% U Pragu 1 4 4 ,-  „
1930 653.238 43% u ostaloj čehoslovačkoj 1 3 9 -  , „ :
J931 ... 540.254 , 36%. U .Italiji , 246.---
1932 339.762 22% ; ; U Humaniji (Banat i Erdelj) . : ; . J - 113.8!) ,,‘: i
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U Mađarskoj 120.60 „
U Bugarskoj 242.— „
U Austriji 176.32 „

Kod nas je fiskalno opterećenje dakle daleko veće i 
naročito teško se oseća u 1932 godini, kada je u aprilu ukinuta 
državna i banovinska trošarina na vino i rakiju. Tu leži neospor
no i glavni razlog smanjenja potrošnje, pošto pivo zbog ovih 
o g ro m n ih  tereta više nije u stanju da konkuriše vinu i rakiji.

Ako posmatramo opterećenje piva i vina kod nas na 1% 
alkohola, računajući pri tome, da ima pivo 4%. a vino 10% al
kohola, onda vidimo, da je pivo za svaki procenat alkohola op
terećeno sa 0.65 dinara a vino svega 0.15 dinara i to  opštmske 
trošarine, u koliko se ova uopšte naplaćuje.

U drugim državama vino je mnogo više opterećeno jav
nim dažbinama nego pivo. Prema „Die Brau-und Malzindustrie” 
iz Beča od 1 m arta 1933 godine iznosilo je opterećenje na 1 hl:

p i v o  v i n o
u nemač. markama u din. u nem. mark, u din. 

Engleska 48.68 657.20 142.17 1919.30
Nemačka 12.60 170.30 46.—  5 2 .1 —
Francuska 1.68 22.70 2.96 40.—

I ovi su podaci' dovoljno rečiti.
U našim susednim a pre svega u zapađno-evropskim dr

žavama je teonzum piva preko cele godine stabilan i u zimskim 
mesečima neosetljivo opada, dok je kod nas, kao što smo već
napomenuli potrošnja ograničena uglavnome na letnje mesece,
pa zavisi čak i od vremena.

Interesantno je ako pogledamo prosečnu potrošnju piva 
po glavu stanovnika u nekoliko država: U 1930 god. je iznosila:

U Austriji 76.2 litara
U čehoslovačkoj 78.6 litara
U Nemačkoj 88.7 litara
U Mađarskoj 7 litara
U Rumuniji 4.8 litara
U Jugoslaviji 4.6 litara

Još u 1930 god. mi smo ibili na poslednjem mestu. Ali 
kako je međutim potrošnja kod nas u 1932 godini prema 1930 
već manja za preko 50%, to potrošnja po stanovniku ne iznosi 
više ni 2.3 litra godišnje.

Fiskalno opterećenje piva je -kod nas suviše visoko. Nje
nim povećavanjem je smanjena potrošnja i to u takvoj meri, 
d a  i novo povečanje dažbina nije moglo nadoknaditi manjak u 
prihodima. Dok je u 1928 godina kod ukupne prodaje piva u 
visini od 728.307 hl — a  kod državne trošarine od 62.— 
dinara po hl država imala prihod od 45.15 miiiona, dotle je u
1932 god:ni kod prodaje od 339.762 hl i 92.—- din državne tro
šarine prihod iznosio svega 31.26 miliona, dakle za 30% manje. 
U istom odnosu kreću se i prihodi samoupravnih tela. A 
pored toga država i samouprave gube još i na manjim porezima 
od dobiti pivara, od plata osoblja, na taksama, prevozima itd.

Usled ovih katastrofalnih prilika u pivarskoj industriji mo
rale su ti poslednjim mesečima neke pivare obustaviti proiz
vodnju: u S'sku, Tuzli i Mariboru, a jedna pivara je pala pod 
stečaj. Prošle godine obustavile su pogon pivare u Sisku, Pe- 
trovaradinu, Otočcu i jedna u Osijeku.

Ako se od sadašnjih prodajnih cena piva odbije troša
rina i skupni porez, troškovi prevoza, magaciniranja (ko ji sami 
iznose 80 do 100 din po hl) i drugi troškovi prodaje, onda ostaje 
pivarama tako mali prihodi, da njim jedva mogu pokriti tro
škove proizvodnje, a u mnogim slučajevima ni to.

Ovo se jasno* vidi iz bilansa pivara za 1932 godinu. 
Tako na pr. je pivara „Union" u Ljubljani poslednju poslovnu 
godinu zaključila gubitkom od preko pola miliona dinara dok je 
ranijih godina imala dobit od preko 2 miliona; najveća pivara 
u našoj zemlji, Vajfertova u Beogradu pokazuje zaradu od svega 
40 hiljada, dok je dobit ranije iznosila oko 5 miliona godišnje. 
Druga velika pivara, Zagrebačka, pokazuje zaradu, ali su pri
hodi samo od kirija isto tako visoki tako d a  bismo mogli tvr
diti, da njena dobit ne dolazi od pivarskog rada.

Ima manjih pivara kod kojih je stanje još nepovoljnije. 
Kod nekih je prodaja u 1933 godini za 40% manja nego u istom 
periodu 1932 a upoređeno sa normalnom proizvodnjom manja 
čak i za 80%.

Parna pivara, fabrika slada i kvasca, Mih. J. Kosovijanin 
a. d, jagodina na primer iskazuje per saldo čistu dobit od 151 
hiljadu dinara. Upotrebili smo izraz per saldo, jer ako detaljno 
pogledamo konstrukciju ove dobiti onda vidimo, da je 148 hi
ljada preneto iz ranijih godina, tako da iznosi čista dobit Kosov- 
ijaninove pivare u Jagodini za prošlu godinu svega 3: hiljade di
nara — i to kod obrtnog kapitala od 78 miliona ödnosno 40 
miliona sopstvenih sretstava. O rentabilitetu tu  više ne može biti 
govora. Pošto ima pivara pored toga još i fabriku slada i 
kvasca, verovatno je, da je proizvodnja piva bila deficitarna i da 
je kvasac sprečio, da se u bilansu za prošlu godinu ne iskaže 
gubitak. Na smanjenje proizvodnje odnosno prodaje ukazuje u 
računu rashoda jasno pozicija plaćenih trošarina, koja je sa 4.5 
miliona za preko 900 hiljada dinara manja od prošlogodišnje. To 
je skoro 20%, a kako je trošarina u 1932 godini još bila povi
šena, to znači, da je proizvodnja opala za više od 20%. Ovo 
smanjenje proizvodnje mora da pogađa Jagodinsku pivaru duplo 
teško, pešto znamo, da je ona baš poslednjih godina, od 1930 
godine na ovamo, razvila vrlo veliku aktivnost.

jagodinska pivara je u pogledu svoje ekspanzije imala 
vezane ruke sporazumom međ pivaram a na srpskom terito
riju. Ali kako je sred'nom 1930 godine ovaj sporazum prestao 
važiti, vidimo neobičan polet. U vreme kada je kod svih naših 
pivara zabeleženo smanjenje proizvodnje, porasla je kod 
Jagodinske pivare od 32 h'ljade u 1929 godini ;na 35.5 hiljada 
hl u 1930 i 42.5 hiljade hl u 1931 godini. Udeo pivare u ukupnoj 
zemaljskoj proizvodnji piva povečan je od 4.12% u 1928 i 4.70% 
u 1929 godini na 8% u 1931 godini. Zatim, u 1932 godini i ovde 
dolazi do stagnacije.

Tu poslovnu stagnaciju nam potvrđuju i završni računi 
Jagodinske pivare za 1932 godinu. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja

Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara

Blagajna 262 108 160 88
Nepokretnosti 11.792 12.407 12.437 12.721
Mašine 13.834 15.279 15.943 15.997
Pokretnosti 4.449 4.583 4.640 4.739
Zemljišta 1.024 1.655 1.694 1.658
Hartije od vrednosti 13.107 13.154 11.533 11.533
Sirovine, gotovi proizvodi 7.043 7.264 6.982 7.091
Dužnici 8.894 8.334 10.338 5.694
Stovarište Sarajevo 1.331 665 665
Garantije 1.915 2.349 2.996 ------
Kaucije 11.204 12.192 13.229 13.822
Filijale ------ 4.089
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TPasrva:, , i •. • - :
Glavnica 12.000, ,. 12.000 12.000 12.000

Rezervni fond 16.655 16.815 16.816 16.816

Am-ortizacioni f-on-dovi 3684 5.996 ■ 8.296 10.611

Pensioni fond 335! ; 355 : 355 356

Poverioci 27.577 28.839 26.778 24.341

'Pplaga.či kaucija i garant. 12.119 14.521 16.225 13.821

Dobit sa: prenosom 136 73 148 151

Zbir bilansa 73.527 78.621 80.619 78.097

Raćun gubitka i dobitka

Rashodi:

Plate 413 636 684 742

Kamata 2.432 2.569 1.902 1.873

Porezi, 178 443, 227 158

Trošarina 2.778 4.527 5.427 4.509
Osiguranja 191 342 237 209
Režija 366 455 425 425
Nenapl. potraživanja ------ 297 502

Dobit 73 71 75 3

Dobit sa prenosom 136 2 148 151
Amortizacija 2.019 2.313 2.299 2.315

Prihodi:

Prenos -dobiti 73 2 73 148
Pivo i kvasac 8.215 10.936 10.773 . 10.628
Zbir prihoda ili rashoda 8.770 11.426 11.742 , 10.884

Bilan% za 1932 godinu ostao je u glavnome nepromenjen 
kao i onaj Ш 1931 godinu. Jedina pro-mena je smanjenje obrtnog 
kapitala —  zbira bilansa —  za 2,5 miliona na 78.1 'milion, što je 
posledica smanjenja pozicija poverioci, od 26.78 miliona na 24.34 
miliona, dakle za 2.4 miliona. Za toliko su u ostalom smanjeni 
poverioci i u 1931 godini. Ovo smanjenje dokaz je poslovne re
dukcije, z-bog koje su oslobođeni izvesni delovi obrtnog kapi
tala a za koje su smanjeni poverioci odnosno dugovanja fabrike. 
Glavnica je ostala nepro-menjena (12 miliona) a isto tako i re
zervni fond (16.82 miliona). Povećanje pokazuje samo fond 
amortizacije, za redovne godišnje otpise, a iznosi 10.6 miliona 
dinara.

I u aktivi nema većih promena. Investicije imaju nešto 
veću vrednost, pošto se fabrika stalno obnavlja, a ukupno one 
iznose 35.12 miliona prema 34.71 milion u 1931 godini. Vrednost 
mašina, zgrada i zemljišta iskazana je u bilansu sa  30.37 miliona. 
S obzirom na činjenicu, da iznose sopstvena sretstva 40 miliona, 
sve su investicije pa i veliki deo drugih aktivnih pozicija pokri
veni sopstvenim sretsvima i poveriocima. Neobično finan- 
šiska snaga Jagod-inske pivare pretstavlja danas za nju jedno 
vrlo skupoce.no preimućstvo. Zbog toga kao i zbog činjenice, da 
pripada jakom industrijskom ko-nsernu jugosl-ovenskog filijala 
Anglo-čehqeloy,ačke i Praške kreditne banke u Beogradu, ona će 
krizu mnogo lakše prebroditi nego, naše druge pivare. U aktivi 
bilansa iznenađuje velika pozicija hartija od vrednosti, sa 11.5 
miliona dinara, što je kod industrijskih preduzeća neobično, i 
dolazi otuda, što je Jagodinska pivara i sopstvenik Skop-ljanske 
pivare. Sirovine i gotovi proizvodi • balansirani su sa nešto više 
nego pretprošle g o d i n e z b o g  nepredviđeno- velikog opadanja 
potrošnje.. Tome na suprot imamo znatno smanjenje kod pozi
cije 'dužnici, od 10.34 miliona u 1931 godini na 5.69 njilionai 
Međutim, bilo bi pogrešno smatrati,' da su dužnici u toku, 1931 
godine smanjeni za ovu razliku. To smanjenje samo je posledicai 
promene bilansiranja. U 1932 godini imamo novu poziciju „fi

lijali” sa 4,09 miliona, što odgovara smanjenju dužnika: Filijali 
su preuzeli- deo dužnika i zasebno se vode, kao što se zasebno1 
vodi;i: uređaj: sto varišta -u Sarajevu. - .

Bruto -prihodi .^proizvodnje (kvasca i piva, zajedno) , samo, 
su neznatno-manji od onih ,iz 1931 godine, pošto . su ovde ušli 
i. syi sporedni,prihodi, ali su uprkos tome bruto prihodi ćelo-, 
kupnog preduzeća zafl: milion.manji no -u -prošloj godini. Šteta 
je, -da nisu. prihodi od piva odvojeni od onih kvasca, pošto bi 
to, dalo potpuniju sliku. Kod rashoda vidimo, da. je amortizacija 
ostala nepromenjena, ali su. svi -ostali rashodi (izuzev plata i(. 
otpi-sa, dubioznih potraživanja) -prilično smanjeni; trošarina zbog 
manje -proizvodnje, kam ata zbog manjih -poverioca, pore-zi zbog 
manjeg obrta a ostalo zbog štednje.

Uprkos.svim naporima dobit iznosi svega 3 hiljade, a. sa 
p r in o so m  iz ranijih godina 151 hiljadu. I ove godine presneta 
je na n-o-vi račun.

-U upravi -Parne pivare, fabrike slada i  kvasca Mih. ]. Ko- 
sovljanina a. d. u Jagodini nalaze se -sledeča g. g.: pretsednik 
Marko jDjordjevjć, Mih. L. Đjurić, Franjo Zajc, Adolf Minh, Dr., 
Manojlo Lesić, Miloš Husni-k, Karlo Husn-ik, Josef -Bekerus.. Џ 
nadzornom odboru su g. g.: Dr. Vlada Koji-ć, Rihard Škarka i, 
Vaclav Vite-k.

ПРВА МЕХАНИЧКА ФАБРИКА СТАКЛА ЗА ПРОЗОРЕ 
A. Д. _  ПАНЧЕВО.

Једна од најновијих индустријских креација у нашој 
држави je Прва механичка; фабрика стакла за прозоре a-, д ' 
у Панчеву. Она je осгшвана односно боље -речено протоко- 
лисана у 1930 години. Фа-брика je потпуно нова, модерна, 
најширих димензија и -код њ-еног подизања и-скоришћене су 
све на-јсавременије иисталације . европских дим-ензија, тако 
да м-ожемо. лако рећи да je ова фабрика нај-већа и на-јмо- 
дернија на читавом Балкану. Али има и у Европи врло мало 
фабрика које би се у п-огледу модерног уређења и саврше- 
ног начина производње могле поставити у ред ca Панчевач- 
ком фабриком. Фабрика je до-вршена у лролеће 1932. г-одине 
a у лет-о 1932. годи-не отпочела je ca прбиз-вод-њом.

Све докле год није основана фабрика стакла у Паи- 
чеву ми смо били ca 100% упућени на увоз. Jep ту  се ради 
w?aMO -o производњи стакда за прозор-е, које смо раније уво- 
зили пр-венствено из Чехословачке, Не-мачке, Белгије и Фран-. 
цу-с-ке. К-од нас се -стакл,о за прозоре до 1932. г. у о-пште није 
производило. Врло мало има људи којима je та чињеница. 
била позната. Наша велика фа-брика стакла, која je позната. 
под фирмом Сједињене творнице -стакла д. д, у Загребу, ca 
фабрикама у Словеначк-ој? Хрватској и Параћину производи 
све врсте стакла и -стаклене робе, али ни-је удешена за про- 
извоДњу стакла за прозоре. To стакло смо морали у целости; 
увозити, за шта смо годишње тр-ошили знатне милионе. T о 
лапас шапе није потребио. Фабрика стакла- за. прозоре у, 
Пћнчеву у стању je да- пбкрије чита-ву нашу -потр-ебу за 
стакл-ом за пр-озоре. Ca спољно-трговин-ске тачке гледишта 
то, je, за кас једно огро.ммо преимућ-ство, наро-чит-о, данас 
када треба- за- сваку- na- и -најмању колкчину девиза водити 
тешку борбу. , '

Начпн на којн je дотло До о-снивања ове фабрике врло 
je интересантан.1.Тр,;је. једна идве-стиција жоја je у погледу 
капитала врло интенздвна,. и , оретства би се код : .нас- тешко 
могла набавити, (Инвесгиције за лкинине, непокретности итд. 
изнр-се преко, 3.5 милиона, диџ.)..Чехословаци ca једне: стране; 
и Французи и.БелгијаЈЈЦИ са дру-ге стране водили, су, ра-није 
тешку борбу о превласт на балканоком и азијском тржи- 
шту. Како су прилике код нас у 1929. и 1930. го-дине изгле-
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дале врло "повољне, нарочито за ст.рани капитал, који je у 
orio време олравдано мо-гао сматрати' Југославију као лу- 
кративан пласман и како je у -то доба у БриСелу дошло до 
споразума међ главним произвођачким европским концер- 
нима сгакла, то су се одлучила француска друштва St. Go- 
bain, Ćhonie et Cirey, Paris, белшјско друштво Union de 
verrais mecaniques Beiges и чехословачко друштво Здру- 
жене чехословачке табулеране у Прагу да заједиички поди- 
гну код нас једну велику фабрику стакла. Три највећа европ- 
ска концерна за производњу стакла брзо су ову одлуку и 
остварила, оснивајући у лето 1930. г. у Београду „Прву ме- 
ханичку фабрику стакла за прозоре a. д. са главницом од 
27 милиона динара. Нашли су се и југословеноки интере- 
сенти. Већ у напред je утврђено да мора фабрика бити ши- 
роких димензија и као врло погодно место (с обзиром на 
панчевачки мост) купљени 'су у Панчеву велики комплекси 
где je одмах подигнута и фабрика.

Kao подлога за капацитет производње узете еу лро- 
сечне потребе односно увоз неколико последњих година. 
Тако je фабрка у стању да покрије са 100% цео контингент 
наших потреба на стаклу за прозоре из 1930. године Како je 
међутим сада, у 1933. г о д и н и  потрошња стакла редуцирана 
готово на половину контингента из 1930. године, то je Пан- 
чевачка фабрика пре кратког времена била принуђена да 
смањи производњу и да je привремено чак и потпуно обу- 
стави .. .

Навешћемо неколико података о капацитету Панче- 
вачке фабрике. Код иормалног запослења, као што je било 
замишљено у 1930. години, она може производити годишње
2 милиона квадратнх метара стакла одиосно 1.200 вагона 
no 10 тона и то свих димензија. Производња обухвата 'све 
дебљине од 1.8 мм. до 7 мм., ширине до 186 см. a дужине 
до 380 см. Код ове производње1 запослује 230 до 250 рад- 
нвка од чега je већ сада <жо 95% домаће радне снаге и ако 
су за производњу стакла за прозоре потребни специјални 
радници, аоји су у прво време долазили из Чехословачке и 
Француске односно Белгије.

ИнтереСантно1 je напоменути, ;да се за ову произ- 
водњу троше искључиво домаће сировине: тако изискује 
»ормална годишња производња 600 вагона кварцовог пе- 
ска, који се добавља из Јужне Србије и Зајечарске околине, 
где je тиме тамошњем становнштву пружена нова и лепа 
прилика зараде. Из Лукавца у Босни, од југословенске Сол- 
вај фабрике, повлачи се годишње 200 вагона соде; даље je 
за производњу вотребно 1.500 вагона угља, који се добавља 
делимично. из Трбовља у Словеначкој a делимично из По- 
повца и Сисевца у Србији. Поред тога je потребно око 110 
вагона креча (Трбовље), 250 хиљада кгр. сламе за пак-о- 
вање и више вагона сандука и дрвенарије, такође за пако- 
вање. To су велике количине, и све домаће производње, које 
се раније, док фабрика није постојала, нису трошиле.

Како je последње године потрошња стакла за про- 
зо;ре код .нас знатно -опала, :помишл>ало се између осталог 
и на извш. Али je због аутаркијеких тежњи других држава 
то питање постало врло компликовано. Прво тешко се oce
ha 'оовјеиски демпинг, пошто еу Руси последњих година у 
знатној 1мери усавршили и повећали своју производљу ста- 
кла за прозоре. једина земља, која изгледа као предести- 
нирана за наш извоз, иаи.ме Гр^чка, забранила je увоз, 
тако да претставља питање извоза једну врло болну тачку. 
Због тога :се je произвоДња морала и обуставити односно 
смањити.

Али je необича« успех постигнут већ и тиме, Да je 
сав:.наш. увоз стакла -за- нроз-оре сведе;! на нулу.

Посматрано ča финансиске стране, ово je лредузеће 
нербично снажно фундираио. Ииострани протектори Пан~

чевачке фабрике стакла дали еу joj главницу од 27 мили- 
она днкар.ч a укупно за инвестиције утрошили су преко 35 
милиона динћра. Мбђутим обртни капитал фабрике износи 
крајем 1932. године преко 41.2 милиона динара. Година 1932.' 
je прва годИна нормалног рада, пошто су у почетку OEe го- 
дине довршене инвестицје и пошто се у тој години отпо- 
чело са прозводњом. Зато и немамо могућности, да упо- 
редимо^завршне рачуне фабричке, састављене на дан 3'1." 
децембра са билансом за 1931. годину.

Стање звршних рачуна крајем 1932. године било jt; 
следеће:

Актива: Динара

Зграде 10.564.014.22
Машине 17.173.890.39
Фабркка стакла у Зајечару 3.066.328.10
Трошјкови оснивања 2.300.266i65
Сировине и материјал 3.163.609.39
Роба на стоваришту 807.057.47
Дужници 1.738.547.68
Менице 1.033.825.64
Г отовина 1.170.141.49
Губитак 1931. год. 180.329.76

Пасива:

Г лавница 27.000.000,—
Отписи 3.052.315,—
Резерве за инвестиције 1.318.826.31
Повериоци 2.037.889.89
Банке 7.016.305.37
Чиста добит 772.674.22
Збир. биланса 41.198.010.79

Рачун губитка и добитка.

Р а>с X о д и:
Трошкови 3.888.607.85
Отписи 3.052.315.—
Чиста добит 772.674.22

П р и х о д и :
Бруто приходи 7.713.597.07
Збир прихода или расхода 7.713.597.07

Главница заједно са отписима и резервама односно 
аморитзационим фондом изн0'си сада већ преко 31.3 ми- 
лиона, чиме еу покривене све сопствене инвестиције .као 
и учешће у фабрици стакла у Зајечару, чија je вредност 
исказана са  3.06 милиона динара. Повериоци Панчевачкк 
фбрике етакла износе 9 милиона a исказани еу одвојено:
2 милиона су разни повериоци (вероватно кредити к-оје |у  
дали оонивачи) a 7 милиона je исказано као задужење код 
банака. Треба имати у виду, да ј-е предузеће CKOipo осно- 
вано. Зато имамо у  активи биланса још и позицију тро- 
шкови оснивања, која he међутим по-степено бити ликви- 
дирана. Ове ■ године билансирани су са 2.3 милиона. Разне 
сировине и материјал иоказани су у вредности од 3.16 ми- 
лиона,. готова роба на стоваришту са 807 хиљада a дуж- 
ници, 'менични и no текућим рачунима са укупно 2.7 милиона.

Даље имамо у активи биланса још и позицију губи- 
так из "1931. године у износу оД 18Ö.3 хиљаде динара. У тој 
гоДИвУ се фабрика тек подизала a стакло још није произ- 
водила, тако да je известан губитак био неизбежан. To ј.е 
случај код сваке индустрије, која се надази у оснива1ву,
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али овде видимо, да je тај губитак већ у овој 1932. години 
елиминиран, директно кроз рачун биланса.

Бруто приходи предузећа дали су у 1932. години 7.71 
милион динара. Штета je, што ови приходи нису детаљи- 
,рани. Од тога покривени су трошкови производње и управе, 
који су износили 3.88 милиона и атписи инвестиција са 3.05 
милиона. Остатак je чиста добит, која достиже са 772 хи- 
љаде скоро 10% бруто прихода. За прву годину нормал- 
ног рада то je већ врло лепа добит. Она би омогућила ис- 
,-плату од 2 и no од сто дивиденде на главницу од 27 милиона, 
али je управа одлучила, да ову чисту добит пренесе на 
аови рачун.

У управи Прве механичке фабрике стакла за прозоре 
a . д. Београд—Пан^ево налазе се еледећа г. г.: Лисиен Де- 
Jioj, лретседник; Пиер Шредер, Леон Лупо, Др. Карл Милица, 
Арнолд Фишман, Др. Рудолф Екштајн, Милан Савић, Др. 

Драгутин Протић, Др. Фердинанд Грамберг, Андрија Радо- 
вић, Др. Владимир Гарашанин, Бено Саботи и Лео Кронфелд.

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА — ЗАГРЕБ 

(Биланс на дан 30. VI. 1933).
Осим Народне Банке, која je на то законом примо- 

рана, ниједан наш новчани завод није до сада објављивао и 
•семестралну биланцу. Ha страни готово сви велики новчани 
заводи објављују своју биланцу два пута годишње. Неки 
■чак исплаћују на концу првог семестра неку врсту a конто 
дивиденде. Чак и велика ндустријска подузећа објављују и 
своју семестралну биланцу.

Поред тога у западним државама новчани заводи об- 
јављују за сваки месец, или за свака два месеца дотично 
жвартал, кратки преглед стања најважнијих позиција њихове 
■биланце. Негде то заводи раде сами од себе. Негде су опет 
на то законом приморани. Честим објављивањем свога ста- 
и>а новчани заводи су приморани да много више воде рачуна
о  свом ликвидитету, него ако биланцу објављују само један 
пут у години. Фризирање биланце, да се локаже слика много 
повољнија него што je у €твари, много je теже ако се то 
мора учинити неколико пута у години, него ако се то чини 
-само једанпут.

Градска штедионица у Загребу објавила je своју би- 
ланцу пер 30. јуна о. г. He само да ју je објавила, него ју 
je  пропратила једним коментаром и прибавила највећи ny- 
•блицитет. Сви загребачки дневни листови донели су ту би- 
ланцу и тај -коментар «ао ванредан прилог. Тако да je ретко 
жо у Загребу a и у крајевима, у којима су највише раши- 
рени загребачки листови, .који није добио у руку биланцу и 
■извештај Градоке штедионице за први ееместар 1933.

Градсжа штедионица сматрала je, кад се налази под 
режимом заштите no члану 6 закона о заштити земљорад- 
ни-ка, да je предуго да њени улагачи и пословни дријатељи 
чекају пуну годину дана на детаљне информације о заводу, 
којему. су они поверили своје nape. Због тога je објавила 
своје стање на концу првог семестра 1933, уопоређено са 
CTaibe.M концем 1932.

Морамо лризнати да je ова семестрална биланца де- 
'Таљнија и лрегледнија него што je раније бивало са годиш- 
љом биланцом. Јер се из ње одмах виде и све промене код 
апојединих позиција, које су настале у међувремену. Наравно 
рачун губитка и добитка изостављен je, као што je то слу- 
чај и са Народном Бнком, Државном хипотекарном банком 
и 'Сличним установама, које објављују своја стања t o k o m  
године.

Било би пожељно, кад би и други велики новчани 
заводи изашли са семестралним биланцама. Нарочито они 
који су под заштитом. A у новом закону о банкама требаће 
не само прописати како морају изгледати биланце новчаних 
завода, него и то, да се бар квартално мора објавити и ста- 
ње најважнијих позиција активе и пасиве. Онда he и увид у 
пословање поједииих новчаних завода бити мно-го бољи него 
што je био до сада. ,

Биланца Градске штедионице концем 1930, 31, 32 и 
првог семестра 1933 овако изгледа:

Аклива 1930 1931 1932 30-VJ 1933
(у хиљадама динара)

Благајна 87.177 58.522 11.639 47.826
Дужници 263.459 282.459 242.107 205.565
Трамвај 11.718 15.597 19.524 20; 198
Зајмови 34.119 37.779 31.732 28.368
Нек,ретнине 20.310 33.369 31.918 31.120
Ефекти 13.523 12.073 9.167 7.625
Курсна разлика — 2.885 1.160 797
Менице 69.633 79.438 73.670 76.709

Пасива
Улошци на књиж. 375.813 399.241 294.247 280.815
Улов на тек. рач. 99.425 88.361 83.055 88.637
Реесконт — 999 9.999 14.999
Ломбард Н. Б. 3.000 2.000 1.300 1.044
Пословни пријатељи — 24.004 5.804 2.477
Резерве 19.295 24.470 23.470 28.352
Добитак 5.421 6.236 6.190

Улошци на књижице износе 280 милиона према 294 
концем 1932. Према томе улошди су опали за 14 милиона. 
Међу улошцима жонцем првог семестра 1933 имамо нових 
уложака 18.4 милиона. A нових уложака на текућим рачу- 
нима имамо 16.2 милиона. Према томе нових je уложака у 
овој години за 35.4 милиона динара. To je свакако знатан 
износ. Додуше ту су знатним делом и стари улошци, са ко- 
јима се je могло диспонирати no Уредби, a ca којима се 
није диспонирало, те се може диопонирати у свако доба и 
неограничено.

Реесконт je повећан за 5 милиона динара. Интере- 
сантно je да je Народна бан.ка имала више разумевања за 
ситуацију Градске штедионице сада кад je под Уредбом 
него што je имала раније. У исто време док je есконт по- 
већан за 5 милиона, ломбард je редуциран за неких 300 хи- 
љада динара.

Резерве завода порасле су за 5 милиона. To je доби- 
так прошле године који no статутима иде резервном фонду.

У а-ктиви видимо знатну промену код благајне. Она je 
порасла од 16.3 милиона на 47.8 милиона. У самој благајни 
налазило се je 33.7 милиона према 10.2 милиона концем го- 
дине. Ha жиро-рачуну било je 3.3 милиона према 600 хи- 
љада концем године. Поред тога концем јуна ту су и бла- 
гајнички записи Народне банке са равно 10 милиона. Изгле- 
да апсурд да се има у рееоконту 15 милиона днара, на који 
се плаћа 7.5 камата, a у исто време се држе благајнички 
записи Народне банке, који носе око 3—4% већ према до- 
спећу. У ствари ти су записи исто што и готовина, и »их 
треба увек тако и посматрати. Правилно je урадила Штеди- 
оница што их je исказала као готовину.

Менице показују пораст од 3 милиона. Међутим je 
ca рачуна дужника лренесено на рачун меница 15.9 милиона. 
Један део конто-корентног потраживања замењен je мени- 
гдама
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Хииотекарни зајмови и ефекти шжазују екањење, 

ш т о  одговара данашњем ластојању o k o  реализације' riotpa- 
живања.

Код других позиција нема већих промена.
Нова средства износе 35 милиона динара. Сва та 

средства пласирана су ликвидно. Највећи део, преко 20 ми- 
лиона, лежи у благајни и не носи никакве користи, a. 10 je 
милиона у благај. заои.сима.

„ЛИМ” Д. Д. ЈУГОСЛАВЕНСКА ТВОРНИЦА ЖЕЉЕЗНИХ 
БАЧАВА, МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА И КИСИКА — ЗАГРЕБ

„Лим” проширује своју творницу. Ових дана Градсжо 
начелство у Загребу позива интересенте на увид пројекта 
проширења творнице, како би могли ставити своје евенту- 
алне приговоре. Ta процедура неће дуго трајати и „Лим” 
ће моћи почети са проширењем овоје творнице.

И у доба депресије подижу се нове или проширују 
већ постојеће творнице, јер депресија не значи потпуну na- 
рализу привредног живота. Али je то редак случај и обично 
као лоследица новостворених повољних извора. Али je у 
доба д^пресије много теже наћи средства за подизање но- 
вих фабрика. Данас се то може да врши властиткм сред- 
ствима. Банке, као финансијери нових индустрија не долазе 
више у обзир.

Концерн Браће Марић финансијски je довољно ja« да 
може да приступи проширењу оних својих предузећа. код 
којих су иоле повољни услови.

„Лим” преузима и један део стројева концерна Ро- 
жанковоки—Картон, код кога je и сам. заинтер&сован. Кон- 
центрацијом читаве фабрикације извесног артикла на једном 
месту снизују се продукциони трошкови што лредузеће 
ошособљава за конкуренцију са иностранством.

Биланс за последње 4 године оважо изгледа:

Актива 1929 1930 1931 1932
(у хиљадама динара)

Благајна 203 20 30 19
Дуж-ншк 317 835 629 ------
Роба 1.603 862 918 2.473
Маишне 2.165 3.556 4.461 4.985
Оенивачки трошкови 50 50 25 —

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Повериоци 2.176 2.574 2.980 ------
Салдо дужн.-вјеровн. ------ ------ 3.604
Отлис машина — 335 446 985
Добитак 144 370 612 163
Резерва ------ —-— 600

Биланс „Лим-а” за прошлу годину покзаује знатне 
промене. Прво у формалном правцу. Дужниди и веровници 
нису више засебно исказани у активи одноено пасиви него 
у једној позицији као салдо дужника-веровника. Има про- 
мена и у неким лрзицијама биланса. ј.

Роба je порасла од 918 на 2 милиона 473 хиљада. To 
међутим не значи да су складишта појединих артикала да- 
л0ко већа него ранијих година. Прошле године „Лим” je у 
знатној мери проширио своју продукцију. И започео да про- 
изводи неке артикле, које до ,сада није продуцирао. Наравно 
да je онда позиција „роба” дгнаго већа него раније. Јер нису. 
ту сада веће залихе готове робе, него и сировина, дотично. 
полуфабриката потребни у процесу продукције.

Мадшне бележ е' ftopatf од пола милибиа'Хинара. Прт- 
годину дана машине' су ћораеле за милион, a  пре две за s0!f- 
лион >и no динара. Kao iiiTo јзидимо „Лим” нема непокрет- 
ности; О н . je : до сада радио у. зградама дру^их предузећа -
Марићевог концерна. Сада he почети еа подизањем властнгшк;'' 
зграда. '

Оснивачки трошкови потпуно су отписани.
, У. билансу .наилазимо на нову позицију „Резерва” с а  

600 хиљада динара. Из добитка ранијих година који je ксш- 
цем 1931 . био достигао 612 хиљада формиран je резервш* 
фонд.

Предузеће, према томе, располаже властитим сред- 
ствима од 2.6 милиона динара. Иивестиције износе о«о 5  
милиона. Амортизаилја je милион динара. Према томе, вла- 
ститим средствима непокривених инвестиција има још самс
1.5 милион динара. To није много. Поготово кад се зна к о  
стоји иза предузећа.

Повериоди су концем 1931 изиосили око 3 милиона. 
Салдо дужника-веровника износи на пасивној страни б и - , 
ланса 3.6 милиона динара. Ако предпоставимо да дужници 
износе најмање 1 милион дииара, a то вероватно обзиром на 
повећање продукције, онда веровници показују пораст з а  
најмање 1.5 милиона динара. To je  и разумљиво а«о узмемс 
у обзир да je роба порасла за равно 1.5 милиона.

Чисти добитак износи 163 хиљаде динара или 8% ди- 
оничке главнице, што je свакако пристојни рентабилитет-i 
Од добитка ранијих година у износу од 612 хиљада 600 xw- 
љада додељеио je резервном фонду, a 12 хиљада пренесен» 
иа нови рачун. По томе главној скупштини стајао je на р а -  
шоложење износ од 176 хиљада динара.

DER OESTERRE1CH1SCHE

VOLKSWIRT
HERAUSGEBER WALTHER FEDERN
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Zeitschrift der Nachfolgestaaten. Erscheint« 
jeden Samstag in Wien — Gegründet 1908
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zeit beginnen. Probehummern kostenlos.



А Н А Л И З А  ii И JI AH C A
Додатаи „Народном Благостањ у“

БРОЈ 35 БРОГРАД, 26 АВГУСТ 1933. ГОДИИА ¥

Садржај:

Беочинска фабрика цемента a. д. — Беочин
Бродарско акционарско друштво „Оцеатаа” — Београд--Суша§«
Творница за душик д. д. — Руше код Марибора

БЕОЧИНСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА A. Д. —  БЕОЧИН.

Нашој индустрији цемента у прошлој години није 
ишло добро, a у току ове године ситуација се још више 
погоршала. Међутим, ако имамо намеру да проучавамо 
стање и развој ове наше индустрије, онда треба учинити пре 
свега једну врло важну поделу; индустрија цемента гру- 
писана je на два реона ,на далматинску инду-стрију, која je 
концентрисана око Сплита и на ону савско-дунавског €а- 
зена, чија je најмаркантаија Беочинска фабрика цемента, 
која je и матица читавог једног великог конеерна. Обе ове 
велике групе наших предузећа за производњу цемента не- 
мају у главноме ништа заједничко — сем то, да ниједној 
групи не иде добро. Док je индустриа у околини Спли- 
та оријентирана скоро искључиво на извоз цемента у 
прекморске крајеве, дотле снабдевају фабрике из унутра- 
шњости (дунавско-савски базен) пре свега домаће тржиште 
и тек у другом реду оие извозе, у колико je то  данас уопште 
могућно, у суседне државе, као што су то Мађарска, Бу- 
гарска и Грчка. Али «ако овде стоји са извозом, најбоље 
доказује чињеница, да je на пример у Грчку још 1929. го- 
дине извезено 24.109 тона a у току 1932. године свега 
4248 тона.

Ha домаћем тржишту су прилике у 1931. години биле 
још релативно повољне. Управа Беочинске фабрике je за 
1931. годину констатовала, да je грађевна делатност била 
знатно већа и да се je могла користити том повећаном де- 
латношћу, због чега je порасла и цифра њених продаја. 
Ипак je финансијски ефекат био слабији но у 1930. години. 
Међутим, у 1932. години ситуација се битно променила. По- 
трошња цемента у Југославији 'смањила се за равно 30% 
према оној из 1931. године, a то je већ врло осетљив уда- 
рац за ову нашу индустрију. Јавни радови су смањени на 
минмум, a приватна грађевинска делатност je због по- 
оштрења привредне депресије показивала тендендију ја- 
ког навадовања. Ноторно je, да су многа предузећа, a у пр- 
вој линији приватници, морали одустати од намераваног по- 
дизања зграда, пошто у-след дезолатБ и х  прилика на наше.ч 
новчаном тржишту и тржишту к ал и тал а  нису могли доћи 
до капитала нити свог сопственог новца уложеног у новчане 
заводе, a још мање су се могли добити грађевиБСки односно 
хипотекарни кредити.

Ово стање имало je поред осталога и ту  последицу, 
да су ггоједине фабрике цемента морале обуставити произ- 
водњу. У првом реду оне, чији производни трошкови нису 
могли бити редуцирани односно оне код којих процес pa- 
ционализације и модернизације још није био извршен. Кон- 
куренција je била необично тешка све док није дошло до

извесних споразума између појединих фабрика у погледу 
рејонираша и поделе производше.

Имали смо већ прилику да коистатујемо —  у прошло- 
годишњој анализи — да je Беочинска фабрика цемента била 
међ првима у нашој држави, која je правилно предвидела 
ток развоја и прва отпочела са  модернизацијом и технич- 
ко'м реорганизацијом производње. To joj je омогућила њена 
обилноет у «апиталу. Напуштена je производња заста- 
релог роман-цемента a поред познатог портланд-цемента 
производи се но;вим начином и тако звани специјал-цемент, 
који je квалитативно много финији и који постиже за 15% 
до 25% боље цене од портланд-цемента. Инсталирана су 
нова мливска постројења, помоћу којих се квалитет цемеита 
још више побољшао. Затим je извршена електрификација 
техничког погона, основана je нова електрична разводна 
станица a струја се добива путем нарочитог далековода из 
Новога Сада, од Новосадског електричног a. д. са којим je 
закључен вишегодишњи уговор о снабдевању струјом. Из 
извештаја управе за 1932. годину читамо, да je отпочето и 
подизање једног спремишта за клинкер, који ће моћи при- 
мити oko 2.400 вагона. Радови се и овде изводе no најмо- 
дернијим принципима у железном бетону a спремиште биће 
снабдевено најмодернијим уређајем. Рачуна се да ће ови 
радови бити довршени ове јесени. Сама управа подвлачи, 
да je, захваљујући извршењу овог програма реконструкције 
предузећа ових последњих година у знатној мери тшвећана 
конкурентска способност фабрике.

У вези са ступањем на снагу међусобних уговора фа- 
брика цемента о производњи и продаји, често се у јавноети 
чује критика о сувише виооким ценама цемента. Ha овоме 
месту нећемо улазити у ову ди-скусију али бисмо хтели ре- 
продуцирати податке који еу недавно објавлуени у једноме 
овдашњем листу. Ha основу тих података кошта цемент 
франко фабрике за 100 кгр.: у Аустрији 61.60 дин.; Мађар- 
ској 57 дин.; Румунији 68.30 дин.; Пољској 57 дин. a у Не- 
мачкој 50 дин., док износи просечна цеиа јутословенских фа- 
брика цемента, франко фабрика 37 до 40 динара за 100 кгр. 
Према томе имамо ми, поред највише царинске заштите да- 
нас далеко најниже продајне цене и ако je у другим зем- 
љама потрошња цемента много већа a трошкови производње 
сигурно нису много већи него код нас.

У нашим ранијим анализама Беочинске фабрике це- 
мента напоменули смо, да претставља концерн Беочинске 
фабрике цемента највеће предузеће ове струке у нашој др- 
жави. У њеној интересној сфери налази се фабрика цемента 
у Мојстрани. у Словеначкој, фабрика «од Загреба, Раљска 
фабрика цемента и т. д. и т. д. Да je Беочинска фабрика 
цемента и финансијски најјача, чак и без њеног концерт,
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потврђује нам доња таблица у којој смо упоредили кретање 
њених главних билансних позиција за последње четири >го- 
дине. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања.

Актива. 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Трошкови и намештај 69.169 70.215 75.338 88.794
Роба 10.534 10.590 10.286 7.788
Готовина 169 265 2.307 1.484
Дужници 48.312 45.422 35.581 40.951
Хартије од вредности 7.565 16.856 19.734 18.631

Пасива.
Главница 40.500 40.500 40.500 40.500
Резервни фонд 3.540 4.000 4.500 5.000
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 23.773 28.298 32.488 37.730
Рез. фонд ефеката . ------ 879 879
Пензиони фонд 4.026 5.709 6.677 7.547
Чиста добит 11.392 9.779 8.511 7.998
Повериоци 31.883 34.929 29.505 35.876
Разна пасива 7.096 6.597 6.645 6.515
Неподигнута дивиденда ------ ------ 2.089
Збир биланса 138.627 146.350 146.580 161.107

Рачун губитка и добитка.
Расходи.

Плате и трошкови 6.659 7.475 8.362 7.743
Амортизација 2.073 1.998 2.288 3.130
Порези и прирези 3.726 3.093 .3.672 3.046
Сумњива потраж. 277 18 259 137
Отпис ефеката ' ------ 108
Чиста добит 11.392 9.779 8.511 7.998

Приходи.
Производња 22.362 20.970 21.935 21.763
Камата 1.131 1.174 1.034 23
Разни приходи 358 107 231 268
Збир прих. или расх. 24.129 22.364 23.200 22.054

Фабрични обртни капитал даје рекордну слику са 161
милион динара према 146 милиона у 1930. и 1931. години. 
Повећање од 15 милиона je последица модернизације по- 
стројења и реорганизације предузећа, о коме je већ раније 
било говора.

Због ових нових инвестиција била су потребна и из- 
весна HO'Ba сретства, због чега видимо, да су повериоци по- 
расли од 29.5 милиона на 35.97 милиона, односно за 6 ми- 
лиона динара. Даље имамо у пасиви нову позицију, наиме 
неподигнуту диведенду у износу од 2.09 милиона динара. 
Ову позицију примећујемо ове године код свих оних пре- 
дузећа у којима учествује инострани капитал a последица je 
немогућности трансфера добити из претпрошле године. Ови 
износи остају сада и даље у предузећу a у извесној мери 
претстављају нове, готово дугорочне кредите друштву, дате 
од стране акционара. Тако да можемо и ову неисплаћену 
дивиденду прибројити међ повериоце, који су према томе 
порасли ове године за 8 милиона. Позицију разна пасива као 
и позицију „полог вредносних папира“ не можемо убројити 
међу повериоце. Прво je преносна позиција за извесне још

недовршене радње, вероватно око подизања магац”"а за 
клинкер, a друго je позиција чију противредност налазимо н 
у активи и која ce додаје билансу због. евиденције.

Све ове позиције, заједно са повериоцима износе уку- 
iTHO 47,8 милиона. Ако их одузмемо од збира биланса који 
износи 161 милион, остаје 114 милиона, a то су сопствена 
сретства Беочинске фабрике цемента. Значи, да код ње туђа 
сретства не износе ни 1ј3 од обртног капитала. Како износи 
главница 40.5 милиона (пре валоризације вредности инве- 
стиција 13.5 милиона) то долази на фондове 74 милиона. 
Највећи je амортизациони фонд са 37.73 милиона; заједно 
са дотацијом из овогодишње чисте добити у износу од 2.27 
милиона овај фонд достиже 40 милиона, дакле толико као и 
главница. Поред овог фонда имамо још и редовни резервни 
фонд од 5 милиона (дотира ce сваке године са 500 хиљада) 
који са дотацијом из овогодишње чисте добити износи 5.3 
милиона и фондове настале приликом валоризације инве- 
стиција. Чиновнички пензиони фонд, исказан у билансу са 
7.55 милиона износи после дотације из чисте зараде 8 ми- 
лисина динара. Интересантно je напоменути, да je овоме 
фонду у последњим годинама посвећена нарочита пажња, 
пошто видимо да je последњих пет година повишен за чита- 
вих 5 милиона и да je крајем 1928. године исказан још са 
3.1 милион динара. Ово ie доказ у коликој мери управа фа- 
брике води рачуна о обезбеђењу својих службеника.

Укупна сретства од 161 милион динара подељена су 
у активи у главноме на четири позиције: фабрику и наме- 
штај 88.7 милиона, дужнике 40.9 милиона, харти1е од вред- 
ности 18.6 милиона и залихе и материјал за 7.79 милиона.

Пада у очи знатно повећање вредности фабрике и 
иисталацита — наиме за 13.5 милиона на 88.8 милиона i 
према 1930. години њихова je вредност повећана за 18.6 
милиона. To je углавноме цена коштања техничке модер- 
низаци!е. Збот рестрикције производње смањена je залихг. 
од 10 милиона, колико ie исказана њена вредност три ра- 
нич'е године непромењено; на 7.78 милиона. Упркос томе 
видимо код дужника повећање за скоро 5 милион на 40.95 
милиона (оаније четипи године ова ie лозицша релуцирана 
од 50 милиона на 35.5 милиона у 1931. години). Није нам 
познато, да ли je то последииа већег кредитиоања робе 
због веће депреси!е, a ни!е искључено да ce овде налазе 
и замрзнута потоаживала код наших банака. Код позиције 
сопствени вредностни папипи имамо незнатно смањење, од
19.7 милиона у 1931. на 18.6 милиона; поеко ове позицше 
књиже ce многобооша поедузећа Koia припада1> концерну 
Врпчинске (ћабпике. Смањење воелности веооватно ie по- 
следица извесних отписа због садашње слабе коњунктуре и 
пада впелности еЛеката.

Рачун губитка и добитка noK asvie, да су укупни ттои- 
холи у oBoi години за 1 милион динапа ман^и но лане. Али 
rv  бруто приходи од ппоизволње остали t o t o r o  стационарнн 
(мањи cv  за свега 172 хиљаде) a износе 21.76 милиона ди- 
наоа. Интеоесантно ie смањење тгоихода од камата. Koi« су 
ранишх година пеловно били већи од 1 милиона a сада из- 
носе свега 23 хиљаде. Изглела да cv ти поиходи комгтензи- 
рани са пасхолима на каматама. Koin cv  ове године већи. 
због већих повериоца. Код расхода примећу5емо. да c v  у 
o b o i ' голини смањени ш латци на плате као и на тторрзе и 
таксе, због маље тгаоизводње. Ни!е неинтеоесантно забе- 
лежити. да ie (ћабпика на имр. попеза и такса платила по- 
следњих пет година ппеко 17.3 милиона динара.

Чиста добит, заједно са преносом из раније године 
изно-си 7.9 милиона. Ова добит опада већ кроз пет година: 
у 1931. години износила je 8.5 милиона, 1930. год. 9.7 ми- 
лиона, 1929. године 11.3 милиона a 1928. године 12 милиона. 
Што je последица опадања коњуктуре.

Ha име дивиденде je плаћено 10% према 11% у про-
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шлој години a остатак je дотиран фондовима (скоро 4 ми- 
лиона); на нови рачун пренето je 143 хиљаде.

У управи Беочинске фабрике цемента налази ce сле- 
дећа г. г.: Милош Савчић, претседник; д-р Фердинанд Ба- 
умгартен, потпретседник; Геза Ковач, Јосип Лукач, д-р 
Влада Т. Марковић, Коста Л. Тимотијевић, Јулије Јон, д-р 
Емил Оплер, f  Настас Петровић, Ђорђе Оренштајн, Дезидер 
Шомаћи и Драгиша Матејић. У Надзорном одбору су г. г.: 
Милан Француски, д-р Бауер Галерт, Михајло Сутман, Ла- 
зар Сладековић, A. Меламед, Фрањо Шлезингер и f  Мило- 
рад Тошић.

je извезено 14.000 тона разне робе више него 1931. године. 
To je већ знатни успех. Поготово ако узмемо у обзир да jo 
наш извоз дрвета у Француску и Алжир континентиран a 
да извоз у Шпанију наилази на потешкоће трансфера 
плаћања.

Биланси „Оцеаније” за 4 последње године овако из- 
гледају:

БРОДАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ОЦЕАНИА” — 
БЕОГРАД— СУШАК.

Криза наше трговач-ке морнарице постаје све тежа и 
добија све опасније форме. Слободна пловидба Боке, која 
je бројала неколико јединица, сасвим je пропала. Највећи 
део пароброда био je продан на лицитацијама ради подми- 
рења разних неплаћених обавеза. A ни са субвенционираном 
пловидбом није много боље. И тамо су прилике све лошије. 
Поред општих неприлика долази и та, да ce уговорена суб- 
венција плаћа веома споро. Има заостатака који прелазе и 
годину дана, и који износе десетке милиона динара. Сад ce 
чује, да he заостала субвенција бити исплаћена боновима. 
Тиме баш није «много помогнуто, јер he данас бити тешко 
уновчити овакве бонове, или их употребити на који други 
начин. To важи за застарелу субвенцију. Међутим не raiah.i 
ce уредно ни текућа.

Пре нвколико недеља имала су субвенционирана па- 
робродарска друштва у Сплиту заједничку конференцију. 
Ту je закључено да ће ce ако са државом не буду уређена 
сва висећа питања, сазвати ванредни зборови акционара на 
којима he ce овима ставити одговарајући предлози. Код не- 
ких друштава ти би предлози имали гласити чак и на ликви- 
дацију ггоедузећа.

Hairooe су погођена она дгшптва која ev. с обзипом 
на субвенпше, уптла v велике инвестигопе. гпатгтм)м нпвих 
боолова. Тлко ie Дубппва«ка дала сагпалити ггалобоод „Коаљ 
Алексанлат»" кош к о тта  35 милилча динаоа. Знатан део vro- 
вопие суме био ie кпетоггипан. Тетттко ie уллкољавати ппе- 
у зр т и м  обвезама кад и д п у ги  не обвезе на ochorv

Komx cv наппављене нове попуттбине. Дубппкачка пловилба 
намепзва, ако ce ово mrrai*.e субврнтти!а повољно не петпи, 
да ттпогса пзппбпод ..Кпдл, Алркрлнлзт)“ и ла ce тако огло- 
боЈти гвпг лугз. A jrvmnuie на кп!има iр пловио „Краљ Алек- 
сандап“ ппдово би ппру^рлл ..Кумаиочп“ .

Г о в о п и  ce  и  о nenvKnwiM r v f i w i n i e .  З а  н р к и х  3 0  од  
с т о . Н ркд  jinvii'TR a б и  n n v  nPÄVKimiv в п л п  трттткп о с р т и л а . 
от1илгч?о би п а б ч  т т п и т ^ р н а  лч са  j to v re  с т п а н р  npffv iiw nniv  
CBm'p п б л к р зр . TTne гв р га  v  bwitv н ^ т т у т т з н -а  ц р к и х  Л1*ни?а 
и л и  б и  и х  в п ш и л а  у  д у ж и м  и н т е р в а л и м а  н е г о  ш т о  je  т о  д а -  
н а с  с л у ч а 1.

Т п г о в а ч к а  м о п н з л м п а  н а л а з и  ce  v  тсличи. Т п р б ч  чим  
ттлр ч и т з ч  клмттлркс п п п б л р м ч  нзтчр  т п г о к а ч к е  м п п н а п и ч е  
у з р т и  v  о ч б и т н л  п д р м атл л и -р  и  д л « р ти  п л л у к р  nz г р  нд и п р м е 
cnaf-p iTTTo ср iniiT м л » е  сп л р ти . Мпжттд ћр  б и т и  п п т п р б ч а  и 
з к з т н а  ттлеп п и ;рн татш 1а  н а т е  п о м п п г к е  п п л и т и к е  и  п р л п -  
га н и з а п и т а  с а и а ш њ и х  д п у ш т а в а  v  в и д у  Јаче к о н ц е н т п а ч ш е .

Бродарско друштво „Океанија“ подржава редовну 
линију са лукама јужне Франдуске, Шпаније, Северне Аф- 
рике —• све тамо до Канарских острва. Ma до којих промена 
дошло у нашој поморској трговини те he линије морати 
остати, јер много значе за наш извоз. Прошле године h-i 
линијама „Оцеаније”, ма да je наш извоз знатно опао, било

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Пароброди 36.206 36.206 36.206 36.206
Ефекти 4.271 4.265 3.915 3.867
Дужници 9.925 8.210 10.744 11.587
Материјал 395 396 332 367
Г убитак 4.967 2.633 2.303 2.888

20.000 20.000 20.000 20.000
1.000 1.000 1.000 1.000

13.962 15.673 17.483 19.293
20.570 14.729 14.686 14.325

Пасива 
Главница 
Резерва
Фонд амортизације 
Повериоци

Пароброди су билансирани већ неколико година истим 
износом. Годишња амортизација износи 1 милион 810 хи- 
љада динара. Према томе њихова je вредност за ових иар 
година смањена за неких 10 милиона динара. За толико je 
порастао фонд амортизације. Он данас износи 19 милиона 
или преко 50 од сто у биланси исказане вредности бродова. 
Макар подузеће ради и са губитком, потребна je јака амор- 
тизација јер вредност бродова рапидно пада. Чак и нови 
пароброди могу ce после годину-две, од како ce налазе у 
промету продати само за половину цене коштања.

Ове године продат je пароброд „Морава“, који више 
није одговарао потребама саобраћаја и који je био исувише 
скуп у експлоатацији. За то he бити набављен други паро- 
брод који he боље одговарати потребама саобраћаја.

Ни код других позиција нема већих промена. A с об- 
зиром на природу подузећа заправо и не може бити. Пове- 
риоци износе нешто преко 14 милиона. A потраживања 11.5 
милиона. Изненађује толико стање дужника. Ta то није ин- 
дустријско или трговачко подузеће да би имало толика робна 
потраживања. To je у првом реду субвенција која ce не 
плаћа на време. Кад би субвенција била уредно плаћена, 
повериоци би износили само пар милиона и друштво не би 
имало толиких издатака на каматама.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Добитак

Бруто приходи

Г убитак 
Издатци пловидбе 
Амортизација 
Камати

1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г. 
у хиљадама динара 

39.937 42.428 35.881 31.020

38.947 36.994 32.683 28.763
1.810 1.810 1.810 1.810
1.601 1.289 1.057 1.031

Бруто приход опао je према 1931. години за скоро 5 
милиона. A према 1930. г. за 11.5 милиона. Количине пре- 
зезене робе остале су исте. Чак je прошле године забеле- 
жен известан пораст. To значи да je подвоз и даље опао. 
И то у знатној мери.

Редуцирани, су издаци. Али ту није могуће задржати 
исти темпо који би одговарао опадању прихода. Ради тога 
година свршава са губитком. И прошла година je закљу- 
чена са губитком од нешто преко пола милиона. Тако гу- 
битак у овој износи са преносима од раније опет скоро 3 
милиона динара.
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Од уредног плаћања субвенције зависи одржавање 
редовних линија са лукама у западном базеиу Средоземног 
мора. A и просперитет подузећа која подржавају субвен- 
циоииране лније зависи од тога, пошто се ове линије не могу 
одржавати из властитих прихода. Поготово ако имамо v 
виду јаку конкуренцију која појефтињаза возне ставове и 
испод експлоатационих троижова.

У управном одбору „Оцеаније” се налазе следећа г. г.: 
прр.тседник Велисвљевић Ђорђе, потпретседник Мажуранић
— јанковић Маријан, чланови: Антић Богумил, 'Бунио Ру- 
долф, Хубер Антон, Крајач Др. Вук, Лучић-Роки Марко (гл. 
равнатељ), Маровић Мате, Пливерић Др. Бранко, Полић Ка- 
зимир, Прица Драгутин, Ранковић М. Јован, Смоквина Ми- 
лорад и Стојадиновић Др. Милан. A у Надзорном одбору су 
г. г.: "Биновски Љубомир, претседник, Старе Др. Егон, пот- 
претседник, Гвозденовић Gnacoje, Микуличић Винко, Полић 
Богдан и Шврљуга Др. Радован.

ТВОРНИЦА ЗА ДУШИК Д. Д. — РУШЕ КОД МАРИБОРА.

Извештај управе Творнице за душик д. д. у Рушама 
за 1932. годину констатира да je  продукција и прошле го- 
дине била у опадању. Нарочито у земљи конзум je знатно 
опао ма да у последње време није ни био тако знатан. Ни- 
ске цене аграрних продуката онемогућују употребу умет- 
них гнојива. Макар су цене свих врста гнојива знатно опале 
ипак нису могле бити снижене у толикој мери да би одго- 
варале паду цена атрарних продуката. Beh ради висине про- 
дукционих трошхова које има индустрија уметних гнојива. 
Према томе наша пољопривреда упућена je на екстензивну 
продукцију. О с и л ј можда неких ретких артикала код којих 
ниво цена дозвољава интензивнију обраду, у првом реду 
употребу уметних гнојива.

Тешко да he у догледно време наша пољопривреда 
поново моћи да конзумира веће количине уметних гнојива. 
Изгледи за трајно побољшање цена аграрних продуката нису 
ни најмање ружичасти. Идеја аутаркије добива све више 
присталица. Наши суседи форсирају аграрну продукцију. 
Чехословачка je дотле дотерала да, у ванредно повољним 
годинама, сама производи довољну количину жита. Истим 
путем иде и Немачка. A на аустријско тржиште je упућена 
толико интересената да оно не може све да абсорбује. По- 
ред тога Аустрија иде за тиме да се у ствари агрикултуре 
што више еманципира од иностранства. A ако једног дана 
дође до „Аншлуса“ и немачка привредна политика буде гра- 
ничила на Марибор, изгубићемо за многе наше артикле нај- 
важније тржиште.

Руше продуцира у знатној количини циамиг и остале 
хемијске продукте. Своју продукцију у главноме пласира у 
ишстранству. Њени продукциони трошкови доста су ниски 
јер има јефтину енергију са Фала. Увађање трошарине на 
електричну енергију за индустријске сврхе, претило je да 
Руше изгуби своје преимућство јефтине енергије, Каоније 
се je за индустрију увела једна врста паушала која омогу- 
ћују појединим подузећима да даље раде.

Код индустрије душика долазило je често до карте- 
лирања, споразума о ценама, контингентирања продукције и 
сличног. Ти картели и та утаначења имају обично интерна- 
ционални карактер. Међутим ти еу картели сада потпуно 
нестали. Како се они лако закључе, тако се исто лако и ра- 
зиђу. Обично следи томе безобзирна конкуренција и ру- 
шење цена.

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

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Уређај фабрике 13.716 11.658 9.006 7.067

Земљишта и зграде 11.773 12.656 12.414 12.049

Пруга 543 465 387 40

Залиха материјала 6.278 6.617 3.236 3.887
Готови фабрикати 15.565 18.223 7.222 11.385

Дужници 15.958 16.622 14.867 15.849

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резерва 7.682 8.133 7.183 7.835
Повериоци 35.651 37.669 19.383 22.141

Добитак 2.390 2.133 942 1.251
Укупна биланса 66.145 67.785 48.539 51.591

Укупна биланса која je од 1930. године била 1опала за
скоро 20 милиона динара показује поновно порасг. И то за 
три милиона динара.

Инвестиције показују смањење за 2 и no милиона ди- 
нара. Амортизација износи 3.3 милиона динара. To значи да 
су биле извршене и неке нове инвестиције. Te инвестиције 
иду на уређење оног дела фабрике који je био изгорео 1931. 
године.

Готови фабриканти показују пораст од 4 милиона. 
Године 1931. фабриканти су no вредности били преполов- 
љени. To je било у вези са обуставом рада у неким дело- 
вима фабрике у 1931. години. Прошле године рад je посте- 
пено поновно преузет и ради тога су залихе у порасту. На- 
равно оне ни издалека не достижу суму залиха из 1931. и
1929. године.

И дужници показују пораст од једног милиона. To je 
у вези са успоставом фабрикације и у другим оделењима, 
одиосно пласирања свих продуката које фабрика нормално 
израђује.

Повериоци показују тгораст од 3 милиона. To je у 
вези са порастом залиха и дужника уколико тај пораст није 
компензиран квотом амортизације.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:
Приходи 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г .

у хиљадама динара
Бруто добитац 13.183 12.573 8.900 7.940

Г убитак
Администрација 5.431 5.952 3.751 2.974
Порези 1.526 1.599 1.432 1.362
Отписи 3.835 3.298 3.236 3.294

Бруто добитак био je за милион динара мањи него
1931. године a за 3.5 милиона мањи него 1930. године. Адми- 
нистрација je тражила 600 хиљада мање него 1931. године. 
Ha порезима je издано око 100 хиљада дкнара мање. Отписи 
су исти као и 1931. године.

Чисти добитак износи 1 милион 251 хиљада динара. 
Заправо пословни вишак прошле године износво je само 309 
хиљада динара јер износи пренос добити из ранијих година 
942 хиљаде динара.

Према томе подузеће je и прошле године упркос кризе 
и нормалног отписа на инвестицијама радило са профитом. 
Само што та зарада није била довољна за исплату дивиденде.

У управи се налазе: државни комесар Мирослав Се~ 
нековић, претседник Др. Фран Виндишер, потпретседници: 
Максим Красни-Красиен и Аугуст Тости; чланови: Лудвиг 
Хофгартнер, инж. Карл Платцер, Светислав Јовановић, Др. 
Иван Слокар, Др. јанко Керсник, Др. Шандор Шпитцер, Ер- 
вин Филип и Феликс Странски. У надзорном одбору cy г. г.: 
Рихард југ, Мориц Лајтерсдорф, a њихови заменици су: Јо- 
шко Бибер и Виктор Макел.
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Садржај:
Vel. Bečkerečka fabrika šećera a. d. — Veliki Bečkerek 
„Загорка” дион. друштво за грађевну ин аустрију — Загреб 
Aga-Ruše, udružene jug. tvornice acitilena i oksigena d . d, Ruše kod Maribora 
Српски кредитни завод у Беловару

VEL. BEČKEREČKA FABRIKA ŠEĆERA A. D. — VELIKI 
BEČKERK

Veliko Bečkerečka fabrika šećera a. đ. najjača je od svih 
naših osam fabrika i riie.na prosečna godišnja proizvodnja izno
sila je u normalnim godinama 14%. do 18% i više od ukupne 
proizvodnje u našoj državi. Ona je u ranijim godinama bila 
upućena u glavnome na izvoz šećera, što je još pre pet godina 
bio vrlo lukrativan posao, izvozila je ugiavnome na istok, azij
sku Tursku, pa sve do Indije, još u 1930/31 godini fabrika je 
izvezla oko 910 vagona — kod ukupne proizvodnje od 1560 
vagona — ali je kod ovoga izvoza zarada već bila minimalna, 
dok su najzad počeli gubici. Zatim je izvozni posao 
potpuno prestao, zbog katastrofalnog srozavanja cena šećera na 
svetskom tržištu. Fabrike koje prerađuju šećer iz trske gurale 
su cene na svetskom tržištu na niže zbog velikih zaliha. U 1932 
došlo je do sporazuma — takozvani Čedbernov plan — , ali se 
prilike nisu mnogo popravile. Svakako je za nas izvoz za ino- 
stranstvo isključen. Zbog toga su šećerane prinuđene da svu 
svoju proizvodnju plasiraju na domaćem tržištu, koje je posled
njih nekoliko godina, zbog opadanja potrošnje (što je poznata 
posledica pojačane privredne depresije i smanjenja kupovne 
snage zemljoradnika) bilo brzo prezasićeno.

Naše šećerane regulišu proizvodnju šećera određivanjem 
zemljišta koje će biti zasađeno repom. Taj se posao radi uvek 
godinu dana unapred. Ali se prinos repe i njena sadržma šeće
ra ne može predvideti. Tako čitamo u izveštaju uprave Vel. 
Bečkerečke fabrike šećera za 1932 god.: „usled vrlo povoljnog 
prinosa repe morali smo preuzeti i preraditi neobično veliku ko
ličinu repe, radi čega se i naša proizvodnja u srazmeri prema 
poslednjim dvema godinama povisila za 20%. Obilne jesenje 
kiše nepovoljno su uticale na sadržaj šećera, tako da smo. imali 
slabo iskorišćavanje”. U izveštaju za 1931 godinu čitali smo 
sličnu konstataciju, naime da je kvalitet repe bio usled nepo
voljnih atmosferskih prilka u jesen najgori za poslednjih neko
liko godina, zbog čega je i rezultat prerade u srazmeri prema 
prethodnoj godini bio mnogo slabiji.

Dok je potrošnja šećera kod nas u normalnim godinama
— 1928/1929 godine — iznosila oko 9 hiljada vagona, dotle iz
nosi danas svega 5 do 5 i po hiljada vagona. Kako izvoza više 
nema i kako je ovo opadanje potrošnje išlo mnogo brže nego 
što se to uopšte moglo predvideti, to je ova nevolja imala za 
posledicu da se u leto 1933 godine nalazilo u magacinima naših 
fabrika oko 6000 vagona neprodatog šećera — ako se može ve
rovati informacijama, koje su pre izvesnog vremena donele 
naše novine.

Smatra se, da će se ove zalihe smanjiti do nove kam
panje u najboljem slučaju na 4000 vagona, a ne više. Zbog 
toga su fabrike bile prinuđene, da i u ovoj kampanji znatno 
smanje površine zasejane repom, po negde na 1/3 od prošlo
godišnje, O tome pitanju čitamo u izveštaju uprave Vel. Bečke
rečke fabrike šećera sledeće mišljenje koje zvuči prilično opti

mistički: „Pošto je u našoj državi površina zasejana repom za 
iduću kampanju znatno ograničena, to ima opravdanog izgleda, 
da će se u idućoj godini stare zalihe većinom moći prodati u 
zemlji”.

Evo kako se kretala dobit kod Vel. Bečkerečke fabrikie 
šećera poslednje četiri godine. Čista dobit, koja je u 1929 i 1930 
godini iskazana još sa 22 miliona, opada u 1931 godini na 18 
miliona, a u 1932 godini na 14 miliona, što  je prema 1930 go
dini već smanjenje za 8 miliona odnosno preko 40%. Ovo 40%. 
smanjenje čiste dobiti dokaz je teških prilika u kojima se na
lazi naša industrija šećera, naročito ako imamo u vidu da je 
šećerana u Vel. Bečkereku pri tome preuzela i preradila za 20% 
više šećrne repe nego 1930 godine.

A naročito važno je podvući, da je Vel. Bečkerečka fab
rika šećera finansijski vrlo dobro fundirana. Samo toj činjenici 
imaju akcionari da zablagodare za relativno još uvek vrlo 
povoljnu zaradu. Ima već i fabrika šećera kod nas, koje za 
prošlu godinu iskazuju gubitak.

Da je Vel. Bečkerečka fabrika šećera finansijski bogata 
potvrđuje nam takođe i donja tablica u kojoj donosimo njene 
glavne bilaftsne pozicije za poslednje četiri godine. Doibijamo 
sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Investicije 45.180 45.180 45.842 45.842
Dužnici 57.339 57.518 37.602 38.149
Efekti 2.897 5.453 18.907 18.013
Roba 27.982 23.429 27.959 25.856

Pasiva
Glavnica 36.000 36.000 36.000 36.000
Red. rez fenđ 3.332 3.826 4.326 4.867
Fond za pov. glav. 3.360 3.360 3.360 3.360
Fond za valorizacije 9.136 9.136 9.136 9.136
Fond amortizacije 20.222 24.740 29.324 32.396
Poverioci 39.482 32.456 31.819 27.399
Čista dobit 22.099 22.132 18.160 14.222
Zbir bilansa 133.871 131.882 132.339 128.778

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Plate i troškovi 4.555 5.800 5.249 4.361
Porezi 5.260 6.268 8.696 8.484
Dubiozna potraživanja — — — 915
Kursna razlika — — 1.142

Prihodi
Bruto prihodi 313.685 35.192 31.886 29.124

Od 128.8 miliona, koliko iznosi obrt fabrike, kapital kra
jem 1932 godine je 101.4 miliona sopstvena sretstva (računa
jući tu i zaradu) i samo 27.4 miliona sa poverioci. Poverioci su 
poslednje tri godine reducirani za preko 12 miliona, verovatno
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zbog manje potrebe obrtnog kapitala, što je posledica manje 
proizvodnje. Od .101.4 miliona sopstvenih sretstava dolazi 36 
miliona na glavnicu, 14.2 miliona na dobit a ostalo su razni 
fondovi fabrike, međ kojima je fond amortizacije sa 32.4 mi
liona najveći. Fond za povećanje glavnice (3.36 miliona) i fond 
za kursne promene (9.14 miliona) dobiveni su prilikom valori
zacije investicija i od tada ostali su nepromenjeni.

Aktiva nam pokazuje plasman obrtnog kapitala. Tu po
slednjih godina nema naročitih promena. Investicije su iskazane 
sa 45.8 miliona, dužnici sa 38.1 (nešto malo više no lane), har
tije od vrednosti, međ kojima se nalazi znatan broj akcija 
Agrarne banke, bilansirane su sa 18 miliona (za 900 hiljada 
manje nego lane), a roba na lageru sa 25.8 miliona ili za nešto 
preko 2 miliona manje nego u prošloj godini.

Ranijih godina su dužnici biiansirani sa 57 miliona. Od
1930 na 1931 godinu ova- je cifra smanjena, a povećana ona 
hartija od vrednosti. To znači/ da su međ dužnicima knjiženi
i nezaposleni iznosi obrtnog kapitala odnosno potraživanja kod 
novčanih zavoda. I u narednim godinama, dakle u 1931 i 1932 
godini, mora da su potraživanja ikod novčanih zavoda knjižena 
preko tog računa.

Analogno kretanju čiste dobiti kreću se i bruto prihodi. 
Od 38.7 miliona u 1929 godini reducirani su na 29 miliona u 
'1932 godini. U rashodima vidimo, da su poslednje tri godine 
smanjeni izdatci na plate i troškove od 5.8 miliona na 4.36 mi- 
miliona; ali su tome na suprot porezi znatno porasli: od 5.26 
miliona u 1929 godini na 8.4-8 miiiona u 1932 godini (dok su
1931 bili 8.69 miliona čak i još veći). Na dubioznim potraživa
njima je otpisano 915 hiljada, a na kursnoj razlici efekata 1.14 
miliona.

Od 14.2 miiiona čiste dobiti dotirano je 500 hiljada re
zervnom fondu, 1.4 miliona kao tantijema upravi, 327 hiljada 
je preneto na novi račun. Akcionarima je isplaćeno na ime 
dividende 12 miliona, odnosno 30% od glavnice.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: graf Aleksandar 
Čekonić, pretsednik; Baron Dr. Madacaši Bek Marcel, potpret- 
sedni’k, Hugo Elbogen, potpretsedni-k; Dr. Dragoljub Aranđelo- 
vić, Rudolf Elbogen, Emil Frajnd, Dr. Oton Frangeš, Milutin 
Lazarevič, Artur Lederer, Dr. Jakov Čelebonović, Baron Geza 
Pap, Dr. Žarko Jakšić, Josif 8un "i ü ju ra  Lederer.

„ЗАГОРКА” ДИОН. ДРУШТВО ЗА ГРАЂЕВНУ ИНДУ- 
СТРИЈУ — ЗАГРЕБ

Прошлу билансу завршила je „Загорка“ губитком од 1 
милиона 348 хиљада; a ако одузмемо пренос добитка из го- 
дине 1931, видимо да je губитак износио 1 милион 465 хи- 
љада динара. До пре неколико година, пошто je Загорка 
творниду цемента у Зиданом мосту продала Трбовљу, сваку 
годину je завршавала са добитком. И то добитком који 
je прелазио милнон динара.

Код подузећа грађевне ■ индустрије лако je дати ту- 
мачење таковој промени у успеху пословања. Грађевна де- 
латност стигнира од -почетка банкарске кризе. У првом делу 
прошле године још ce je иешто градило из валутарних раз- 
лога. Међутим и те су градње престале. Пре свега што ce 
нигде не може добити -кредита за грађење; и друго, што je 
непрестано падање најамнина, повећање пореза, нарочито 
на новоградње, шреполовило. и рентабилитет , нових грађе- 
вина.

Грађевна делатност толико je омањена, да на пр. За- 
горка данас може да пласира тек половину, na и мање од 
оне количине коју je глатко пласирала пре лар година. Мо- 
гућност лласирања робе од друго-г семестра прошле године 
na дал>е тако je спала да je Загорка била приморана да за 
дуже врем.е обустави рад у свим својим творницама. Зали- 
хе робе биле су достигле знатаи ниво.

Међутим на успех пословања. није деловала само чи- 
њеница, да je проста роба преполовљена и да су творнице 
‘престале радити,: већ и знатан пад цена. Савска банони-

на има знатан број диглана. Многе ,од тих циглана налазе 
ce у финансијским тешкоћама, те  су биле приморане, да 
своје залихе распродаду, уз било коју дену. Тако je цена 
грађевном материјалу, у првом реду цигли и црепу, ванре- 
дно пала. И велика солидна подузећа морала су, бар у оним 
случајевима, у којима им je било стало да задрже клиентелу, 

. да иду са ценама доле, без обзира на трошкове производње.
Додуше са режијама ce je ишло на «иже. Али не у 

размеру иада приноса. Има издатака који су неизбежни ма- 
кар творница и не радила. Са отказом старијих чиновника 
и намештенима — na макар то налагало стање послова не 
може ићи тако брзо и тако радикално као код новијег no- 
дузећа. A код улраве Загорке врло je јак социјадани ocehaj.

Виланс Загорке за ове 4 године овако изгледа:

Актива 1929 1930 1931 1932
Инвестиције 13.534 13.534 21.196 20.408
Роба 4.639 3.963 4.676 7.235
Благајна 698 211 373 110
Ефекти 187 217 102 72
Дужници 5.736 8.283 6.397 3.233
Г убита« ------ 1.348

Пасива
Г лавница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 2.951 3.011 3.081 3.150
Фонд вало-ризације 2.479 2.479 2.479 2.479
Аморт. фонд 1.300 1.4000 2.512 3.665
Повериоци 6.639 7.714 12.520 13.343
Добитак 1.093 1.186 814
Укупна биланса 24.769 26.209 31.745 33.015

, Инвестиције су у главноме исгге. Загорка има у за-
гребачком предграђу Кустошија једну велику творницу баш 
уз главну цесту. Земљиште између творнице и цесте при- 
пада Загорки. Кустошија ће једног дана бити припојена За- 
гребу, јер je с њим већ потпуно срасла и има преко 10 хи- 
љада становника. To земљиште мисли Загорка парцелисати. 
Са првом парцелцијом, a да -ce раду творнице не би много 
сметал-о, добило би ce скоро 200 парцела. Парцелациона 
осиова већ je одобрена. Продајом тих парцела Загорка hfc 
моћи у знатној мери да редуцира позицију инвестиције, од- 
носно да ојача друге позиције биланса.

Роба je порасла од 4.6 s a  7.2 милиона динара. To je 
природна последица стагнације у грађевној делатиости. 
Загорка je ту енергично поступала. Кад ce je видело како- 
ва je ситуација, обуставио ce je рад у творницама. A ове ce 
године у пролеће није приступило изради цигле, црепа и 
остале гли-нене робе. Тако су ce у току ове године залихе 
прилично исцрпиле. Средином лета ове године творница у  
Бедековичини почела je поновно да ради.

Интересатно je појава да у нај-новије пре-ме село више 
купује грађевни материјал него раније. Бар у западним де- 
ловил^а државе. Поготово од кад није. приморано да враћа 
своје дугове. A -и у градовима опажа ce извесна про.мена у 
тражњи робе. Ко што ce je последњих неколико гонина тра- 
жио најбољи материјал, тако -ce данас више тражи слабији 
и средњи материјал. Од када најам«и«е тако падају, престат 
je ce с израдом луксу31них станова. Изгледа да ће идућих го- 
дина главна грађевиа дела'тност бити концентрисана на мање 
обитељске куће. За велике, вишеспратне зграде, нема до- 
вољно капитала, ни солидних стаиара.

Дужници су знатно опали. За половину. Како je про- 
шле године пласман робе био слаб, није било ни јачег креди- 
тирања. Опадање. дужника no томе нормална je последида 
ситуације грађевне делатности. Амортизациони фонд бележи 
пораст Од 1 милион 150 хиљада динара. ,

Повериоци бележе пораст од с-коро милион динара што 
je у вези са већим залихама. Међутим како су t o k o m ,  ове 
године залихе добро прочишћеие, то ће сигурно и вер-ов.ни- 
ци показати смањеље у идућем билзнсу.
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Губитак од 1 милиона 348 хиљада динара отписан je 
закључком главне скупштине од резерве.

Чланови равнатељства: Армин Шрајнер, председник; 
Д уго  Вајнбергер, подпредседник; Др. Теодор Бошњак; архи- 
тект Вјекослав Хајнцел; Ш тефан Ледерер; Јурај Пејановић; 
Алфред Пик; проф. арх. Мартин Пилар; Бела Рајх; Фердо 
Ш рајнер; Јулио Вал.

Надзорно веће: Др. Стјепан Грахор; Алберт Сингер; 
Божидар Алевандер; Александар Бошњак; Биондиавд Jle- 
дерер.

' AGA-RUŠE, UDRUŽENE JUG. TVORNICE ACITILENÄ

I OKSIGENA D. D. RUŠE kod MARIBORA.

Prošla godina nije bila povoljna za industriju acitilenaj 
«okstgena i tome srodnih .artikala. U izveštaju „Aga-Ruše” pored 
©pštih privrednih prilika, navodi se kao dalji razlog nedovoljnog 
zaposlenja i nazadovanje industrijske delatnosti, pošto je in
dustrija glavni potrošač kiseonika odnosno acitilen-dissous plina.

Pored slabije potražnje, igra znatnu ulogu i porast sop- 
štvene produkcije, odnosno osnivanje novih poduzeća, koja se 
bave izradom kiseonika i dissous plina. Među najvećim fabri
kam a nalazi se u prv©m redu Aga-Ruše, iako radi tek tri go
dine. I to sa dve filijalne fabrike koje su Francuzi podigli u Za
grebu. Pa i konsern braće Marić proširio ie svoju produkciju i 
и Spiitu osnovao fi-li jalnu fabriku kiseonika.

Aga-Ruše ide za tim da nekim naročitim ugovorima osi
gura veću produkciju svojoj fabrici u Bosanskom Brodu, koja 
%i tek onda bila u stanju da normalno radi. Međutim taj ugovor 
nije još zaključen jer kod nas takvi pregovori mogu trajati i 
godinama. Tek kad taj ugovor bude zaključen moći će fabrika
ii Bosanskom Brodu da radi punim kapacitetom što će znatno 
smanjiti njene produkcione troškove. A to će opet delovati i na 
sniženje cena odnosno na proširenje polja rada.

Prosperitet industrije kiseonika odnosno dissous plina za- 
'visiće u buduće kod nas od tempa naše industrijalizacije. Radi 
'toga je i osnovano toliko fabrika sa tolikim kapacitetom jer se 
očekivao intenzivniji razvitak industrije. Sad je u tom razvitku 
.došlo do izvestnog zastoja, kao posledica opšte privredne i nov
čane  krize. Međutim, ipak izgleda da ćemo mi i dalje nastaviti 
sa  dosadašnjom politikom industrijalizacije. Već radi toga pošto 
-dobiva danas ideja autarkije sve više simpatizera. Na kraju kra
jeva bićemo i mi primorani da pođemo tim putem. Ako ne iz 
drugih razloga onda iz razloga samoodbrane.

Hteli ili ne, bićemo u buduće u još većoj meri primorani 
-da podižemo i proširujemo naša industrijska poduzeća. Ukoliko 
ne budemo raspolagali sa potrebnim kapitalom naći će se ne
sumnjivo inostrani koji će se kod nas plasirati. Onda će i indu
strija kiseonika i dissous plina imati bolje izglede za prospe
rite t. Ukoliko naravno i kod ove industrije ne dođe do osnivanja 
ttovih poduzeća ili proširenja već postojećih.

Bilansi Aga-Ruše za tri poslednje godine, koliko postoji 
poduzeće, ovako izgledaju:

Aktiva: 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Nekretnine 1.821 1.727 1.647
'Uređaj fabrike 2.771 2.584 2.087
inventar 48 46 38
Roba 5.922 5.443 5.240
Blagajna 8 4 ’ 6
Dužnici 1.362 1.679 1.626
■Gubitak 326 449 561

Pasiva:
Glavnica 2.000 2.000 2.000
Poverioci 10.336 9.818 9.272
Ukupno 12.336 11.818 И .272

Investicije su manje za iznos amortizacije. Kod drugffi po
zicija nema većih, promena. Zaliha robe relativno vrlo je znatna

za jedno ovakvo poduzeće. Ali su kod fabrikacije potrebne. j  
. znatne zalihe sirovina odnosno polufaTjrikata. Dužnici ne pret^ 

stavljaju znatan iznos. Znači đa se ne kreditira na laku ruku. 
To smanjenje poslovanja svakako spašava preduzeće od ne
ugodnih iznenađenja kod realizacije tražbina. Zato je i dobro 
što su dužnici relativno mali. Tu nemože doći do gubitka.

Poverioci su tome na suprot dosta znatni. Nekako pet 
puta veći nego vlastita sredstva. Ne samo sav obrtni kapital 
nego i deo investicija izvršen je tuđim sretstvima. To prirodno 
i u znatnoj meri deluje na prosperitet odnosno rentabilitet pre
duzeća makar se radilo ovde o poduzeću koje je osnovano od 
strane jakih konserna u kojima ima u svako doba vrlo snažna 
zaleđe. Tu je u prvom redu fabrika veštačkog gnojiva Ruše d. d. 
kod Maribora. ,

Računi gubitka i dobitka ovako izgledaju: ;

Prihodi: 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Bruto prihod 1.291 1.184 814
Gubitak 326 449 561

Rashodi:
Troškovi 1.714 295 247
Porezi 32 11 5
Otpisi 172 2.001 673

Bruto prihodi su prošle godine za nekih 350 hiljada dinara 
manji nego 1931 godine. To je delovalo i na krajni poslovni re-. 
zultat. Ova godina je završena za gubitkom od 112 hiljada di
nara. Zajedno sa gubitkom predhodnih dveju godina, gubitak 
iznosi per saldo 561 hiljadu dinara.

Amortizacija je ove godine za nešto preko 300 hiljada di
nara manja. U izveštaju se navodi da je kvota amortizacije sni
žena. Kod nepokretnosti od 2% na 0% jer tu nema pada vred
nosti nego čak i porast zbog povećanja zemljišne rente. Kod 
zgrada amortizacija je smanjena od 10 na 6%. A kod fabričkog 
uređaja od 15 na 10% odnosno od 7.5% na 5%. Kako je u 
prošloj godini kapacitet mašina bio iskorišćen tek za jednu če
tvrtinu, moglo se pristupiti redukciji amortzacije bez veće opas
nost da se o stvarnom iskorišćenju zgrada i mašina nije vodilo 
dovoljno računa. Uprava fabrike napravila je povodom tog pi
tanja sniženja amortizacija čitavu anketu o visini amortizacij
skih kvota u drugim evropskim državama. Ova anketa donela je 
dokaz da kvote amortizacije nisu veće nego kod srodnih odnosno; 
sličnih preduzeća u Evropi, nego da su delimično, naročito kod 
čeličnih valjaka čak i niže nego što je to uobićajno kod ovih" 
naprava.

Prosperitet poduzeća zavisi u punoj meri od opšteg raz
voja naših prilika. Prema izveštaju uprave izgledi za najbližu 
budućnost nisu najpovoljniji jer je građevna delatnost, pre svega 
velikih objekata i gvozdenih kombinacija, gotovo potpuno 
prestala.

U upravi fabrike ,,Aga-Ruše” nalaze se sledeča g. g.: 
August Tosti, pretsednik, Ing. Filip August Weydmann, pot- 
pretsedniik, Anton Krejči, potpretsednik a članovi su: Ing. Ro
bert Mader i Dr. Cvetko Gregorič, Beograd.

СРПСКИ КРЕДИТНИ ЗАВОД У БЕЛОВАРУ.
Српсик кредитни завод у Беловару — у Савској бано- 

вини —• навршио je у 1932. години своју тридесетогоди- 
шњицу. Ова мала али необично солидна и симиатична про- 
винцијска новчана установа заправо je још много старија — 
али je пре 1903. године била кредитна задруга. Ова банка се; 
после претварања у акционарско друштво врло лепо разви- 
јала —  не у последњој линији и због тога, што je имала за- 
довољотво да се . налази под заштитом. једног , моћног 
пословног пријатеља — наиме Српске банке д. д. у За- 
гребу. Ово пословно пријатељство било je одлучујуће no 
развој Српског кредитног завода у Беловару,

Првобитно, износила je главница 80 хиљада предрат- 
них круна, која je затим у марту 1913. године повишена на
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100 хиљада круна. Међутим данар мзноси свега 500 хиљада 
Динара, на колико je постепено повишена у 1922. години. 
Како су се у послератном периоду послови лепо развијали
— и ако у скромним траницама — и како су прилике наро- 
чито у 1929. години и у лочетку 1930. године оправдано 
ђптимистички просуђиване, те je у оно време управа до- 
нела одлуку, да повиси главницу на нових 2 милиона динара. 
k m  како су се код нас у последњим годинама прилике pa
m t i o  погоршале, то ова одлука до данас још није остварена 
u Српски кредитни завод у Беловару има увек још главницу 
од свега пола милиона динара, гшдељену у 20 хиљада акција 
од no 25 динара.

Необично je информативно посматрати, како су се раз- 
вијали послови Српског кредитног завода у последњим го- 
динама. Прелистали смо извештаје управног одбора који би 
no садржини, тачности констатација и прегледно саставље- 
ним завршним рачунима могли да послуже као пример много 
већим заводима. Тако видимо, да je криза из 1931. године 
прошла мимо завода без и најмањег трага. Све су позиције 
још у порасту; једини знак тешких прилика налазимо у ра- 
чуну губитка, где се из разлога предострожности први пут 
појављују и релативно велики отписи —  курсне разлике хар- 
тија од вредности и новокупљених непокретности. Али je 
криза забележена у извештају за 1931. годину, где између 
осталога читамо: „Уз досадашње кризе пољопривредне, ин- 
дустријске, трговачке, политичке и т_ д. придружила се и 
криза поверења. У вргглогу тих разних тешких финансиских 
криза, великих и малих држава, великих и малих новчаних 
завода, кретао се je рад нашег малог завода тихо и олрезно“. 
Упркос томе je управа била у стању, да постигне рекордну 
добит, узимајући у обзир и отписе од окоро 50% од главнице, 
тако да je својим акционарима могла исплатити непро-ме- 
њену дивиденду од 12% као и ранијих година.

Затим долази 1932. година, у којој je управа, и ako 
je то била јубиларна година, била принуђена да смањи ди- 
виденду за половину, на 6%. У извештају за ту годину чи- 
TiiMo, да je нова болест (погоршана Криза) захватила и Срп- 
ски кредитни завод. „3 милиона имали замрзнуте улоге, за- 
мрзнуте кредите no текућим рачунима и замрзнуте меничне 
кредите наших земљорадника. Несташица новца тако се осе- 
ћ ал а .. .  Према приликама у којим живимо и наш je завод 
морао постепено смањивати своје пословање обуставом да- 
вања нових кредита и ограничењем исплата улога.

Ево како су се кретали послови Српског кредитног 
завода у Беловару према главним билансним позицијама. До- 
бијамо следећу слику:

Рачун изравнања
Актива 1929. 1930. 1931 1932.

у хиљадама динара
Благајна 162 141 142 161
Поштанска штедионица 6 21 5 7
Новчаии заводи 1.300 1.245 1.583 908
Менице 3.649 4.110 4.362 4.176
Дужници 1.537 1.957 1.917 1.873
Хартије од вредности 94 98 107 79
Вредност ш тпорног фонда 9 9 36 32
Робно оделење 611 — — . —
Непокретиости 400 400 450 490
Намештај дин. 1 1 1 1

Пасива
Главница 500 500 500 500
Резервни фондови 522 545 575 601
Потпорни фонд 41 44 36 32
Улози на штедњу 5.896 6.370 7.119 6.278
Повериоци 290 121 185 169
Робно оделење 206 120 — —
Чиста добит 103 115 106 56
Збир биланса 7.769 7.980 8.602 7.728

Рачун губитка и добитка
Расходи

Камате 395 449 492 42S
Порез 49 41 55 59'
Трошкови 129 154 170 168
Робно оделењње 56 120 —
Добит 103 115 106 rS
Отписи — — 126 60

Приходи
Пренос добити 1 2 2 1
Камага 453 476 566 462:
Провизије 239 344 318 267
Нелокретноети 40 56 63 43
Збир прихода или расхода 733 878 949 773’
Дивиденда 12% 12% 12% 6%

У пасиви, највећа су позиција улози на штедњу, који
расту све до краја 1931. године, од 5.8 милиона у 1929. го^- 
дини на 7.12 Милиона. Затим, у 1932. години имамо одлив 
од 841 хиљада одвосно око 12% што je релативно врло мало,- 
Пошто повериоци не износе више од 169 хиљада у 1932. го- 
дини, видимо, да су улози на штедњу готово једини извор- 
туђих сретстава. Главница износи 500 хиљада, али су резер- 
вни фондови прешли у 1932. години већ преко 600 хиљадај. 
тако да износе сопствена сретства 1.1 милион.

Развој активе je готово интересантнији. До краја
1931. године све су позиције пласмана у порасту, a ликви- 
дитет je управо необично знатан, пошто се до тог времена 
потраживање код новчаних завода може сматрати аналог- 
ним готовини. Значи, да je код обртног капитала од нешто 
преко 8 милиона било за 1.7 милиона готовине односно 25% 
од туђих сретстава. Од 1929. до укључиво 1931. године књи- 
жила je банка веома правилно своја потраживања код нов- 
чаних завода у билансу у рубрици готовина. У 1932 години 
je ова пракса веома правилно напуштена и потраживање код- 
новчаних завода, које je у току 1932. године постало у 
знатној мери замрзнуто, књижено je међ дужнике. Ипак ie 
Српски кредитни завод био у стању да од тог потраживања 
ликвидира преко 615 хиљада динара. Тиме je у главноме 
исплатила улагаче a у мањој мери ликвидацијом меничног 
портфеља и активних текућих рачуна. Први су редуцираии 
за 200 хиљада a други за 50 хиљада. Од 4.17 милиона менич- 
них креди;та осигурано je хипотекарно 3.05 милиона динара. 
Робно одељење je ликвидирано још у Т930 години, a непо- 
кретности су последње две године порасле за 90 хиљада на 
490 хиљаде, и ако je од тога одмах отписано 67 хиљада ди- 
нара. A на курсној разлици хартија од вредности отписан» 
je последње две године 120 хиљада динара.

Рачун губитка и добитка показује, да су бруто при- 
ходи у 1932 години опали за  176 хиљаде на 773 хиљада. Сма- 
њење имамо код свих прихода, a највише код оних од ка- 
мата. Чиста добит je у 1931 години према ранијим, готовб 
дуплирана, a у 1932 години опе-n нормална са нешто преко 
110 хиљада. Али како су ове две последње године извршени 
ригорозни отписи, то je добит пер салдо у 1931. години нор- 
мална са 126 хиљада a у 1932 години редуцирана je на поло- 
вину иа 56 хиљада. Ова je добит по(дел»ена на следећи начин: 
15 хиљада je дотирано резервном фонду» 5.5 хиљада je дато 
управи kao тантијема, a 1.7 хиљада надзорном одбору. Ha 
име 6% дивиденде дато je акционарима 30 хиљада, потпор- 
ном фонду чиновника 2 хиљаде, у добротворне циљеве 1 хи- 
љада (у 1931. години 3 хиљаде a у 1930. години 5 хиљада) 
a остатак од 744 je пренет на нови рачуи.

У управи Српског кредитиог завода у Беловару нала- 
зе се следећа г. г.: Петар Босанац, претседник; Никола Ma- 
рио, потпретседник; Марко Шарчевић управник; f  Теодор 
Соларић, Стево Шарић, Гаврил Шамић, Петар Стојнић, Дк - 
митрије Томић и Шандојз Вучковић. У надзорном одбору су  
г. г.: Др. Перо Белобрк, претседник; Душан Богдановић,
f  Милутин Булић и Петар Р. Томић.
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Садржај;
Anglo-čehosiovaeka I Praška kreditna banka, — Prag 
Прва југословенска творкица вагсна, стројвва и мостова д. д., Брод на Сави 
Загребачка дионичка творниид папира — ' Загреб

ANGLO-ČEHOSLOVACKA I PRAŠKA KREDITNA BANKA,
■ r  PRAG

Čitaoci znaju da mi samo izuzetno analiziramo bilanse 
inostranih poduzeća. To činimo onda, kad je dotično inostrano 
poduzeće u većoj meri angažovano kod nas. Pristupajući ana- 
l.zi Anglo-čehoslovačke I  Praške kred. banke u Pragu imamo da 
izjavimo, da bismo najradije analizirali bilans beogradske fili
jale te velike praske banke. Ali kako nigđe u svetu filijale ne 
objavljuju svoje samostalne bilanse i kako je, po principima 
akcionarskog, prava, celokupna aktiva i pasiva jedne filijale samo 
jedan deo aktive i pasive centrale ,drugim rečima, kako svako 
poduzeće ima samo jedan bilans ma koliki broj filijala imalo, to 
nam ne ostaje drugo, do da analiziramo bilans metropole u 
Pragu. Sa jugoslovenske tačke gledišta taj je bilans u pogledu 
informativnom nedovoljan. Ne znamo, naime, koliki je volumen 
angažmana filijale u Jugoslaviji i kakva je-struktura toga an
gažmana. Od svega toga znamo samo toliko, da je beogradski 
filijal Anglo-čehoslovačke i Praške Kreditne banke jedna pred
ratna kreditna ustanova kod nas i da je volumen njezinih poslova 
u Jugoslaviji tako veliki, da se ona broji među naše najveće 
banke. Ona je finansijer dveju velikih šećerana u Jugoslaviji, 
dveju pivara, jedne fabrike trikotaže, jedne fabrike špiritusa 
(zajedno sa šećeranom) itd. To je, kao što se vidi, veliki kon- 
sern. Pored toga, beograd. filijala obavlja i druge mnogobrojne 
aktivne i pasivne kred'tne poslove.

U koliko je analiza metropole informativno nedovoljna za 
saznanje kvalitativnih i kvantitativnih odnosa u filijali, u toliko 
više je ona dovoljna radi ocene soliditeta filijale i njezine kre
ditne sposobnosti. Jer, po akcionarskom pravu, filijala je samo 
jedan sektor centrale, jedan organ, jedan organski deo, koji je 
samo teritorijalno odvojen od centrale, ali- imovinski potpuno 
nerazdvojen. Filijala ne može da ima svoj kredit, već ona po
čiva na kreditu centrale. Irisolventna centrala onemogućava 
solventnost filijale i obrnuto solventnost centrale isključuje svaki 
rizik kod filijale.

U 1932 pokazuje Anglo-čehoslovačka i Praška kred. banka 
relativno vrlo miran razvoj. Drugčiji se nije moglo ni očekivati. 
Posle izvršenog prečišćavanja banka unosi optimalnu obazri- 
vost, naročito u pogledu ulaženja u nove poslove. Kod svih če- 
hoslovačkih banaka se u 1932 godini poslovni volumen u iz- 
vesnoj meri sužava, što je u ostalom slučaj, i u ostalim evrop
skim državama. 1 Anglo-praška banka je išla tim putem.

U donjoj tablici smo uporedili glavne bilansne pozicije 
za poslednje četiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun zravnačija ’1 -3*
Aktiva

Blagajna i pot.raž. po viđ.
Devize
Menice
Hartije od vrednosti 
Konzorcijalni poslovi 
Dužnici

. 1929. 1930. 1931v. 1932.
u niilion ma čehoslovačkih kruna

300.16
45.10

412.61
315.59
209.65

3106.53

321.37
77.31

426.02
358.98
209,00

3037.93

206.79 
12.53 

' 273.37 
399.20 

74.00 
2435.81

179.72
6.82

248.50
395.76

73.65
2113.42

Nepokretnosti
Inventar
Prenosna aktiva 

Pasiva 
Glavnica 
Rezerve 
Pensioni fond 

. Ulozi na štednju 
Poverioci 
Prenosna pasiva 
Zbir bilansa

Kamata 
Provizije
Dobit na efektima 
Smanjenje glavnice 
Smanjenje fondova 
Zbir prihoda ili rashoda 

Rashodi 
Kamata 
T roškovi 
Lačni rashodi 
Porezi 
Spec. fond 
Otpis nepokretnosti 
Otpis dužnika i efekata 
Pasivni fondovi 
Dobit bez prenosa 

Podela dobiti 
Dividenda 
Rezerve 
Tantijeme 
Otpisi
Prenos dobiti 
Dividenda

Zbir bilansa iznosi 3117 miliona; prema 1931 godini sma
n j e n j e  dakle za 383 miliona odnosno za 11%, dok je prema 
najvišem stanju krajem 1930 godine smanjen za 1.4 milijardu ili 
za 31.70%. Ovome smanjenju odgovora i odliv tuđih sretstava: 
ona su prema 1931 godini manja za 11% (iznose 2880 miliona) 
odnosno za 30% prema 1930 godini. Ovo je smanjenje uloga 
i poverioca posledica opštih privrednih prilika. Najviše su re
ducirana potraživanja novčanih zavoda (za 126 miliona). Ulog 
države, dat prilikom fuzije, u iznosu od 300 miliona, ostao je 
nepromenjen a iskazan je među poveriocima. Glavnica i fondovi 
ostali su posle otpisa iz 1931 godine potpuno nepromenjeni.

Ovaj ogroman obrtni kapital Anglo-Praške banke, u iz
nosu od 3.12 milijarde kč (preko 6.5 milijarde dinara) raspo
ređen je na sledeče aktivne poslove: na gotovinu i potraživanja 
po viđenju, odnosno na potraživanja kod novčanih zavoda pla
sirano je 179 miliona u šta su računati državni bonovi kao i 
blagajnički zapisi.

96.33 87.89 79.02 77.01
5.50 2.77 1.21 —

16.99 16.97 19.82 22.66

235.00 235.00 120.00 120.00
139.78 140.79 18.00 18.03
52.15 54.96 62.33 62.33

1314.55 1345.33 1177.21 1020.01
2689.08 2680,44 2061.95 1860.11

52.31 60.73 60.68 36.55
4508.45 4538.25 3500.76 3117,59

sitka i dobitka
286.97 256.77 225.56 198.27
45.29 41.64 35.12 28.51
21.29 18.91 10.51 10.00

— — 115.00 ,—
— — 125.29 . —

333.37 302.74 519.28 236.78

212.99 185.65 168.75 159.41
13,81 13.17 10.29 7.81

87.57 87.30 71.13. 61.11
9.22 9.99 3.49 2.64
1.24 0.59 0.24 0.24
8.55 6.00 2.95 2.31

— — 258.43 2.72
— — 4,00 —

20.18 14.58 4.00 0.53

6.00 12.93 _ _
1.03 2.51 — 0.53
0.72 — — —
1.50 5.00 — —
1.01 2.08 — —
5% 5.5% —  ’ ’ —
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Najveću poziciju aktive pretstavljaju dužnici po tekućim 

računima, sa 2113 miliona. Prema prošloj godini ova je pozicija 
reducirana za preko 315 miliona (odnosno za 13%), a prema 

. ranijim godinama za skoro jednu milijardu kč. U izveštaju 
upravnog odbora se napominje da su od ovoga iznosa već ot
pisana i sva sumnjiva potraživanja, koja su nanovo nastala 
u toku prošle godine; dalje se podvlači, da se je vodilo 
računa i o gubitcima koji mogu eventualno1 još nastati, 
pre no što budu svi krediti likvidirani. Menični portfelj je sma
njen za 25 miliona na 248 miliona i to uprkos tome što su oba
veze po reeskontnom kreditu reducirane od 94 na 35 miliona kč. 
Portfelj hartija od vrednosti smanjen je za svega nešto preko
3 miliona, a bilansiran je sa  395 miliona. U ovoj poziciji, koja 
je relativno visoka, nalazi se i 300 mliona kč. obveznica fonda 
za sanaciju banaka (državnog), koje su bilansirane u ovo
me računu po kursnoj vrednosti dok je razlika između 
kursne vrednosti i nominale proknjižena preko računa 
dužnika. Ovo praktikuju sve čehoslovačke banke. 1 račun 
kozorcijalnih poslova, koji je prošle godine otpisan za 135 mi
liona na 74 miliona, ostao je ove godine sa 73 miliona gotovo 
nepromenjen. Inventar je ove godine u celosti otpisan, a vred
nost nepokretnosti je smanjena za 3 miliona, zbog prodaje ra
znih zgrada.

Račun gubitka i dobitka ukazuje na rigoroznu štednju. 
Bruto prihodi su nešto manji no prošle godine, pre svega zbog 
manjih prihoda na kamatama, što je posledica smanjenog po
slovnog volumena. Međutim ,imamo i kod rashoda znatno sma
njenje. Lični rashodi pokazuju uštedu od 10 miliona, a iznose
61 milion prem a 87 miliona u 1929 i 1930 godini. I upravni 
troškovi su prilično smanjeni, a takođe i porezi. Otpis na efek
tima i dužnici iznose 2.7 miliona prem a 258 miliona u prošloj 
godini i tome na suprot interesantno je konstatovati, da su 
prihodi od efekata iskazani sa 10 miliona, nepromenjeno kao i 
prošle godine.

Koeficijent likviditeta Anglo-Praške kreditne banke iznosi 
. 6.24% prema 6.38% u prošloj godini — ostao je dakle nepro

menjen, a odnos sopstvenih prema tuđim sretstvima dostiže 
1:20.9 prema 1:24.2 u prošloj godini. Znači da je ove godine 
prilično popravljen.

Anglo-Praška banka ima svega 63 filijale, od toga 52 u 
čehoslovačkoj, 7 u Pragu, a 4 u inostranstvu i to : u Londonu,

. Beogradu, Bukureštu i Sofiji.
U izveštaju uprave za 1932 godinu donet je i spisak 40 

afiliranih industrijskih preduzeća međ kojima se nalaze i tri 
jugoslovenska: Pivara M. J. Kosovljanina u Jagodini, Srpska 
češka fabrika šećera u Ćupriji i Fabrika šećera u Crvenki.

U upravi Anglo čehoslovačke i Praške kreditne banke 
nalaze se sledeća gospoda: Dr. A. Schauer, pretsednik; pot- 
pretsednici: H. S. Petar Bark, Leo Peterka i Dr. H. Schiht. Čla
novi su: D. S. Campbele, H. E. Carter, F. Chytil, A. G. W itton- 
Dickson, W. S. Draper, ing. F. Klindera, Dr. K. Loevenstein, O. 
Mandelik, Dr. Zdenkö Mikulejsky, F. Petschek, Dr.- Stanko 
Švrljuga, Dr. Frantischek Vaclik, Dr. Vaclav Vanek, Artur 
Vengraf i Richard Zatloukal.

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА ВАГОНА, CTPOJE- 
BA И MOCTOBA Д. Д., БРОД HA САВИ.

У више махова имали смо прилику указати на врло 
неповољне прилике, у којима се налази наша тешка инду- 
стрија. Код анализа биланса Прве југословенске творнице 
вагона, стројева и мостова д. д., Брод на Сави, за 1931 го- 
дину подвукли смо, да je ово наше највеће предузеће тешке 
индустрије исказало губитак од 40 Милиона, код главиице 
од 110 милиона динара. Због тога смо са нарочитим инте- 
ресовањем очекивали биланс за прошлу, 1932 годину — и 
ако je познато, да се прилике у то време нису ни најмање 
побољшале. Напротив: у извештају управе Бродске фабрике 
вагона за 1932 годину читамо следеће колстатације: „при- 
вредне придике су се у последњој години погоршале: имали

смо још мање посла него у претпрошлој години и наши уре- 
ђаји су могли бити искоришћени еамо до 20% свог капаци- 
тета. Успело нам je, додуше, да из постигнутог бруто до- 
битка покријемо све непосредне издатке и то само безоб- 
зирном редукцијом свих погонских и општих друштвених 
режијских трошкова, али raj добитак ипак није довољан за 
покриће камата”,

Још пре четири година запославала je Бродока фа- 
брика вагона око 1800 до 2000 радника; ме;ђутим, последњих 
година je ово запослење опало до прошле године на 350 до 
400, a у првој половини 1933 године на 300 радника. Ове при- 
лике, као и огроман губитак изискивале су радикалну ре- 
организацију предузећа, до које je дошло пре годину дана. 
To није прва реконструкција. Још 1927 године, главница 
Бродске фабрике била je смањена од 55 милиона на 27.5 
милиона, због отписа губитака, али je истовремено пови- 
шена на 110 милиона, колико je износила све до половине
1932 године. У то доба je дошло до извесних промена међу 
главним акдионарима Бродске фабрике. Познато je да je по- 
ред Прве хрватске штедионице у Загребу, друштво „Стег” 
било у зиатној мери ан.гажовано у главиици Бродске фабри- 
ке, које je друштво опет било у интересној сфери Бечког 
Кредитаншталта, нарочито од како je у 1925 години :пре'у- 
зело и интересе Крупа. После кризе Бечког кредитаншталта 
прешле су акције „Стега” у руке енглеског друштва Арм- 
стронг—Викерс — готово највећег предузећа енглеске ма- 
шинске индустрије «ао и у руке румунских индустријалаца 
Аусшнит, који доминирају у великом румунском предузећу 
Титан, Надраг Калан и Решице. Како су обе ове гру-пе биле 
већ од раније заинтересоване и у „Сартиду”, то су се у 
току прошле године код нас прочуле и вести, да he доћи 
до фузије између „Сардита” и Бродске фабрике вагона. Ме- 
ђутим, колико je нама познато, a то смо подвукли већ и 
приликом анализе „Сартида”, до тога неће доћи, нити се 
на то озбиљно помишљало, углавноме због извесних финан- 
сјско-техничких и техничкочорганизаторских и производних 
разлика. Али je дошло до известне колаборације. Досада- 
шња међусобна конкуренција je елиминирана. Ове су фа- 
брике склопиле једну врсту интересне коалиције и прешле 
под централно вођство „Сартидовог” генералног директора 
г. Хена, који je постао и генерални директор Бродске фа- 
брике вагона. „Сартид” напушта прозводњу и поправку ло- 
комотива и вагона у корист Бродске фабрике и тиме je учи- 
iteH a једна несумњиво врло важна мера рационализације, 
како у техничком тако и у финанеиском погледу. Оба ова 
предузећа, и а«о правно и формално самостална, ипак сада 
претстављају једну органску целину и према томе и далеко 
највеће предузеће тешке машинске индустрије код нас.

У нашој земљи слабо je познато, да je Бродска фабри- 
ка вагона односно њена оделења за градњу и поправку ло- 
комотива и вагона (одвојена оделења) најлодерније уређена 
и највећа у Средњој Европи. Поред тих оделења, која су 
смештена у огромним халама, снабдевеним свим најусавр- 
шенијим техничким справама, фабрика има још и велику 
ливницу, мостовску радионицу и радионице за велике же- 
лезне конструкције, оделење за лрозводњу парних котлова 
(за централно ложење, локомобиле итд.), »овачнице и т. д.

У необавештеним круговима често се чује објашњење 
за данашње тешкоће наше тешке индустрије, и то нарочито 
у вези са Бродском фабриком вагона, да je она подигнута 
у сувише великим димензијама. Иако имамо ми код нас не- 
колико фабрика, које су оријентиране на израду и поправку 
вагона, ипак њихов капацитет под нормалним приликама 
не би био сувише велики. Под нормалним приликама износи 
годишња квота поправка и обнове возног парка железнице 
2% до 3% код вагона и 3—5% код локомотива. Узевши у 
обзир, да износи наш вагонски парк око 55 хиљада вагона, 
то би значло годишње 1650 до 2700 вагона и око 100 до 
130 локомотива. Све би фабрике, na и државне, биле преко- 
мерно запослене. Међутим, о тим поправкама сада нема ни 
говора. Раније су нашој машинској индустрији правиле те-
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цше сметње немачке лиферације на рачун репарација. У пе- 
риоду 1926 до 1929 године прилике су биле нешто мало по- 
вољније — у погледу рада, али не и финансиј-ског ефекта
— и Бродска фабрика била je запослена са око 70% до- 75% 
свог капацитета. Али тај проценат брзо опада и износи у
1931 години свега још 35% a у првој половини о-ве године 
10%. Данас наше приватне фабрке више не поправљају B a
rone. Због штедње, поправке су редуциране само на капа- 
цитет државних радионица и -пошто je данас по-треба за ва- 
понима и локомотивама знатно мањ-а него у нормално време, 
то ce слабије локомотве и вагони, уместо да иду у радо- 
ниду на поправку, једноставно повуку из с-аобраћаја.

За велике радове односно поруџбине, било то у ваго- 
нима, локомотивима или мостовима, могу фабрике ове инду- 
стријске гране рачунати само на једног налогодавца, на др- 
жаву. A наша држава данас нема потребна финансијска 
сретства. Наша индустрија, још веома млада и финансиски 
слаба, са још неотписаним инвеетицијама код већих по- 
руџбина није у стању да кредитира државу нити да кодаку- 
рише са иностранством, и ако има за то све техничке пре- 
дуслове. Питање финансирања je овде одлучујуће. Свугде 
у свету видимо,, да држава финансијски потломаже своју 
индустрију. Државне поруџбине ce одмах плаћају, аконти- 
рају, a код вностраних поруџбина преузимају ce државне 
гарантије, односно држава даје свој жиро да би -предузећу 
олакшала добијање «редита. Код нас прилике су обрнуте. 
Индустријско предузеће мора финансирати државу аво xohe 
да добије поруџбине. И често« пута ce дешава, да једно пре- 
дузеће преузима лиферације, узимајући за то бонове ca p o 
k o m  од више .месеци, само из разлога запослења: да докаже 
своју техничку опособност. Бонови носе 6 до 8% a кредити 
за извршење ових радова коштају предузеће 15% na и више. 
A упркос томе ,наша су предузећа често пута са својим по- 
нудама јефтиније од иностраних, која раде под повољнијим 
кредитним условима, са отписаним инвестцијама и т. д.

Пошто данас нема довољно поруџбина од стране др- 
жаве, принуђена je Бродска фабрика вагона да тражи друге 
изворе. Овде je преоријентација необично тешка. Ha произ- 
водњу великих пољопривредних машина није ce могло ми- 
слити, пошто нас je Енглеска везала трговинским уговором 
сзе до 1932. године. Користи je од тога имала мађарска ин- 
дустрија. Сада и то више не долази у обзир, због кризе по- 
љопривреде. Све што ce у томе погледу могло урадитп, то 
je преузимање поправки оваквих машина, локомобила и вр- 
шалца. Врло лепе успехе показала je фабрика у погледу 
производње трамвајских кола, које je израдила за љубљан- 
ску и београдску општину. Кола су првокласна, одговарају 
свим условима a израђена су чак и јефтиније од иностраних. 
Али томе еви ови радови не моту надокнадити и осуство 
државних поруџбина, због чега управи фабрике не остаје 
друго но затварати оделења једно за другим и чекати на 
боља времена и на евентуалну преоријентацију у државној 
ндустријској политици.

Из доње таблице, у којој смо упоредили главне би- 
лансне позиције Бродске фабрике вагона за последње че- 
тири Јодине, јасно ce види финансиска реорганизација пре- 
дузећа, која je извршена у тожу 1932. године. Добијамо 
следећу слику:

Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

Бла-гајна 506 265 105 194
Ефекти 858 1.429 722 197
Инвестиције 84.095 86.789 86.120 86.788
Нове инвестиције 7.654 8.212
Роба и материјал 36.463 31.189 25.091 11.259
Дужници 50.394 90.549 10.292 18.189
Државни бовови 41.650 82.697 ------
Сопствене обли-гације _ 7.500
Рубитак 4,503 39.871 590

Касива
Деоничка главница 110.000 110.000 110.000 55.000

Резерва 1.000 1.000 1.000 2.500
Облигације _ _ — — 28.100
Амортизација 10.759 12.789 16.591 19.398
Римесе 5.493 20.000 ------ ■ ----- -
Повериоци 82.193 152.54-2 39.059 27.931
Укупна биланса 213.969 296.332 169.859 132.930

Губитак, који je 1931. године износио скоро 40 мили- 
она, елиминиран je у 1932. години једном радикалном опе- 
рацијом. Главница од 110 милиона смањена je у лето про- 
шле године на 55 милиона, прежигосањем акција од 200 на 
100 динара номинале. Ha овај начин je добпвено 55 милиона 
динара од којих je отписан губитак, 1.5 милиона je упо- 
требл;еио за допуну резервног фонда, који ce крајем 1932. 
године билансира са 2,5 милиона a остатак од 13.6 мили- 
она употребљен je за ревалоризацију активе — односно за 
резерву за евентуалне доцније губитке. Овом трансакцијом 
je предузеће у финансиском прегледу постављено понова 
на здраву базу. Taj губитак углавноме je последица ликви- 
дације ранијих државних поруџбина. У активи за 1930. го- 
дину видимо, да je друштво имало за 82.7 милиона држав- 
них бонова и дужника —  у главноме опет држава, за 90.5 
мИЛиона, укупно дакле 173.2 милиона. Обе ове позиције 
ликвидиране су у 1931. години — сведене су на свега 10 
милиона, a државни бонови ce више. не исказују — али je 
код те операције дошло до губитка од 40 милиона. Исто- 
времено видимо, да су повериоци сведени од 172.5 милиона 
на 39 милиона. Губитак je последица разлике у камати бо- 
нова и кредита, али долази несумњиво и од тога, што но- 
вих поруџбина није било и таксени ce трошкови'тешко ком- 
примирају.

Нова je у пасиви у 1932, години позиција облигације 
са 28.1 милион, са протупозицијом у активи од 7.5 мили- 
она. Значи, да je Бродска фабрика вагона успела, да у про- 
шлој години лласира 20 милиона сопствених облигација, и 
то на тај начин, да je извесна краткорочна за,дужења одно- 
сно један део повериоца претворила у дугорочне облига- 
ције, «оје ce поред тога if много ниже укамаћују. Сматрамо 
да je то један врло важан успех управе друштва, нарочито 
у данашњим приликама. После ове трансакције исказани 
су повериоци Бродске фабрике са свега 28 милиона или за
11 милиона мање негО' 1932. године.

Све инвестиције (после отписа) износе данас око 95 
милиона (урачунате су и нове инвестиције у износу од 8.2 
милиона). Главница и резерве достижу 57.5 милиона a за- 
једно са фондом амортизације, преко кога ce међутим књи- 
жи само један мањи део годишње амортизације (a други иде 
непосредно преко рачуиа губитка) износе сопствена срет- 
ства (после отписа од 55 милиона главнице) 77 милиона. Ако 
томе додамо још и пласиране облигације, онда видимо, да 
су еве инвестиције покривене сопственим сретствима и ду- 
горочним обавезама и да служе повериоци једиио као обртни 
капитал, за финансирање материјала и дужника.

Вредност материјала je последњих година у сталном 
опадању, последње године за 14 милиона, док су дужници 
порасли за 8 милиона, што ће вероватно бити у в.ези са 
испорукама трамвајских кола и других радова кредитира- 
них на дуже рокове.

Прошла година завршена je после отписа ранијих гу- 
битака вовим губитком од 590 хиљада динара.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Приходи 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара

24.012 4,925 1.865
------  —— 13.628

20.929 12.342 1.604
807 592 807

3.339 5.430 3.457
------  ------  2.807
3.437 22.205 -7.395

Бруто приход 33.935
Остатак снижене главнице — 

Расходи 
Трошкови 26.394
Порези 1.006
Камате 3.448
Дотације аморт. фонду ——
Отписи 2.857
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Бруто приходи знатно су опали. Ту се најбоље види 

у каквим се приликама налази наша тешка индустрија, која 
се у прво.ч реду мора да ослања на државне набавке. Тро- 
шкови су разуме се снижени. У прошлој години чак и у 
већој ме рине г о  приход. Ту се најбоље види у каквом се 
обиму морало приступити редукцији радника и чиновника.

Издатци на каматама су за 2 милиона мањи. Можда 
ie већ нешто допринело што je део обавеза no конто-коренту 
зазиењен облигацијама. Амортизација je знатна и износи 
преко 7 млиона. Амортизација je потребна сваке године, без 
обзира на то, радило подузеће у пуном обиму или само де- 
лимично и природно je да je у годинама мањег рада амор- 
тизација готово неподносива.

У управном одбору Бродске фабрике вагона налазе 
сеследећа г. г.: потпретседник Миливој Црнадак a као чла- 
нови инж. Светозар Аранђеловић, Београд, Игњат Бајлони, 
Београд (дао оставку), Марцел Бзрд, Париз, Паул Баре, 
Париз, Максо Боонић, Брод н. C., Др. Теодор Бошњак, За- 
греб, Симон фон Краус, Будимпешта, Фрањо Латковић, За- 
греб, инж. Николаус Малакса, Букурешт, Др. Бранко Пливе- 
рић, Загреб, Оскар Полак, Беч и Фриц Рајснер, Беч.

A у надзорном одбору су г. г.: Др. Адолф Цувај, Ко- 
ломан Ђањешић, Фердинанд Медек и Стеван Јаковљевић.

ЗАГРЕБАЧКА ДИОНИЧКА ТВОРНИЦА ПАПИРА — 
ЗАГРЕБ.

Кампања против домаћих творница папира наставља 
се поеледњих дана у све јачој мери. Чак je и Удружење гра- 
фичкх лодузећа изашло у јавност ca протестом против по- 
вишења цена хартије, односно против повишења цене па- 
пирних врећица ca стране индустрије конфекције папира.

Међутим, индустрији папира односно конфекцји па- 
гтира не иде баш тако сјајно да би ова критика била оправ- 
дана. Постигнути резултати лојединих фабрика папира од- 
носно конфекције папира далеко су лошији него код најве- 
ћег дела наше индустрије. Нових фабрика папира, осим је- 

. дне у Чачку, последњих година нсмо имали. Кад би у 
овој грани производње коњунктура била повољна, већ би 
се одавно ко сетио и подигао нову фабрику. Баш ради тога 
jep се нису подизале нове фабрике, ми смо морали да из 
ин-оземства увозимо знатне количине -папира. Па чак и кон- 
фекција папира.

Ми и данас увозимо знатне количине папира. Имамо 
код нас не само заступства страних, нарочито аустријских 
и чехословачких фабрика него имамо и неколико великих 
фирми које се поглавито баве продајом страног папира.

Код оваквих прилика — кад смо наиме у знатној мери 
упућени на увоз ca стране, картелирање домаће индуетрије 
папира односно конфекције не може имати неко нарочито 
значење. Нити може да диктира цене. Тако дуго док смо у 
знатној мери упућени на увоз, дене диктира иноземство, од- 
носно цена коштања стране робе. Данас je страна роба ску- 
пља него што je била пре годину дана што je и разумљиво, 
већ е обзиром на валутарне прилике.

Утаначења,.'која je пре извесео време закључила наша 
индустрија папира иду у првом реду за тиме да елимини- 
рају разне нездраве појаве на том тржишту. Међусобна кон- 
куренција ишла je даље него што je то случај код других 
грана, тако да еу многа.. подузећа,. која иначе имају све пре- 
дуслове за просперан рад, исказивала губитке или само ми- 
нималне зараде. Елиминирањем тих појава индустрија a и 
трговина хартије биће постављена на здравије темеље. Да 
се та утаначења не могу изродити у прекомерео1 искоришћа- 
вање потрошача најбаља je гаранција да има иноземство 
отворени врата и да io h o  регулише цене.

Биланси Загребачке творнице папира за 4 последње 
године овако изгледају:

Актива 1929. r. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара 

Инвестицје 17.429 20.156 21.090 21.222
Благајна 44 49 92 2

Дужници 5.877 5.824 5.973 4.806
Роба и материјал 2.936 4.590 3.258 3.821
Губитак 581 436 369 319

Пасива
Г лавница 4.000 4.000 4.000 4.000
Резерве 3.700 3.819 3.811 3.811
Фонд амортизације 1.855 2.985 4.120 5.255
Повериоци 17.345 20.261 18.852 17.105
Укупна биланса 27.127 31.058 30.784 30.172

Збир билансе за последње три године показује мини- 
малне промене. Нових већих инвестиција нема. Пре 4—5 го- 
дина фабрика je битно проширена и модернизирана, на шта 
je утрошено око 10 милиона динара. Данас се врше само 
л<1ање инвестидије и то у првом реду код машина. A фабрика 
je тако добро уређена да за извесно време нису потребне 
никакве иове инвестиције. Осим кад би се приступило но- 
вом проширењу или увођењу нових врсти папира. A то je 
данас тешко. Прво коизум папира не показује онај пораст 
који се очекивао. A друго конкуренција иностранства доста 
je јака. Нарочито последње две године кад иноземство и уз 
велике жртве настојава да сачува наше тржиште. Кад би 
вест, да наша индустрија хартије искоришћава домаће по- 
трошачке за износ увозне царине, била тачна, онда би она 
проширила своју продукцију у толимој мери даб и стране про- 
изводе могла потпуно елиминирати. Било би наиме довољно 
само незнатно обарање цена, na да се загосподари тржиштем. 
Међутим продукциоии трошкови код нас толко су већи него 
на страни да се упркос дарине страна конкуренција све више 
oceha, пошто се она често послужује и дампингом. Наро- 
чито код ротационог папира где се je толико водило рачуна
о домаћој штампи да царина уопште не постоји, тако да се 
највећи део наших новина и часописа штампа на странол1 
папиру.

Залихе робе показују у прошлој години пораст од 600 
хиљада динара. Међутим залиха je ипак мања него што je 
била npe Две године. Разлика код залиха од 600 хиљада ди- 
нара не треба да значи да су складишта израђене робе јаче 
снабдевена. To долази доста пута и од појачане залихе си- 
ровина. Код индустрије папира сировине играју знатну улогу 
будући да се обично држи зната« лагер дрвета односно це- 
лулозе. A како Загребачка фабрика папира израђује од це- 
лулозе до конфекције наравно je да и складишта морају 
бити знатна.

Дужници су опали за преко милион динара. To je у 
вези ca општим приликама. A и настојањем да се формира 
продаја уз готово или веома кратке платежне рокове. Ута- 
начења поједних индустрија иду данас више за тиме да 
утврде заједничке кондиције плаћања него да уговарају за- 
једничке цене.

Фонд амортизације показује пораст од преко милиона 
динара, што -одговара висиии инвестиција.

Повериоци показују смањење од скоро 2 милиона ди- 
нара. To долази у првом реду од повишења позиције „Фонд 
амортизација“ . За износ за који се повећава ова позиција 
смањују се обавезе.

Биланс још увек свршава ca губитком. Заправо већ 
неколико година дасловна година свршава ca добитком, али 
постоји из ранијих година један губита« од 774 хиљада ди- 
нара, који -се отписује из зараде појединих годна. Додуше 
могао се je губитак ранијих годвна елиминирати отписом 
преко резервног фонда који износи 3 милона 811 хпљада ди- 
нара ,али се у резервне фондове није хтело дирати. Тиме се 
наравно јача ситуација подузећа; иоплата дивиденде одгађа 
до потпуног отписа губитка из ранијих година,

У управи Загребачке творнице папира налазе се сле- 
дећа г. г.: Миливој Црнадак, претседник; Матиј,а Фрајнд, 
потпретседник, Фрањо Латковић, Др. Бранко Пливерић, 
Фрањо Холујевић, инис. Ладислав Фрајнд, Робетр Лајхенкост 
и Паул Фрајнд.
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Садржај:
Хранилница Дравске бановине — Љубљана 
Prva titelska stedioöiea d. d. — Titel 
Чаковачки паромлин и муњара д. д. у Чаковцу 
Окружна штедионица у Новој Кањииш

ХРАНИЛНИЦА ДРАВСКЕ БАНОВИНЕ — ЉУБЉАНА.

Изгледа да ћемо морати наново изпрадити органи- 
зацију нашег новчарства. Криза највећег дела наших нов- 
чаних установа траје већ скоро две године. A према до- 
садашњим изгледима она ће још дуго да траје, По својој 
прилици биће наше банкарство пуштено да само нађе 
излаз из данашње ситуације. Многе he то наравно стајати 
главе. Знатан део наших новчаних завода валази ce већ 
две године у тихој ликвидацији. A у случају да ce дозволи 
кеограничена комлензација — a и до тога he једног дана 
морати доћи, већ ради интереса улагача — процее ликви- 
дације још he ce у знатној мери убрзати.

Банкарска криза није захватила само акционарске 
новчане заводе, него и јавно-правне установе. Неке од њих 
налазе ce и под мораторијалним режимом § 5. чл. 6. Велика 
je грешка, да ce je то дозволило. Да ce je више водило ра^ 
чуна о изградњи новчане организације, ова криза дала ce 
je искористити у правцу ојачања јавно-правних новчаиих 
установа.

Код новчаних завода дигнуто je до 5 милијарди уло- 
жака. Колико je од тога поверено јавно-правним новчаним 
установама? Поштанска штедионица за ове две године rio- 
казује пораст уложака за скоро 200 милиона динара. Али 
t o  су већином нови улагачи, a не они који су своје улоге 
подигли од других завода. Државна хипотекарна банка има 
нормални пораст уложака до кога би дошло и да није било 
ове кризе. Можда чак и у већој мери. A код кому-налних 
штедионица имамо у највећем делу знатно опадање уложака. 
Мало која комунална штедионица послује данас у пуном 
обиму. Бар уколико ce тиче уложака. He само они који су 
под Уредбом него и остали комунални заводи праве по- 
тешкоће код исплате уложака.

Од Бановимских штедионица ни једна није гаод Уред- 
бом. Али и crne ce нису магле извући из опште психозе: и 
оне показују опадање уложака. Д а ce je одмах почетком кри- 
зе могло убедљиво доказати јавности да he јавво-правни 
новчани заводи бити у стању да у свако доба врате пове- 
рене улоге, могли смо код тих завода подвостручити уло- 
шке. Онако je знатан део износа добивених од подигну- 
тих улога тезауриран или нерационално пласиран, док би 
овако преко јавно-правних установа ипах био корисније 
пласиран. И новчано тржиште не би било тако неликвидно, 
као што je у ствари, јер би лривреда имала бар један кре- 
дитни извор, који би функционирао.

Неповерење у приватне новчане заводе трајаће дуже 
времена. Самоуправне штедионице у првом реду градске 
штедионице изгледа нам да су у првом реду позване да 
постаиу главни сакупљачи уложака. Само што треба већ 
уналред спречити да не буде највећи део тих уложака ду-

горочно пласиран, у првом реду финансирањем бановин- 
ских радова и других издатака.

Биланси Хранилнице Дравске бановиие за последње
4 године овако изгледају:

Актива 1929 1Ö30 1931 1932
у хиљадама динара

Хипотеке 12.785 12.207 12.612 11.963
Комунални зајмови 18.583 19.309 27.058 25.746
Ефекти 5.030 9.380 15.887 13.985
Заостала потраживања 113 547 1.401 2.091
Дужници 41.426 81.004 88.251 86.474
Непокретности 3.323 3.294 3.309 3.317
Менице — 16.000 16.000 4
Курс-диференција држ. папира — — 1.479 986

Пасива
Улошци 67.713 87.952 97.686 94.437
Повериоци 32.290 56.421 73.527 52.971
Добитак 181 221 35 63
Укупна биланца 115.168 158.815 173.096 148.993

Збир биланса шжазује смањење за 25 милиона ди- 
нара. Прилике у Словенији биле- су у прошлој годи-ни ван» 
редно тешке. Изузев неколико банака, ни један новчани 
завод Словеније не исплаћује улоге осим минималних изно- 
са од пар етотина динара месечно. To вреди и за јавно- 
правне новчане уставове као и зап ри ватн е банке.

Улошци код Бановинске штедионице су опали само 
sa 3 милиона динара, али су повериоци смањени за прекО 
20 милиона динара. И овде ce показује, да су повериоци 
много непоузданији него улагачи.

Међу активним позицијама билансе видимо знатну 
промену код меница. Од 16 милиона на свега 4 хиљаде ди- 
нара. Позиција .менице појављује ce тек у билансу за 1930 
годину и то ca износом од равно 16 милиона. Taj износ ви- 
димо и 1931 године. Сигурно ce радило о једној финансиј- 
ској трансакцији Бановине која je била књижена у форми 
менице.

Хипотеке и комунални зајмови ш казују  смањење за 
укупно 2 милиона динара. Th су кредити у Словеначкој не 
само no својој природи него и ш  форми дугорочни na« je 
тешко провести радикалнију редукцију. Поготову када ду- 
жници нису у стању да врше веће отплате. To ce н-ајбоље 
види no дужним заостатцима. Од 100 хиљада динара кон- 
цем 1929 године на преко 2 милиона концем 1932 године. 
У самој прошлој години имамо порасг од преко 600 хиљада 
динара. To значи да на око 10 милиона подељених кредитз 
нису наплаћене камате. A то je много. Нарочито јер ce 
ради о Словеначкој, где je овет у томе погледу несумњиво 
најпедантнији.
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Код осталих позиција активе нема битних промена. 

Смашење појединих позиција износи око 2 милиона динара. 
Курсдиференција државних папира смањена je за пола ми- 
лиона или више него пгао би одгвварало no закону, хоји 
предвиђа свега једну петину.

Чисти добитак износи 63 хиљаде динара. Од тога je 
пренос из прошле године 35 хил>ада a 28 хиљада износи до- 
битак постигнут у 1932 године. Будући да се ради о једној 
јавно-лравној новчаној установи висина зараде није тако 
важна, Главно je да нема губитака.

У управном одбору се налазе следећа г. г.: Председ- 
ник Др. Владимир Равнихар; Потпретседник Радо Хрибар 
a чланови су г. г. Др. Кухељ Карол, Веровшек Јуриј, Пин- 
тер Јернеј, Ажман Иван, Др. Жупанчић Нико, Демшар Аи- 
тон и Др. Ковачец Јанко.

У Надзорном одбору су г. г.: Меден Антон, Др. Режек 
Јосип и Ленарчић Станко.

Hartije od vrednosti: 176 194 154 130
Vrednost penz, fonda 45 45 45 45
Nepokretnosti 115 115 115 115
Roba 136 76 102 78

Pasiva

Glavnica 2.000 3.000 3.000 3.000
Rezervni fond 468 600 646 703
Pensioni fond 158 272 303 338
Ulozi na štednju 4.088 4.200 3.031 2.361
Poverioci banke 179 83 109 81
Poverioci razni 45 417 207 134
Lombardni zajam 40 40 36 29
Reeskontovane menice 2.636 4.432 2.936 2.604
Dobit 449 450 567 216
Zbir bilansa 10.252 13.704 10.984 9.618

PRVA TITELSKA ŠTEDIONICA D. D. — TITEL

Naredne godine slaviće Prva titelska štedionica u Titelu 
40-godišnji jubilej. Ona je osnovana 1894 godine, sa glavnicom 
od svega 60 hiljada kruna, ali kako se je štedionica veoma po
voljno razvijala^ povišena je glavnica već 12 godina posle osni
vanja, u 1906 godini, na jedan milion predratnih kruna (takvih 
provincijskih zavoda smo u ono doba imali vrlo malo). Uzima
jući u obzir samo val u tarne promene ova bi glavnica odgova
rala današnjim 13 miliona djnara, dok u stvari iznosi danas 3 
miliona. To je posledica devalvacije krune. Krajem svetskog 
iiata imala je Titelska štedionica glavnicu od 2 miliona, sada 
već mflaciioiniranih kruna. Ova je glavnica bila pretvorena u 
500 hiljada dinara, a zatim je postepeno povišena, poslednji put 
u 1930 godini, od 2 na 3 miliona dinara, pomoću nove emisije 
od 10.000 komada akcija, koje su sve preuzeli stari akcionari.

Sve do 1930 godine nalazi; se Prva titelska štedionica u 
zavidnom poletu. Nalazeći se sred našeg najplodnijeg žitarskog 
centra prirodno je, da je i njena sudbina usko vezana sa pro
speritetom našeg seljaka. Dok su krajem 1930 godine iznosili 
ulozi, prikupljeni međ ovdašnjim stanovništvom, 4.2 miliona a 
sopstvena sretstva štedionice 3.8 miliona, dotle vidimo, da je 
ona u svome poslovnom području u to  vreme plasirala preko 
eskonta menica i po tekućim računima preko 12.5 miliona. To 
joj je bilo omogućeno samo zahvaljujući uskoj poslovnoj sa- 
radnji sa Srpskom bankom u Zagrebu, koja je, reeskontujući 
njen menični portfelj, plasirala preko nje, krajem 1930 godine 
oko 4.4 miliona dinara novih sretstava!

Poznato je, da je 1930 godina bila poslednja relativno 
još povoljna godina za našu 'poljoprivredu. Srozavanje cena 
poljoprivrednih proizvoda moralo je ostaviti svoje nepovoljne 
tragove i kod Titelske štedionice. Tome treba još pribrojiti ;i 
psihoizu opšteg nepoverenja ii uzbuđenja ulagača, koji su po
vukli iz banaka u drugoj polovini 1930 godine svoje ušteđevine, 
delimično zbog tezauriranja.

Naredna tablica nam prikazuje dejstvo svih tih prilika na 
razvoj Titelske štedionice. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1919. 1930. 1931 1932.
t u hiljadama dinara

Blagajna 183 734 501 331
Menice 9.461 11.081 9.591 8.536
Dužnici 120 1.443 462 372
Hipotekarni zajmovi 16 15 13 12

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 554 712 609 487
Prenosna kamata 187 205 143 149
Porezi 225 206 217 219
Plate 157 171 173 177
Troškovi 68 71 68 54
Takse 3 3 3 4
Dobit 449 450 567 ‘ 216
Otpis — _ 40 24

Prihodi

Prenos dobiti 1.4 1.4 1.4 0.7
Kamata 1.029 1.178 1.180 1.023
Provizije 613 639 639 307
Zbir prihoda ili rashoda 1.643 1.819 1.820 1.332

Vidimo da je 1930 godina bila rekordna. Kad bi smo ra-
spolagaM sa bilansnim podacima za prvu polovinu 1931 godine, 
onda bismo nesumnjivo mogli konstatovati još i  dalju poslovnu 
ekspanziju. Ali u 1931 godini prilike se ubrzo menjaju, naro
čito u drugoj polovini. Dok su ulozi na štednju u 1930 godin: 
prema 1929 porasli još za preko 100 hiljada na 4.2 miliona, do
tle iznose krajem 1931 godine 3 miliona, odnosno za 1.2 .шШ- 
ona manje (30% ). P rva titelska štedionica je te godine sjajno 
položila ispit zrelosti. Njezina aktiva morala je biti neobično 
likvidna, pošto vidimo, da je ona pored uloga u iznosu od 1.2 
miliona isplatila i  za 1,5 miliona reeskontnih kredita i 200 hilja
da raznih poverioca, dakle ukupno i per saldo oko 3 miliona 
dinara. Sve ovo učinjeno je isključivo i  samo redukcijom ak
tivnih poslova: eskont je reduciran naplatom a ne novim ree- 
skontiranjem za 1.5 miliona na 9.6 miliona, a aktivni tekući ra
čuni smanjeni su za preko tri četvrtine na 462 hiljade dinara. 
Ostatak je dobijen izvesnom prodajom efekata i smanjenjem 
gotovine. U 1932 godini prilike se uopšte još ne konsoliduju, 
zbog čega se pasiva i dalje sužava. Odliv uloga ipak je već 
mnogo sporiji — iznosi svega 50% od onoga u 1931 godini od^ 
nosno oko 600 hiljada za vreme od 12 meseci prem a 1.2 mil'- 
ona u 1931 godini (isplaćeno za vreme od 4 do 5 meseci). I ove 
isplate štedionica je bila u stanju da izvrši sužavanjem svojih 
aktivnih poslova i bez povećanja pozicije reeskonta ili poveri
oca! Naprotiv, pored ove isplate uloga, uprava štedionice je 
smanjila i iiskorišćene reeskontne kredite, za 340 hiljada kao i 
sve ostale poverioce.
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Rezultat rada za ove dve godine pokazuje, da je Štedi

onica isplatila per saldo 4 miliona tuđih sretstava (smanjena 
su  od 9.2 na 5.2 miliona) i  to sve iz sopstvetie snage, smanju
jući svoje aktivne poslove —  a P rva  tiitelska štedionica ni do 
danas nije morala pribećii moratorijalnoj zaštiti' §  5 odnosno 
§  6 Zakona o zaštiti zemljoradnika. Istovremeno, štedionica je 
.pojačala svoja sopstvena sretstva za 170 hiljada na 4.04 mi- 
Jiona, dotacijom rezervnih fondova, a pri tome ovogodišnja do
tacija još nije uzeta u obzir.

U aktivi za 1932 godinu vidimo, da su gotovo sve pozi
c ije  smanjene, izuzev nepokretnoeti i  vrednosti rezervnog fonda. 
Najviše su smanjeni menični zajmovi, za preko 1 milion na 8.54 
miliona, i dužnici za 100 hiljada na 370 hiljada, od čega je 74 
aiiljada potraživanje kod novčanih zavoda.

Bruto prihodi u 1932 godini ostali su sa 1.82 miliona ne- 
prome njeni kao i 1930 godine, ali su u 1932 godini smanjeni za 
500 hiljada na 1.32 miliona, zbog manjih prihoda od kam ata i 
provizija. Kod poreza i plata imamo poslednjih godina minimalno 
povećanje, ali su kod troškova učinjene izvesne uštede. Dok je 
čista zarada u 1929 i 1930 godini iznosila nepromenjeno 450 
hiljada, dotle je u 1931 godini uprkos otpisa od 40 hiljada re
kordna sa 567 hiljada. Bilo je neizbežno, da se dobit u 1932 go
dini smanji, ali je sa  216 hiljada uvek još vrlo povoljna —  tako 
■da omogućava isplatu 7% dividende, dok je ona za 1931 godinu 
mogla iznosi# 18%, prema 15% u ranijim godinama.

U upravi Prve titelske štedionice d. d. u Titelu nalaze se 
sledeča g. g.: M. Stefanovič, pretsednik; Ing. Dj. 2akić, potpret- 
sednik; S. Subotički, Milan Francuski, Milan Vujič, Jovan Lalin
i  Gliša Purać. U nadzornom odboru su g. g.: Lazar Kovačevič, 
S vetozar Vlaškalič, Filip Prokin i Mirko Mihaldžić.

ЧАКОВАЧКИ ПАРОМЛИН И МУЊАРА Д. Д. У ЧАКОВЦУ.

Нашој млинској индустрији иде лоше. Нарочито ве- 
jm khai млиновима. Дивиденда се не иснлаћује већ неколихо 
година, исказани губици постају све већи, a поједина по- 
дузећа приступају и ликвидацији.

Међутим има млинова који још увек просперирају. 
Међу ове морамо убројити и Чаковачки паромлин и му- 
н>ару д. д. у Чаковцу. Чисти добитак прелази скоро редовно 
20%  од главнице. A водећи рачуна и о резервама које су 
знатне, јер се ради о једном старом подузећу, рентабили- 
т е т  je још увек знатан.

Чаковачки паромлин налази се у такозваним пасивним 
крајевима, a то су крајеви који троше више брашна nero 
што je род пшенице. Ти крајеви су дакле упућени на увоз 
ш  других подручја. Раније су млинови из житних крајева, 
у  првом реду Војводине и Срема пласирали знатан део своје 
лродукције брашна у овим крајевима. Данас то више т;ије 
случај. Жељезничка тарифа за брашно и пшеницу тако je 
удешена Да више конвенира у пасивне крајеве увозити пше- 
иицу, него_ повлачити из Војводине готов© брашно. Наро- 
чито од када je уведена изузетна тарифа за млинове у па- 
сивним крајевима.

Водећи рачуна о таквој тарифној политици Чаковачки 
тгаромлин може лако да у својој околини конкурише војво- 
ђанским млиновима и то са пшеницом коју повлачи из Сла- 
воније или Војводине. A како Чаковец лежи саобраћајно 
веома згодно, то je паромлин у стању да покрива знатан 
део потреба Загорја, Међу-и Прекомурја као и извесног 
дела Словеније. A и за извоз брашна у Аустрији лежи Ча- 
ковачки паромлин много повољније него паромлини из цен- 
тралних житородних крајева наше државе. Поред тога у за- 
иадним деловима државе нема толико малих и средњих мли- 
чова који су у неким крајевима највећи и најопаснији кон- 
курент великим млиновима, јер раде са много мањим ре- 
жијама.

Чаковачки паромлин раније je давао и електричну 
струју Чаковцу. To данас више није случај, јер je Чаковац 
гарикључен далеководу електричне цеитрале у Фали. Фала 
je у стању да даје непримерно више струје него што je M o

rao давати чаковачки паромлин. A што je главно она може 
да да ту струју и много јефтииије. Ради тога видимо, да се 
та-мо подижу сада и неке нове индустрије и да изгледа да 
he се Чаковец развити у један јак индустриски центар, у 
првом реду текстилни.

Чаковачки паромлин основан je још 1908. године, да- 
кле пре 25 година. Главница je износила 300 хиљада круна. 
Године 1917. повишена je на 450 хиљада круна. Марта 1918. 
на 8Q0 хиљада круна, a 1920. године закључено je повишење 
на 2 милиона круна које je било проведено у две етапе. Го- 
дине 1922. следи повишење на 3 милиона круна издавањем 
гратис акција на терет резервног фонда. У исто време глав- 
ница се претвара у динаре. Концем 1924. долази до пови- 
шења главнице од 750.000 хиљада динара на 1.5 милиона 
динара. Године 1927. извршена je валоризација али без по- 
вишења главнице, дакле искључиво у корист резервног 
фонда. Дивиденда задњих неколико година износи 25 до 20. 
динара на акције од 125 динара номинале.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

у хиљадама динара
Благај«а 58 40 160 96
Млинсхи уређ.ај 6.500 6.500 6.500 6.967
Индустријски колосек 25 25 25 25
Ефекти 50 44 40 30
Електрични уређај 74 36 13
Дужници 4.878 3.567 3.563 3.021
Римесе 157 146 266 152
Залихе 1.800 1.020 1.900 1.600
Вреће 100 100 100 100

Пасива
Главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Резерва 1.500 1.500 1.500 1.500
Фонд амортизације 1.800 2.000 2.250 3.000
Пензиони фонд 850 1.000 1.150 1.300
Фонд валоризације 250 250 250 250
Повериоци 3.471 2.034 2.423 1.500
Акцепти 3.915 2.845 3.092 2.490
Добитак 357 370 399 448
Укупна биланса 13.648 11.505 12.568 11.992

Инвестиције показују прошле године пораст од пола
милиона. Оне су у целости ткжривене властитим сретствима. 
Износе само 4 милиома јер je фонд амортизације достлгао 
већ 3 милиона. Прошле године било je додељено toai фонду 
750 хиљада динара. Година дана раније само 250 хиљада. 
Ова појачаиа амортизација најбоље доказује, да je  поду- 
зеће прошлу годину врло повољно завршило.

Залихе се крећу испод 2 милиона. Млиниви раде према 
могућвости пласмана a не «а лагер. Купују толико пшенице 
колико и могу продати брашна. Терминских закључака више 
нема. Према томе залихе пшенице односно брашна крећу 
се у 'Чедним границама. Дана-с и велики млинови скоро да 
раде само ло поруџбини, a никако на залиху.

Дужници показују постепено емањење. To одговара 
развитку општих прилика. И у млииској индустрији пре- 
овлађују све више каса-послови односно сасвим кратко- 
рочни кредити. Ha овај начин пословања принуђава уредба
о ггосредовању.

Туђа сретства су билансирана преко два рачуна: ло- 
вериоци и акцепти. Показује се тееденција смањења и код 
једне и код друге позиције. Према 1929. повериоци су сби- 
жени за 2 мил. a акцепти за 1.5 мил. Јачом дотацијом фон- 
довима и фонду амортизације подузеће у све већој мери 
ради властитим капиталом.
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Чисти добитак ранијих година кретао се између 300 

и 400 хиљада динара. Прошле годкне износи 448 хиљада 
динара. И то^пошто je фонду амортизације додељено пола 
милиона динара више него годину дана раније. По томе се 
види да je подузеће у 1932. години пословало ванредно по- 
вољно. Чак « повољније него раније у нормалним приликама.

У управном одбору Чаковачког паромлина се налази 
следећа г. г.: Јакоб Петкаи, Др. Лав. Ковач, Др. Вилим Ви- 
ола, Шандор Bajc, Јурај Безук, Артур Дајч, Валент Моран- 
дини и Макс Штраус.

ОКРУЖНА ШТЕДИОНИЦА У НОВОЈ КАЊИЖИ.

Окружна штедисшица у Новој Кањижи, коју можемо 
убројити међ најстарије новчане установе Баната, навршила 
je 1932. године своју 60 годину успешног рада. И ако се она 
налази усред типично пољопривредних крајева, и ако су ње- 
зини комитеити углавноме земљорадниди, ипак се ова ште- 
дионица ни до данас није морала користити погодностима 
§ 5 и § 6 Закона о заштити земљорадника.

Прелистали смо неколико пословних извеигтаја управе 
Окружне штедионице за последње године и стекли уверење 
да je ова штедионица необично добро управљана. За по- 
слове у 1930. години се напомиње, да су били нормални, да 
je у свим гранама забележен напредак и да je инкасо после 
жетве, упркос кризе цена, био врло задовољив. У 1931. го- 
дини када се привредне прилике необичним темпом погор- 
шавају и када je рад банака постао врло отежан — улр- 
кос томе улози крајем 1931. године још увек расту, и ако 
много спорије но раније -— управа напомиње, да je од дуж- 
ника наплаћивала 15% од дужних главница, a те отплате 
извршене су махом у признаницама за продату пшеницу, 
које су тек доцније наплаћиване. Упркос томе, што од дуж- 
ника у готовом новцу није много нагглаћено, ипак je захте- 
вима улагача удовољено, нарочито после обуставе нових 
зајмова. До већег подизања улога дошло je тек у 1932. го- 
дини, када одлив износи готово једну трећину, односно 2.32 
милиона динара. Али се Окружна штедионица добро при- 
правила на ове исплате.

Упоређење главних билансних позиција за последње 
четири године даје следећу, врло информативну слику:

Рачун изравнања.
Актива 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

у хиљадама динара
Готовина 293 310 698 330
Менице 7.067 8.101 7.048 5.067
Тек. рачуни , , 551 856 853 855
Хипот. зајмови 41 387 371 309
Хартије од вредности 237 246 248 234
Непокретности 150 150 150 150

Пасива
Главница 600 600 600 600
Фондови 463 475 489 502
Улози на штедњу 6.135 7.100 7.139 4.823
Улози на тек. рачун 580 1.127 854 419
Реесконт 257 450 ------
Цед. хип. зајмови 41 40 28 387
Чиста добит 119 123 120 81
Збир биланса 8.339 10.051 9.368 6.945

Рачун губктка и добитка.
Расходи,

Порези 68 104 55 60
Плате 175 209 197 1)74
Трошкови 76 56 53 47
Камате 631 675 707 394

Отписи 8 18 33 80
Добит 119 123 120 80

Приходи
Преное добити 1 1 1 1.5.
Ефекти и камате 672 888 650 602
Провизије 405 272 454 225
Непокретности ------ 8 8 8К
Збир прих. или расх. 1.078 1.180 1.113 837

Највећи обртни капитал имала je штедионица крајем
1930. године, са 10 милиона динара.

У 1931. години, смањење износи већ 680 хиљада, иако 
су ове године улози на штедњу још нешто већи ио крајем'
1930. године. Пре свега, Окружна штедионица je исплатила 
искоришћене реесконтне кредите, који се у 1931. години* 
више не појављују (450 хиљада) и за 273 хиљаде je испла- 
ћено од улога no текућим рачунима, дакле ухуп-но 723 хи— 
љаде или око 9% од укупних туђих сретстава. У 1932. го- 
дини долази до знатног одлива улога на штедњу, али су и 
пасивни текући рачуни преполовљени — што je имало за 
последицу, да je обртни капитал према 1930. години смање» 
за преко 3.1 милион, од 10 милиона на 6.9 милиона, од чега 
су улози на штедњу опали од 7.14 милиона крајем 1931. го- 
дине на 4.8 милиона. To je за штедионицу претстављало ог— 
ромне напоре, пошто je укупно морала исплатити 3.5 жи- 
лиона — што je извршила у претежној мери смањењем а к -  
тиве и само један релативно минимални износ, за 387 хи- 
љада добивек je цедирањем хипотекарних зајмова, за шта. 
je пасива повећана.

Ове исплате извршене су готово искључиво на терет 
два рачуна: готовине у благајни и ликвидацијом меничног 
портфеља. Према 1930. години меиични зајмови су смањени 
за 3.1 милион, од 8.1 на 5 милиона, и то највише у 1932. 
годкни, за 2 милиона, када je и потреба била највећа. Значи,, 
да су ови кредити морали бити необично ликвидни и сол- 
вентни, када се je упркос Закона о заштити земљорадника 
могло наплатити толике износе. Благајна je смањена за 370' 
хиљада. Код хипотекарних зајмова имамо редукцију од 20%, 
што je такође веома повољан знак, док су активни текући 
рачуни, портфељ хартија од вредности и непокретности 
остали непромењеии. У ове три позиције je пласирано 1.2' 
милиона односно нешто мало више од сопотвених сретстава.

Код бруто прихода имамо емањење тек у 1932. го- 
дини, за око 300 хиљада, што je иоследица смањених при— 
хода. од камата и лровизија. Разумљиво je, да су због тако 
огромне исплате туђих сретстава смањени и расходи no 
каматама. Штедионица спроводи ригорозну штедњу: плате- 
и трошкови су смањеии за скоро 30% према 1930. години, 
a смањеии су истовремено и порези, од 104 хиљаде на 60 
хиљада. Томе на супрот знатно су повећани отписи, који 
износе 130 хиљада последње три године (80 хиљада у 1932) 
према 8 хиљада у 1929. години. Чиста добит je исказана у 
периоду 1929. до 1931. године са 120 хиљада динара —  a 
у 1932. години са 80 хиљада. Ако пак узмемо у обзир отпис 
од 80 хиљада, онда износи зарада у 1932. години заправо- 
160 хиљада, односно више него ранијих година.

Због релативно мале главнице Окружна штедионица- 
може да исплаћује лепу дивиденду. Тако je плаћено: 1929. 
до 1931. године укључиво годишње акционарима 96 хиљада 
динара односно 16% на главницу од 600 хиљада, a 1932. го- 
дине, због отписа 60 хиљада или 10%, резервиом фонду je  
дотираво 10 хиљада, управи je дато 4.2 хиљаде, надзорном 
одбору 1 хиљада, чиновницима 4.2 хиљаде a 1.2 хиљаде je 
пренето на нови рачун.

У управи Окружне штедионице налази се следећа г. 
г.: Артур Ледерер, претседник; Андор Рингхофер, потпрет- 
седник; Армин Хајзлер, Јанош Сабо, Обрад Кузманов, Др. 
Аурел Поповић и Вилмош Талијан; у Надзорном одбору су 
г. г.: Арпад Ковач, Ф. Хермец, Емил Влахов и Имре Калмар.
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Садржај:
Bata cipela i koža d. d., Borovo-Vukovar 
Творница ципела д. д. — Загреб
Прво хрватско-славонско д. д. за индустриЈу шећера — Осијек 
Дионичарско друштво за рибогојство д. д. — Загреб

BATA CIPELA I KOŽA D. D,, BOROVO — VUKOVAR.

U nekrologu, koji je napisao pokojnom Bati naš urednik 
Dr. V. Baj'kić, na poziv Uredništva Praškog časopisa „Die W ahr
heit”, tvrdio je on, da je najmarkantnije za delo pok. Tomaša, 
da je on tukao sveteki rekord u jednom od najstarijih proizvoda 
ljudskih ruku, čija se tehnika razvijala 3000 godina. Tomaš Bata 
niti je bio pronalazač, niti je imao isključivo patent kakvog ve
likog pronalaska, tako, da se pri posmatranju njegovog dela 
nameće pitanje: na koji je način on tako strahovito oborio tro
škove proizvodnje cipela, da su konkurenti u početku došli bili 
na ideju, da on izrađuje bofl, jer dobra roba ne može biti tako 
jeft'na.

Dr. Bajkić je tvrdio, da ipak u tehnici leži njegov uspeh. 
Ali ne u kakvom velikom pronalasku, koji bi revoluc onirao ceo 
proces proizvodnje, već u beskrajnoj veri Tomaša Bate u moć 
tehnike. Batina preduzeća u Zlinu su vrhunac centralizacije, ra
cionalizacije, mašiniziranja i mehaniziranja.

U pogledu koncentracije Bata je tukao Amerikance; čak 
je i sirovine delom säm sebi liferovao (na pr. drvo za potpetice
i kalupe iz sopstvene šurne), a naravno i sve polufabrikate i 
fabrikate.

Racionalizacija je primenjena do krajnjih granica. Kod 
svakog pokreta maš ne ili čovečijih' ruku Bata i njegovi sarad- 
nici postavljaju sebi pitanje: da li bi to moglo biti sa  manje žr
tava. A mehaniziranje i mašiniz:ranje izvodio je Tomaš Bata 
čak i u knjigovodstvu. Koordinacija između njegovih nebro
jenih fabrikata i odelenja pojedinih fabrika konstruisao je Bata 
također na originalan način. Svako odeSenje ima svoj račun 
Gubitka i Dobitka, kao da je samostalno pređuzeće. To je ne
sumnjivo najefikasnija kontrola ikod poduzeća džinovskog o- 
bima. Unovčenje svojih proizvoda organ'izovao je na osnovnom 
zadružnom principu: zbliženja proizvođača i potrošača.

Batin sistem nije nikakva tajna, nikakav patent ni mo
nopol: njega može svaki da podražava. To čine svi. Batin sistem 
leži u Bati, u neumornoj tražnji novih usavršica i u neposrednoj 
primeni istih. Bata je u inicijativi pretekao Amerikance. Za njega 
njegov posao nije bio samo privredno pređuzeće već i duhovno 
zanimanje. Uspeh blazira, zamara, ništi energiju kod običnog čo- 
veka. Sasvim je obrnuto kod Bate. Ni onda kad je njegovo pre- 
duzeće postalo bilo svetskim privrednim događajem, kada je 
svaki pismeni čovek u svetu znao za njegovo ime, ni onda on 
nije usporio tempo svoga rada. I onda je radio kao kad je pro
bijao led. On nije mogao više natrag, jer je bio zapao u jedan 
sistem, u kome je on bio centar; svi su konci bili u njegovoj ruci. 
On je bio na poslu, pre nego što je sirena objavila početak rada
i dugo posle, pošto su bili obustavljeni električni motori, koji su 
okretali mašine u fabrici. To je bio Batin siistem. Taj sistem 
provode i danas svi njegovi saradnici, a naročito njegov na

slednik na krmilu njegovog preduzeća Jan Bata. Kada sam 
jednom u razgovoru sa njime tvrdio, da je njegovo gledište u 
jednom pitanju možda i suviše merkantilno, on je odgovorio: 
možda bi on drugojače postupio, ali mu saradnici ne dopuštaju.

Dugo je vremena prošlo, dok je svet odgonetnuo Batinu 
zagonetku. Danas je ona javna tajna.

Duh Tomaša Bate se preneo na njegove konkurente. Usa
vršavanje i poboljšanje širi se sve više. I to ne samo na šefove 
preduzeća već i na sav personal. U industriji obuće rodio se nov 
čovek, počev od direktora preduzeća do prodavca, koji uslužuje 
mušteriju.

Sve se to može vrlo lepo posmatrati kod nas. Kad se 
Bata pojavio sa svojom robom, konkurencija je tako reći na
pustila svoj posao, da bi se što više posvetila borbi protiv njega. 
Danas je naša proizvodnja obuće u najvećem poletu. U Beo
gradu, a i u drugim gradovima, nije bilo nikad toliko mnogo 
prodavnica obuće, kao ove godine. Nikada nije bila obuća tako 
lepa i tako jeftina kao oviih dana. Nikad nije obućar tako ne- 
govao sv o j' izlog i usluživao mušterije kao danas. Nikad nisu 
naše novine bile pune reklama kao danas. U' mesto borbe svi su 
se predali produktivnom radu. Pre dve godine zatvorene ili sa 
malim kapacitetom radeće fabrike obuće rade danas sa punim 
kapacitetom i raširuju svoju prodajnu organizaciju. Noga kao 
baiza čovečijeg zdravlja postala je predmet sve veće pažnje, a 
to je lozinka Tomaša Bate.

Tvornicom Tomaša Bate u Borovu kod Vukovara ruko
vodi jugosloven iz škole Tomaša Bate, Tom a Maksimovič. On 
obavlja posao sa puno javnosti po principima Tomaša Bate. 
Ceo svet i konkurencija mogu u svako -doba da vide kako se 
tamo proizvodi. Svakodnevno dolaze stranci, da gledaju Borov- 
sko izdanje Zlinskoga džina. Mi smo još bez puteva u selu, 
narod gazi blato 8 meseci u godini. To ubija zdravlje. Zbog 
toga je Bata obratio glavnu pažnju toj okolnosti. Njegove čiizme 
koje nose sa velikim zadovoljstvom ribari u svim državama u 
Evropi i u Americi, počinju da se nose kod nas svuda, gde je 
velika močar. Nigđe nije tako bitno pitanje hermetične obuće 
kao kod nas. Stoga je Bata obratio vrlo veliku pažnju u Bo
rovu proizvodima te vrste. Onu istu kaljaču, koju smo pre dve 
godine plaćali 120 dinara, prodaju danas Batine prodavnice kao 
Borovski fabrikat odličnog kvaliteta za ciglo 49 dinara. Odelenje 
za izradu gume, u kome se prerađuje sirova guma, dovezena 
iz Istočne Azije, najinteresantnije je u tvornicama u Borovu. Na 
kratko, tvornice u Borovu unele su sav tehnički i finansijski ka
pital u iznalaženju načina, da se obuje onaj deo našeg naroda, 
čija kupovna snaga ne dopire ni do presnog opanka. Ovoga 
su leta prodavane Batine cipele od platna sa solidnim gumenim 
đonom za 39 dinara. To čini 2,60 zlatna franka. Bata radi na 
konstrukciji obuće za onoga, koji ide danas bos ili polubos 
usled suviše male kupovne snage. On spasava zdravlje siro
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mašnom delu našeg stanovništva. Danas je uostalom prvoklasna 
muška cipela kod Bate 149 din., i to je i najveća cena kod njega.

Batina preduzeća u Borovu kupuju sve što im je po
trebno za proizvodnju u zemlji, kožu, tekstilije i svu radnu snagu.

Račun izravnanja.
Aktiva: 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
1932.

Gotovina 5.306 6.647 4.087 5.262
Novac na putu — — — 604
Investicije i nepokret. 134 2.684 21.903 22.437
Dužnici 4.128 — — 1.902
Hartije od vrednosti — — — 355
Roba — - 18.154 39.317 24.966

Pasiva:
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Osnov. rez. fond 272 740 1.118 818
Fond za investicije — — — 300
Poverioci 1.989 20.972 59.033 53.112
Doznake na putu — — — 4.737
Razno — ■— — • 751
Dobit 950 773 156 810
Zbir bilansa 9.569 27.486 

Račun gubitka i dobitka.
65.305 65.527

Rashodi
Podvoz — — - — ■ 3.521
Carine 25.478 46.834 12.599
Troškovi 15.132 31.352 40.537
Dobit 950 173 156 810
Bruto prihodi 41.348 78.834 57.312

Gornja tablica pokazuje cifarsku fotografiju Batinih pre
duzeća u Borovu. God. 1931 donela je obrt u Batinim preduze-
ćima. Napušta se uvoz a razvija proizvodnja u zemlji. lnves-
ticije skaču od 2,6 na 22 miliona. U doba najveće krize kod nas 
unelo je u zemlju Batino preduzeće i investiralo u zemljište i 
zgrade 20 m liona dinara. U mestu, koje je bilo nekada veliki 
trgovački emiporijum, u Vukovaru, koji je bio veliko izvozno 
mesto pre rata, a posle rata je naglo opadao, danas se ponovo 
pojavljuje polet. Od obične utrine sela Borova postaje ve.iki in
dustrijski centar. P ri posmatranju Borova više padaju u oči stan- 
bene zgrade nego fabrične. U 1932. su investicije u glavnom ne
rentabilne, koje nisu u opšte namenjene zaradi, već poboljšanju 
uslova života radništva. Sad se rade putevi, škola, igralište itd. 
Danas je tamo zaposleno 1500 radnika uz nadnice najveće u 
Jugoslaviji.

Druga važnija pozicija u aktivi je roba koja u 1931 god. 
iznosi 39 milijona, a krajem 1932 god. 25 milijona dinara okruglo. 
Pošto Bata vrši neposrednu prodaju mušterijama, to je primoran 
da ima vrlo velike zalihe, pošto svaka prodavnica mora biti 
dobro snabdevena.

U pasivi težište pada na poverioce, koji su od 59 mili
jona u 1931 pali na 53 u 1932. To potraživanje predstavlja ka
pital kojim se finansira poduzeće. Kako su poslovi tek u razvoju, 
to su prirodno svi ti kapitali povučeni preko tekućih računa. Tek 
po završetku razvića poslova može biti govora o tome, -da se 
jedan deo toga potraživanja pretvori u glavnicu. Premda toj 
meri stoji na putu jedna ozbiljna smetnja. Danas Bata cipela i 
koža a. đ. Borovo — Vukovar duguje u valuti, u kojoj je dobio 
kapitale. Prirodno da poverilac ne bi pristao da tu valutu pre
tvara u drugu, ne samo zbog manje stabilnosti, već i zbog toga 
što poverilac vodi obično svoja potraživanja u svojoj domaćoj 
valuti. Međutim kad bi se potraživanje pretvorilo u glavnicu, 
onda bi se valuta promenila, pošto akcije’obićno glase na internu 
valutu.

Vrlo su interesantni računi Gubitka i Dobitka. Iz upored- 
nog pregleda odnosnih stavki moglo bi da se napiše čitava d - 
zertacija. Najviše pada u oči činjenica, da su u 1932 godini

bruto-prihodi iznosili 57 milijona dinara prema 78,8 u prethodnoj 
godini. Objašnjenje za to možemo naći u upoređenju pojedinih 
pozicija. Izdatak na carine pao je od 46,8 na 12,6 milijona di
nara, odnosno za 34 milijona, dok su troškovi skočili za 9 mi
lijona dinara. U tim se brojkama ogleda prelaz od uvoza ka pro
izvodnji. Pri tome je postignuta ušteda od 25 milijona dinara. 
To je smanjenje izraženo u ogromnom sniženju cena Batinih 
proizvoda u 1932 godini. U toj se godini prvi put pojavljuju ar
tikli od 29 do 69 dinara, koji se najviše i troše. To pak pokazujt 
koliko su ogromne carine na obućarsku robu, a koliko jeftina do
maća proizvodnja. To je interesantan prilog pitanju protekc o- 
nizma kod nas.

ТВОРНИЦА ЦИПЕЛА Д. Д. — ЗАГРЕБ.
Индусприја обуће како у погле^у обима тако и ква- 

литета знатно je напредовала. Ми нисмо више упућени на 
извоз. Па ни за боље врсте. Последње две три године увоз 
ципела je вше него децимиран. До очекиване борбе између 
Бате и осталх творница — борбу коју су неки предвиђали 
до искорења, није уопће дошло;. Чак je дошло до меке по- 
деле рада. Бата израђује у главноме типове које друге 
творнице не израђују. A слично je и код цена. По томе до 
велике конкуренције не може да дође.

Од свих већ раније постојећих домаћих творница ци- 
пела Загребачка изгледа да je најмодерније уређена. Ta 
твор-ница je пре две године изнова уређена. ГТодигнута je 
посебна зграда и постављени најмодернији стројеви. A За- 
гребачка творница ципела »ма у Загребачкој творници кожа 
необчно јако залеђе. Продајна организација посљедних го- 
дина детаљно je израђена тако да подузећа поседују данас 
знатан број продаваоница у свим већм местима државе. 
Чак и у мањим местима од пар хиљада становника, Загре- 
бачка творница ципела дотично „Астра”, како ce подузеће 
иначе зове, има и своју продаваону.

Биланца Загребачке творнице кожа за последње 4 го- 
дине овако изгледа:

Актива 1929 1930 1931 1932
у хиљадама динара

Роба 3.473 5.279 7.912 8.496
Дужници 3.878 4.826 4.260 2.196
Менице 1.540 1.966 1.185 39
Благајна 37 10 80 86
Стројеви 530 631 791 —
Намештај 175 305 736 1.672
Калупи 66 74 78 —
Г убитак 1.250 — 82 375

Пасива
Г лавница 2.500 1.250 2.500 2.500
Резерва 50 50 50 50
Повериоци 8.402 11.687 12.618 10.317
Укупна биланца 10.952 13.093 15.168 12.867

Залихе су у порасту. To je у вези -са отварањем но- 
вих -продаваона и интензивнијом продукцијом. Потраживања 
су знатно мања. Дужници су опали за преко 2 милиона. A 
менице које коицем 1931 још изказују стање од 1 милиона 
185 хиљада динара, редуциране су концем 1932 на 39 хиља- 
да. Водећи рачуна о новим приликама форсирају ce каса- 
послови. A отварањем властитих филијала долази ce мање 
у положај да ce трговцима дипела кредитира роба.

Ранијих година стројеви, намештај и калупи били су 
изказани заеебно. Прошле године све je то изказано у једној 
позицији. Она je нешто већа него што су те три позиције 
скупа износиле концем 1931. Значи да су и прошле године 
извршене извесне инвестиције.

Тиме што су дужници — менице — редуцираии за 
преко 3 милиона динара редуцирани су и за тгреко 2 милиона 
повероци. Додуше обзиром на 'Специјалне прилике то код 
Загребачке творнце ципела иије толико важно, како би било
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жод других подузећа која морају плаћати високе банковне 
Ламате.

Пословни резултати нису повољни. Прошла година 
завршена je, ако одбијемо пренос, ca губитком од скоро 
300 хиљада динара. Међутим подузеће je управо последње 
две године у знатној изградњи и експанзији. Ипак ће нај- 
већи део губитка требати приписати ванредним трошковима, 
које су опојене за таквом екепанзијом. Потпуном изград- 
№ом продајне организације ти ггроцгкови ‘отпадају. Напро- 
тив та организација онда осигурава констатни пласман робе 
и повољне пословне резултате.

ПРВО ХРВАТСКО-СЛАВОНСКО Д. Д. ЗА ИНДУСТРИјУ 
ШЕЋЕРА — ОСИЈЕК.

У току неколико последњих година прерадила je Ос- 
јечка шећерана, која je једна од најмодернијих фабрика у 
нашој држави, следеће количине шећерне репе:

Год. 1926-27 ‘c 606.853 кгр.
„ 1927-28 697.247 „
Џ 1928-29 941.839 „

1929-30 1,134.360 „
„ 1930-31 1,093.360 „
„ 1931-32 1,135.358 „
„ 1932-33 631.010 „

Ha овакво ригорозно смањеље лроизводње шећера у 
1932-33 год. све су наше шећеране биле принуђене због 
жатастрофалног опадања потрошње шећера. Упркос томе, 
што je код нас државна трошарина на шећер већ и ра- 
није била прекомерно висока, оиа je у јесен 1932 године 
(14. августа) опет повишена, и то просечно за 1.35 динара 

ло кгр., од чега морају сносити шећеране просечно 70 napa 
no кгр. a просечно 65 napa no кгр., према врсти и квали- 
тету шећера, потрошачи. У доба садашње необично тешке 
привредне депресије ово ее повишење продајних цена ше- 
ћера прогресивно тешко oceha, a за шећеране претставља 
поред смањене продаје још и повећање трошкова. Ако уз~ 
мемо у обзир, да je Осјечка шећераиа у 1931-32 години про- 
мзводила око 1.135 вагона шећера, и да je морала преузети 
на свој терет просечио 70 napa на кгр. ново повишене тро- 
шарине, онда то за њу претставља смањење нето прихода 
за око 8 милиона динара. Томе треба додати још и то, да 
je  у јуну прошле године Министарство финансија укинуло
1иећеранама трошарински кредит.

Раније, до пре три године ми смо били у стању, да 
извозимо релативно велке количине шећера. Али од како 
je на светском тржишту због хиперпродукције дошло до 
борбе између шећера из репе и шећера из трске, која je 
изазвала срозавање цена, наш je извоз потпуно онемогућен. 
Наше фабрике, које су се раније могле еманципирати од до- 
маћег тржишта, сада су принуђене, да раде са.мо за до- 
маће тржиште. Међутим код нас je потрошња у последњој 
годиии опала у много већој мери но што се то и поред 
најпесимистичкије процене могло очекивати, a просечно за 
нешто преко 35%. И упркос томе, што су све фабрике ре- 
дуцирале своју производњу, ушле су у нову кампању 1933-34 
године ca једним непродатим вишком, који се цени на преко
4.000 вагона, односно не много мање од садашње једного- 
дишње потрошње. Управа Осијечке шећеране «апомиње, да 
je од 631 хиљада квиитала преузете репе производила 667.9 
вагона белог шећера, док joj je из претпрошле кампање пр-. 
остало непродато 483 вагона робе. Значи да je почеткол.
1933. године имала укупно 1151 вагон шећера, што одго- 
вара производњи најбољих година. Ове би залихе биле још 
много sehe да фабрика није успела да редукцијом произ 
водње — која «е зависи само од воље фабрике, већ и од 
приноса репе и њеног квалитета. Тако на пример je Осјечка 
фабрика у 1931-32 години произвела 1135 вагона шећера, 
пошто je квалитет репе био одличан — и ако je већ тада

засађена површина осјечког рејона била редудирана за преко 
20%. Прошла година je међутим за репу била врло непо- 
вољна. Због великих поплава у пролеће засађен je највећи 
део репе тек у мају. Од репине пипе — (клеонус) пропало 
je већ у пролеће 41% засађене репе, a због великих јесењих 
киша je код Осијечке садржина шећера била за 1% слабија 
него код других шећерана. Ове ово и смањена количина пре- 
рађене репе омогућило je редукцију производње Осијечке 
шећеране од 1135 вагона на 667.9 вагона. Да то није био 
случај, фабрика би ушла у нову 1933 годину ca преко 1.600 
вагона нове и старе робе. Прерада je трајала 45 дана. По- 
чела je 4. октобра али je 1. новембра 1933. привремено обу- 
стављена, пошто je због великих киша престао довоз репе; 
12 . новембра вастављено je ca производњом a крајем но- 
вембра кампања je завршена.

Смањење производње с једне стране и повишење др- 
жавне трошарине, која je смањивала нето-цене које могу 
фабрике постићи, морало je у знатној мери утицати и на 
зараду наших фабрика. Осијечка фабрика шећера за ову 
годину не плаћа дивиденде. Док je њена чиста добит изно- 
сила прошле године 3 милиона a 1929-30 још 5,75 милиона, 
износи у 1932-33 години свега још 10% ад добити из 1929-30 
године односно 573 хиљаде, при чему треба напоменути да 
je стварно постигнута добит свега 272 хиљаде a 301 хиљада 
пренос добити из раније године. Код сопствених сретстава 
од око 110  милиона динара, рендита износи једва пола од сто.

Биланс се закључује увек иа дан 31. марта сваке 
године.

Рачун изравнања.
Актива 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33

У хиљадама динара
Благајиа 369 108 262 102
Ивдвестиције 53.984 55.358 60.898 60.957
Залиха робе 44.353 43.526 54.028 36.650
Дужници 35.963 33.670 25.791 18.530
Инве.чтар 2.591 2.626 2.702 2.706
Материјал 4.877 952 1.260 3.796
Ефекти 7.807 8.145 9.838 10.375
Семена 4.217 2.465 1.574 1.034

Пасива
Главница 30.S00 30.800 30.800 30.800
Резерве 46.861 47.071 47.179 47.239
Валоризац. резерва 7.303 7.303 7.303 7.303
Повериоци 48.390 41.707 48.712 25.381
Добитак 5.750 4.459 3.028 573
Фонд амортизације 15.406 17.047 19.984 22.665
Збир биланса 154.510 148.393 157.006 134.151

Рачуи губитка и добитка.
Расходи

Трошкови производње 66.636 60Е610 52.463 29.179
Администрациј a 5.466 6.460 5.917 4.931
Порези 1.876 1.248 1.824 1.488
Амортизација 2.466 2.496 2.947 2.773
Отписи сум. потраж. ------ ------ 631 ------
Добит 5.750 4.459 3.028 573

Приходи
Бруто добит 82.293 74.548 66.524 38.643
Пренос добити 301

Редукција производње оставила je видне трагове и у 
билансу Осијечке шећеране. У расходу имамо поред сма- 
њења зараде и знатну редукцију позиције поверилаца, пошто 
су sa  финансирање свогодишње кампање била потребна 
мања сретства. Ова позиција je скоро преполовљена, од 48.7 
на 25.3 милиона, чиме су свакако учињене и уштеде на ка- 
матама.

У активи je редукција производње растеретила две по- 
зиције: залихе готове робе, за 17.4 на 36.6 милиона и дуж-
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нике, због мањег кредитовања, за 7.3 на 18.5 милиона. Сма- 
њење позиције дужника у вези je ca иовим ограничењем са- 
ђења pene, a прететавља великим делом кредите дате п р о  
извођачима репе, пошто je ггознато да ее шећер не продаје 
на кредит. Ова би позиција била несумњиво мања да кије 
наплата старих кредита готово онемогућена Законом о за- 
иггити земљорадника.

Финансијска ситуација Осијечке шећеране je одлична: 
од обртног капитада у износу од 134 милиона еамо je 25 
милиона туђих сретстава, a скоро 110  милиона сопствених 
(30.8 милиона главнице, 54.5 милиона резерве и 22.6 мили- 
она фонд амортизације). Томе на сусрет билансиране су ин- 
вестидије са 60.9 милиона. Хартије од вредности су исказане 
са 10.4 милиона и претпостављамо, да се преко ове пози- 
ције књижи фабрика шећера на Усори, са којом je Ооијечка 
уско повезана a која je прошле године, због дезолатеих при- 
лика производње шећера, привремено обуставила рад.

Бруто приходи налазе се већ четири године у опа- 
дању, и то од 82.3 милиоиа у 1929-30 на 38.6 милиона у
1932-33 г. односно за 55% a томе аналогно крећу и тро- 
шкови производње: од 66.6 милиона опали су на 29.2 ми- 
лиона. Са строгом штедњом и смањењем разних трошкова 
смањени су расходи на име администрације за преко 20% 
односно 1 милион; порези су .мањи за 350 хиљаде —- изиосе
1.48 милиона (без трошарине) a мањи еу и отписи од инста- 
лација и непокретности, за нешто преко 170 хикада на 2.77 
милиона. Једино на тај начин je Осијечка шећерана могла 
завршити прошлу годину са активним билансом.

Добит од 573 хиљаде (272 хиљаде из текуће године 
и 301 хиљада пренета из раније године) преносе се на «ови 
рачун.

У управи Првог хрватско-славонског д. д. за инду- 
стрију шећера, Осијек, »оја припада интересној сфери ју- 
гословенске банке д. д. Загреб, налазе се следећа г. г.: Ан- 
ту« пл. Михаловић претседник; Антонин Тиле, потпретсед- 
ник; Ф. К. Шмит, потпретседник; Др. Богдан Гавриловић, 
инж. Владимир Храховина, Франтишек Хрушка, Отон пл. 
Кноблод, Др. Никола Костренчић и Лазар Лађевић. У Над- 
зорном одбору су г. г.: Будислав Цвијановић, Антун Хр- 
шић, Рихард Писхечек и Драган Хруш.

ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА РИБОГОЈСТВО Д. Д —
ЗАГРЕБ.

Рибарству и рибогојству посвећује се у најновије вре- 
ме много већа пажња него раније. Све се више долази до 
убеђења да je то  једна врло важна привредна грана, одно- 
сно да би то могла постати. Рибари на мору добивају данас 
за рибе двоструко веће цену него пре неколико година, јер 
више нису везани на локалио тржиште. A све веће количене 
иду у иноземетво. Поготову од како je уређено птање тран- 
спорта. Готово на свјим путничким возовима за Приморје и 
Далмацију има и уређаја за иревоз рибе.

Паралелно ca поморским рибарство форсира се код 
нас и рибарство у слатким водама. Полаже се све већа ва- 
жност на елеминирање свих тешкоћа. У првом реду je отпо- 
чео крсташки parn проткв такозваних ,,динамиташа” који 
динамитоим уништавају знатне количвне рибе, A ради се и 
на томе да се за наше рибе осигурају све већа тржишта. 
Конзум рибе стално расте. Данас се већ и пастрлге ca Охрид- 
ског језера налазе на загребачком тржишту. A чак далма- 
тинске реке шаљу из својих вештачких рибњака рибу у уну- 
трашност земље.

Загреб ва пример приступа подизању нарочите ри- 
барнице ca издатком од милиона динара. Како he оеа  бити 
савремено уређена, нарачито што се тиче конзервирања 
рибе, врло je вероватно да ће у Загреб у будуће долазити 
још веће количине рибе. Данас се сва количина рибе која 
долази на наша већа тржшта у унутрашњости, у првом

реду Загреба, Београда и Љубљаиа глатко абсорбира. И уз; 
цене које су ванредно повољне. Нарочито за боље врсти,- 
Тако чак имамо и цена од 30 до 40 динара no килограму.

Ми смо раније извозили знатне количине рибе. Мор- 
ске и слатководне. Извоз морске рибе и даље je знатан јер 
су уклоњене тешкоће девизне природе. Ca извозом слатко-' 
водне рибе има више тешкоћа јер се овде осећају аутархи- 
стичка настојања. Извозили смо раније знатне количине у 
Немачку. Taj je изв-оз био последних месеци знатно сма- 
њен. Ca Немачком нисмо имали трговинског уговора пак. 
се je употребљавала максимална царинска тарифа. Од 1. 
(августа имамо споразум ca Немачксм. Наш извоз рибе по- 
новно he да крене у већим количинама. Према томе изгледи: 
су повољнм. Било то за домаће било то за страна тржишта-

Биланси за 4 последне године овако изгледају:

Актива 1929 1930 1931 1932
у хиљадамаi динара

Благајна 75 69 146 93
Непокретности 9.853 9.853 9.853 9.853.
Индустрајски колосек 634 634 634 634
Инвентар 1.214 1.188 1.145 1.074
Ефекти 38 7.973 7.975 7.975
Складиште житарица 54 336 123 57
Дужници — 4.163 5.524 7.460
Роба 6.008 4.249 3.160 2.740

Пасива
Г лавница 7.200 7.200 7.200 7.200
Резерва валоризације 3.233 3.233 3.233 3.233
Повериоци 7.729 17.711 17.849 19.197
Добитак 281 250 79 108
Укупна билакса 18.518 28.551 28.562 29.938

Збир сума бланса показује пораст од 1.5 милмона ди-
вара. Инвестиције су већ годинама исказане ca истим изно- 
сом. Исто тако и ефекти, који су билансирани скоро 8 ми- 
лиона ÄffHapa што je необично за једно подузеће ове струке.-

Залихе робе показују смањење за скоро пола мили- 
она динара. Уопште залиха je исказана све мањим износом.. 
Концем 1932 године преко половине мање него крајем 1929 
године.

Дужници су у порасту. За преко 2 милиона динара» 
To долази у првом реду ради девизних ограничења. Ми . сјио 
потраживања иноземства за лиферовану робу одобравали 
на привремено везаним рачунима. Наравно je да се онда и 
иноземство послужило истом мером према нама. Нарочито 
je то био случај ca Аустријом која je прва почела таково«- 
политиком. Према томе пораст дужника има се у првом 
реду приписати чињеници да нам иноземство није могло 
дозначити оне износе које je раније слало. A будући да се 
je раидло о врло солвентној клијентели, роба се je и даље 
лиферовала јер се очекивало да he се коначио ипак наћи 
један аранжман no који he доћи до тих потраживања. A на- 
рочито je повољна ca Аустријом јер се институцијом при- 
ватног клиринга може одмах доћи до протувредности изве- 
зене и од увозника плаћене робе.

У пасиви, упоредо ca порасто-м дужника порасли су 
и повериоци. И то за 5 милиона динара. Они заводи који фи- 
нансирају Дионичарско друштво за рибогојство морали су 
да кредитирају веће износе који he им бити враћени тек 
кад се ликвидирају замрзла потраживања у иностранству.

Иако не у зна'тмо.м ианосу завршена je и прошла го- 
дина ca добитком. Зарачунавање прима од 28.5% код извоза
— код једнаких продукционих трошкова, делује повољно 
на просперитет подузећа.

У управи овог предузећа налазе се следећа г. r.: Др. 
Гедеон Дунђерски, Др. Мавро Рајн, Бруно вон Балог, Др. 
;Милан Врбанић, Едвин Вајкснер, Алар Пиерсон, Пиер Чепон, 
Лудвиг Кугел, Барон Улман, Геза Хирш, Јосип Штрасер и 
Др. Емил Шулман.
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Дионичко друштво домаће творнице предења и ткања шамука — Дугареоа 
„Putnik” društvo za saobraćaj putnika I turista u Kraljevini Jugoslaviji a. đ, — Beograd 
Ланена индуетрија д„ д. раш је Иван Фидлер ■— Ошјек

ДИОНИЧКО ДРУШТВО ДОМАЋЕ ТВОРНИЦЕ ПРЕДЕЊА 
И ТКАЊА ПАМУКА —  ДУГАРЕСА.

Текстилна индустрија, после извесног застоја у про- 
шлој години налази се поновно у јачој експанзији. Поједине 
фабрике проширују своје уређаје односно их боље иско- 
ришћују заводећи поновно no две и три смене радника. По- 
ред тога оснива се знатан број нових техстилних фабрика. 
Чаковац добива једну већу ткачницу којој би се у скоро 
време имала додати и предионица. Птуј, Камник и Цеље у 
Словенији добијају нова текстилна предузећа. Исто важи и 
sa разне градове Савске бановине. Природно je да све ово 
финансира у претежној мери страни капитал.

Предионице раде већ дуго времена пуним капаците- 
том. Међутим оне ни издалека не могу да покрију сву по- 
требу. Ради тога још смо увек упућени на увоз сировина. 
У Аустрији je »оистатоваиа јача делатност текстилне инду- 
стрије, са мотивацвјом, да je повећан извоз у Румунију и 
Југославију. Наше ткачнице повлаче знатне количине пређе 
из Аустрије. јачи увоз последњих неколико недеља пока- 
зује како наше ткачнице данас раде интензивније него што 
je то било пре неколико месеци.

Привредне прилике се нису толико поправиле да би 
оправдале већу делатност текстилне индустрије. Међутим 
морамо имати у виду да су се широки слојеви народа две 
године устезали да набаве иоле веће количине текстилне 
робе. Данас су прилике такве да се пристула новим набав- 
иама, и ако ее редуцирају други издатци. Међутим ни то 
није баш потреба јер je сељак услед тога што своје дугове 
слабо или никако не плаћа, у стању да више троши на свсје 
потребе него што je то био случај последње две године.

Поред тога и увоз je знатно мањи, и опада. из године 
у годину. Томе на супрот расте увоз сировина памука и вуне, 
полуфабриката и предива. Домаће фабрике, нарочито по- 
следње две године успевају да инострану текстилну инду- 
стрију све јаче истисну са нашег тржишта.

Новоосноване фабрике у главноме еу мања подузећа. 
Међутим временом развиће се у већа предузећа. Ми имамо 
данас фабрике које упосљују no неколико стотина радника a 
koje пре 7— 8 године уолште нису постојале или су радиле 
тек са неколико разбоја.

Дугареса, лоред властите фабрикације разних тка- 
иина, продаје своју пређу и другим ткачницама односно 
гкану робу даје другим фабрикама на даљну прераду. Тако 
једна новоподигнута фабрика у Самобору уређује фарбар- 
ницу у којој he прерађивати робу добивену од Дугаресе.

Биланси Дугаресе за 4 последње године овако из- 
гледају:

Активи 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.
у хиљадама динара 

Зграде 28.220 28.220 36.756 36.773

Стројеви 21.919 30.012 31.539 32.867
Благајна 154 107 29 106
Ефекти 1.540 1.714 1.316 1.314
Роба 43.842 43.375 38.975 37.338
Дужници — повериоци 20.168

Пасива
Главница 56.250 56.250 56.250 56.250
Резерве 5.535 5.535 5.535 5.535
Резерва амортизације 12.817 16.976 22.699 28.772
Резерва валоризацвје 7.215 7.215 7.215 7.215
Повериоци 10.452 15.022 14.970 ------
Облигације 29.500
Добитак 2.151 2.162 2.128 2.184
Збир биланса 95.680 103.432 109.102 129.716

• Збир биланса показује пораст од 20 милиона. Међу- 
тим то долази у лрвом реду од нарочитог начина биланси- 
рања дужника и повериоца. Дугареса наиме билансира дуж- 
нике и повериоце пер салдо. Последњих година салдо je кон- 
стантно био на пасивној страни јер су обавезе за сировине 
и слично биле стално веће него потраживања. Прошле го- 
дине, Дугареса je један део овојих обавеза консолидовалај 
издавањем • облигација за 29.5 милиона динара. Te облига- 
ције су посебно билансиране. A кад се од повериоца издво- 
јило ових 29.5 милиона, јасно je да су дужници били вбћи 
него остали повериоци и да je међусобни салдо дошао на 
активну страну.

Облигациони дуг износи 29.5 милиона. С обзиром на 
прилике новчаног тржишта јасно je да није било јавиог 
уписа. Te облигације преузели су они кругови који су иначе 
близу подузећа.

. Инвестиције износе око 70 милиона. Одбивши амор- 
тизацију остаје око 40 милиона. Властита сретства износе 
скоро 70 милиона. To значи да покривају не само све ин- 
веетиције него и знатан део обртног капитала. Облигациони 
дуг ишао je за тиме да да обртном капиталу већу сталноСт. 
Подузеће није више упућено на банкарски кредит na ни на 
сезонске кредите, за куповину већих залиха сировина.

Инвестиције у прошлој години бележе мањи пораст 
него 1931 године. Подузеће je технички усавршено у сваком 
погледу и нове инвестиције нису више ни потребне. Залнхе 
робе су за 1.5 милиона мање. Међутим ако узмемо у обзир 
развитак цена, видимо да су залихе no количини једнаке ако 
не чак и веће него 1931 године. Тешко je доћи до потребних 
девиза. A код великих подузећа није као код малих да се 
све лотребне девизе могу набавити на приватном тржишту.

Чисти je добитак на истој висини као свих ранијих го- 
дина. Значи да je подузеће тако фундирано да нити погор- 
шање општих прилика не може битно да делује на посло» 
вање. У извештају се говори да капацитет у прошлој години 
није био искоришћен како се то желело. Kao разлог наводи
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се између осталог „ослабљени или боље никакви кредитни 
односи“ . Ma да се je ирошле године морало отписати код 
потраживања 2 милиона 759 хиљада динара добитак je остао 
исти, јер je изведена рационализација фабрике и што je ква- 
литет производа побољшан.

Рачуни добитка и губитка овако изгледају:
Лриходи 1929. г. 1930. г. 1931. г. 1932. г .

У хиљадама, динара
Од лредива 18.795 21.477 29.404 25.790
Од робе 30.598 21.578 23.919 27.587

Расходи
Трошжови 2.046 2.991 3.092 5.584
Фабрикација 28.043 26.782 34.066 33.044
Одржање зграда 1.829 1.953 1.719 ------
Погон машина 4.900

2.910Порези 2.430 1.750 2.051
Камати 2.756 ------
Амортизација 3.373 3.373 5.722 6.072
Дубиози 2.271 3.167 2.759

Приходи су једнаки приходима из 1931 године. Од 
иредива они су међутим пали за скоро 4 милиона динара, a 
за толико су опет порасли од робе. Значи да je ткачница 
боље радила него предионица. Или можда ради тога што су 
дбавезе ради куповине памука морале бити плаћене скупље 
него што се калкулирало, с обзиром на гтромене журса 
девиза.

Трошкови показују пораст од <скоро 3 милиона. Ме- 
ђутим прошле године неке позиције издатака као s a  пр. одр- 
жавање зграде, нису више засебно исказани, него као тро- 
дакови. Код фабрикације су издаци за мидисш мањи. Код 
дубиоза за пола милиона, Порези показују већи расход од 
скоро милион динара. Амортизација je већа за 300 хиљада 
с обзиром на набавке нових машина. Међутим пром&не код 
издатака и прихода некако се компензирају, тако да je чи- 
сти добитак остао исти.

У управи Дугаресе налазе се следећа г. г,: Мирослав 
гроф Кулмер, претседник; чланови: Ото Аниш-ер, Миливој 
Црнадак, Др. Никола Костренчић, Др. Густав Аренс, Антун 
пл. Михаловић.

У надзорном су одбору г. г. Роберт Лајбенфрост, Др. 
Бранко Пливерић, Едо Марковић, Рихард Пискачек и Др. 
Фридрих Увгер.

„PUTNIK” DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ PUTNIKA ? TURISTA
U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI A. D , —  BEOGRAD

Prilikom prošlogodišnje analize predvidili smo, da će 1932 
godina biti mnogo nepovoljnija za razvoj turizma — naročito 
međunarodnog — nego što je to bio slučaj u 1931 godini. Zbog 
deviznih teškoća i t, d. i ekonomskog šovkiizrpa došlo se u 
Srednjoj Evropi čak i tako daleko, da je odlazak turista iz 
zemlje kvalffikovan kao neka vrsta ekonomskog defetizma, i 
vrlo oštre upravno-političke mere spreeayale su prekogranično 
kretanje stanovništva. Sve ove teškoće u punoj su meri poga
đale promet stranaca kod nas, no ipak treba podvući, da je bio 
bolji no što se to moglo očekivati, prvo zbog neočekivano ve- 
Jik.e privlačnosti naše zemlje, a  drugo zbog dobro organizirane 
propagande —- iako skromne, koju je prošle godine u Evropi ra
zvio „Putnik”, naša centrala za turizam i saobraćaj putnika.

Dok je u 1931 godini kod nas proeenjeno opadanje pose- 
te stranih turista na 18 do 19% prema 1930 godini, dotle je 
ovaj broj u 1932 godini opao za 29 do 30% prema 1931 go
dini, To je zbog pogoršanih privrednih prilika, deviznih stega 
itd. bilo apsolutno neizbežno. Prema apsolutnim, ciframa do
stigao je broj stranih turista u 1932 godini 147 hiljada — od
nosno 62 hiljade manje no 1931 godine. Najviše je bilo Au
strijanaca (21.5 hiljada), Čehosiovaka (12.7 hiljada), Nemaea 
(14 hiljada) i t. d. a procentualno najveće smanjenje poseti- 
|aca zabeleženo je kod nordijskih naroda (42% ), Nemaea 
(41% ), Poljaka (35% ), Austrijanaca (3 4 % ) .i i. d. Ali je uprkos

tome, što je apsolutni broj posetilaca opao, ipak broj noćivanja 
sa 845 hiljada bio je za oko 3 hiljade veći nego 1931 godine, 
sto znači, da je porastao broj onih turista, koji se u našoj dr
žavi zadržavaju duže vremena, što nam donosi povoljniji finan- 
sijski efekat. „Putnik” ceni, da su svi stranci ostavili u našoj 
državi oko 103 imiliona dinara (ikao baza potrošnje računato je
2 do 3 hiljade dinara po glavi) odnosno samo za 25 miliona 
manje nego 1931 godine, i ako je broj stranaca opao u većoj 
meri. Saobraćaj domaćih turista tome na suprot prilično je 
porastao, na 365 hiljada prema 339 hiljada u 1931 godini, a  broj 
njihovog noćivanja veći je za 1.98 miliona. Interesantna je 
konstatacija, da su Primorje, klimatska mesta, turistički cen
tri i gradovi zabeležili veću posetu a lekovite banje i brodovi 
manju.

Imali smo priliku da istaknemo najvažnije dve funkcije 
koje su kod nas koncentrisane u „Putniku” : komercijalna ■— 
prodaja voznih karata, domaćih i stranih u tu- i inostranstvo, 
a druga, opšte korisna, putnička propaganda u tu- i inostran- 
stvu, a to su usluge, koje „Putnik” čini za našu zerniju a koje 
se ničim ne mogu honorisati. Ili ipak: priznanjem merodavnih 
službenih krugova i što većom moralnom i finansiskom pot
porom („Putnik” ne uživa nikakove subvencije!). U drugin) 
zemljama ove su dve funkcije strogo podeljene: dok može ko
mercijalna služba da sam a sebe finansira, dotle je propaganda 
savršeno altruistička, za društvo potpuno deficitarna i iziskuje 
velike subvencije, koje u drugim državama prelaze po nekoliko 
desetina miliona.

Smatramo, da nije pravo da „Putnik”, odnosno njegovo 
odelenje za propagandu, ne uživa subvencije pošto on nije u 
stanju da u dovoljnoj meri konkuriše sa sličnim društvima u 
inostranstvu. T reba otići u naše susedne ili zapadno evropske 
zemlje i videti koliko troše druge države na turističku propa
gandu i reklamu! — a  u izveštaju „Putnika” za 1932 godinu 
čitamo, da smo mi rasturili u inostranstvo samo neznatan broj 
brošura, i da je dolazila na svakog drugog stranog posetioca 
naše zemlje samo po jedna brošura!

Sretstva „Putnika” namenjena propagandi vrlo su ogra
ničena. On mora od efekta svog komercijalnog rada, od pro
daje karata sam finansirati i snositi ogroman teret turističke 
propagande za celu zemlju, i s obzirom na sretstva kojima ra
spolaže, potrebno je da mu se na postignutom uspehu oda naj
veće priznanje.

Rad komercijalnog odelenja svodi se uglavnom na pro
daju voznih karata. Na prvo mesto dolaze jugoslovenske. Tako 
je prodato:
Godina u zemlji u inostranstvu 

u hiljadama dinara
ukupno

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
1933 49.595 76.100 125.695
1932 45.194 52.122 97.317

323.135 556.647 879.783
Prodaj a jugoslavenskih voznih karata u zemlji opala je

1932 godine za okruglo 9% ai u inoetranstvu za čitavih 32%.
Zaradiii na ovoj prodaji karata pokazuje sledeča tablica:

Godine Prodate karte Od države na- Isplaćena prqT
plaćena provizija vizija
u hiljadama dinara

1928 114.378 7.223 3.902
1929 ,, 123.959 : 6.557 4.168
1930 ... Г33.835 6.583 4.335
1931 125.695 .... 6.064 4.727
1932 97.317 4.504 3.330
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I ako je „Putnik” u 1932. godini od države odnosno našeg 
.Ministarstva saobraćaja naplatio 4.5 miliona na ime provizije za 
skoro 150 miliona prodatih karata, ipak iznosi njegova zarada 
na toj prodaji svega 1.17 miliftna, pošto je 3.33 miliona imao da 
isplati biletarmcama i zastupništvima kao njihovu proviziju i za 
troškove oko izrade tih karata. Dobit na toj prodaji iznosi dakle 
jedva 1 .2 % i ako ona apsorbira najveći poslovni volumen ko
mercijalnog odelenja. Prodaja stranih kupona u zemlji nazado
vala je od 33.6 na 29.6 miliona odnosno za 12% a prodaja ostalih 
karata (parobrodskih, avionskih i automobilskih) nešto je po

rasla , od 3 na 3.35 miliona. Dok je prodaja jugoslovenskih voznih 
karata jedva pokrila režiju, dotle su ostali prihodi komercijalnog 
odelenja, naime prodaja stranih karata, parobrodskih, automo
bilskih itd., kao i prodaja turističke literature društvena i pau
šalna putovanja, itd., kursne razlike deviza i kam ata dala prihod 
od 1.65 miliona. Prema ukupnim prihodima iznosili su oni od 
jugoslo'V. karata u 1928 godini 78% a ostali, komercijalni, tako 
reći neregularni prihodi svega 22%. Zbog ugovora sa drž. že
leznicama, za „Putnik” i vjegove zadaće dosta nepovoljnim, 
opali su postepeno prihodi od jug. karata na 41% u 1932 go
dini, dok su oni od ostalih poslova porasli na 59%, iz čega se 
jasno vidi, da su svi- takozvani sporedni poslovi postali najvažniji, 
pošto se njima finansira turstička propaganda što ide u korist 
našeg Primorja, hoteljerstva, a na kraju krajeva opet i državnih 
železnica, zbog povećane putničke frekvencije.

Nekoliko reči o propagandi. „Putnik je u tu  svrhu imao 
direktnih izdataka:

Godine Dinara
1927 166.713
1928 977.480
1929 1,516.529
1930 2,328.857
1931 1,269.766
1932 1,122.032

Opadanje tih sretstava je u vezi sa  smanjenjem svih pri
hoda „Putnika” i da poslednjih godina nisu forsirano traženi iz
vori novih prihoda, za propagandu u opšte ništa ne bi moglo 
biti učinjeno. Tu je potrebna veća uvidjavnost od strane me- 
rodavnih, u prvom redu od železnica. Da je ostao na snazi ra
niji ugovor, „Putnik” bi na provizijama zbog veće prodaje 
mogao da ima prihod do 16 i 18 miliona, koji bi se u celosti upo- 
trebi'O za propagandu, i nesumnjivo je, da bi on time našoj 
zemlji učinio još neprimerno veće usluge. U 1932 godini ekspe- 
đovano je 95 hiljada brošura, izdati su. „vodje” kroz našu zemlju, 
rasposlate hiljade i hiljade plakata, fotografija, obaveštenja itd. 
Za novinske oglase u inostranstvu bilo je na raspoloženje svega 
150 hiljada dinara, održana su predavanja, izložbe, učestvovalo 
se u izradi filmova itd. itd. — ali sve to samo u skromnim me
rama, zbog znatno ograničenih sretstava.

Finansisko stanje „Putnika” ilustrira nam sledeća tablica, 
a  kojoj smo uporedili glavne bi-lansne pozicije za poslednje če
tiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnan ja

Aktiva 1929. 1930. 1931 1932.
u hiljadama dinara

Gotovina 141 474 203 142
Novčani zavodi 6 6 3.880 2.304
Valute, devize i hart, od vr. 6 6 328 2.109
Dužnici —• zastupništva za

prodaju karata 2.056 8.258 8.217 8.278
Komitenti za vozne karte 4.096 112 587 18
Razni dužnici 1.366 1.640 1.937 1.593
fo b a  - francuski -kuponi ------------- -------------- 985 843
Razna roba 488 860 , 1 1 1 171
Inventar 301 532 745 743

Razni -prenosni računi 2,973 427 329 89
Kursna razlika drž. papira ------ — 102 118
Kaucije —■— ---- 3.340 1.653 2 .1 1 1
Gubitak ■----- - . 587 236 •----- -

Pasiva

Glavnica * 600 600 600 600
Fondovi 3.542 3.699 2.953 2.633
Poverioci:

ko-mitenti za vozne 
karte 3.993 10.250 12.942 12.472

zastupništva 1.250 2.018 174 322
Razni pove-rioci 10 850 669 21
Otpisi inventara 167 ------ 291 336
Otpis kursne razlike drž.

efekata ------ 20 ;-----
Razna pasiva 3.891 3.354 12
Polagači kaucija ------ ------ 1.653 2 .1 1 1
Čista dobit 383 ------ 25
Zbir bilansa 14.327 20.998 17.662 16.410

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Plate, honorari 2.349 2.132 1.140 910
Putovanja i dnevnice _ _ •------ 205 127
Razni troškovi - provizije 4.972 673 503
Porez i državne takse 276 531 96 96
Otpis inventara 75 57 67 45
Propaganda 2.349 2.329 1.249 1.12 2
Do-bit 383 r— ■ •------ 25

Prihodi

Jugoslovenske vozne karte 6.557 2.248 1.338 1.173
Strani kuponi i ostale karte 1.304 824 539 415
Ostali prihodi 1.711 859 1.318 1.241
Gubitak ■------ 587 236 -------
Naplaćena prov. iz ra»n.

godina ------ ------ ------
Bruto zarada 9.572 5.109 3.432 2.829

Pada u oči, da je društvo ove godine opet bilo u stanju, 
da iskaže dobit, što dve ranije godine nije bio slučaj. Ali „Put
nik”, i ako formalno akcionarsko društvo, nije ustanova za pri
vređivanje — u smislu ostalih privatnih privrednih preduzeća, 
pošto svu zaradu komercijalnog odelenja stavlja na raspolože
nje ođelenju za propagandu — u korist čitave naše zemlje. Zbog 
toga se tu veća dobit i ne sme oček vati, niti akcionari njome 
računaju. Gubitak iz 1930 i 1931 godine, u ukupnom iznosu od 
825 hiljada otpisan je od fondova. Dobit od svega 25 hiljada 
postignuta je ove godine pre svega rigoroznom štednjom, reor
ganizacijom i racionalizacijom i smanjenjem troškova za propa
gandu, koji su morali biti svedeni ,na onaj obim, koji je odgo
varao za to raspoložvim sretstvima. U pasivi bilansa nemamo 
prema 1931 godini većih promena; tome na suprot vidimo iz ak
tive, da je likviditet društva povećan, zbog smanjenja raznih 
dužnika, dok su dugovanja zastupništava za karte ostala go
tovo nepromenjena, što je slučaj i sa računom ministarstva sa
obraćaja u pasivi.

Bruto prihodi iznosili su 1932 godine 2,8 prema 3,4 i 5,1 
milion u ranijim godinama. Uzimajući u obzir celokupnu režiju 
Vidi se, da iznose učinjene uštede preko 900 hiljada dinara, što 
je i glavni razlog da je godina i pored smanjenih prihoda zaklju
čena bez deficita. Pri tome treba imati u vidu ogromnu organiza
ciju „Putnika” : u našoj zemlji vrši prodaju karata preko 36 fi
lijala i zastupstava, a istovremeno kontroliše prodaju naših 
voznih karata u inostranstvu, gde se one prodavaju u 827 pro-  ̂
davnica u svim evropskim državama a obračune vodi. u 25 
raznih valuta i kod .35 putničkih centrala u inostranstvu. Zbog
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deviznih komplikacija osnovano je prošle godine i naročito ban
karsko i devizno odeljenje, koje vrlo dobro funkcioniše.

U upravi „Putnika” za 1932 godinu nalaze se sledeča g.g.: 
Dušan Miličevič, pretresnik" Beograd; Milan Milič, potpretsednik, 
Zagreb i sledeči članovi: Jaša Grgaševič, Beograd; Dr. Dušan 
Jeftanovič, Sarajevo; ing. Nikola Djurič, Beograd; Dr. Tom a 
Milič, Vmjačka banja; Dr. Milan Hristič, Beograd; Dr. Ivo Tar- 
tanja, Split; Dr. Fran Šter, Ljubljana. U nadzornom odboru su 
g. g„: Dragutin Vojinović, Beograd; Dr. Radoslav Ilič, Novi Sad; 
Dr. Miloš Medini, Dubrovnik; Milan Jelinić, Beograd.

ЛАНЕНА ИНДУСТРИЈА Д. Д. РАНИЈЕ ИВАН ФИДЛЕР —

ОСИјЕК.

Развитак наше текстилне индустрије за последњих 15 
година био je готово феноменалан. Ретко која друга држава 
je успела, да за релативно кратко време подигне једну граиу 
индустријске делатносги која je даиас највећим делом у 
стању да сама покрива знатан део унутрашњих потреба.

Развитак наше текстилне индустрије ипак кије био 
једнообразан. Неке гране су ce јаче развијале a друге опст 
слабије. Код неких опет готово да и нема никаква напретка 
него треба говорити чак и о назадовању.

Најб-оље ce je развила индустрија памука. У погледу 
сировина ту смо готово сасвим упућени на увоз. Покушаји 
који ce чине у Јужној Србији са  културом памука нису дали 
Бог зна које резултате. Поготово ако упоредимо произве- 
дене количине са нашим потребама. Предионице показују 
све већи напредак тако да има изгледа, да за неколико го- 
дина нећемо више морати увоаити предиво. Ако данас уво- 
зимо знатне количине предива, онда то долази отуда, што 
су ce ткачнице јаче развиле него предионице. Код памучних 
тканина, нарочиТО‘ код обичних врсти, увоз je сваке године 
све мањи. He само ради тога што je увоз уопште у опадању 
него. и због тога, што домаће ткачнице проширују свој ка- 
пацитет, односно оснивају ce нове.

Код вуне, где je напредак ггакође знатан, имамо је- 
дину интересантну појаву, и ако имамо у нашој земљи зна- 
тан број оваца ипак увозе наше фабрикб потребну вуну нај- 
већим делом из иностранства. Ми држимо овце у првом реду 
ради меса и коже a тек после тога долази интересовање за 
вуну. Оно мало вуне која ce производи уш требљ ава ce 
обично у до-маћим газдинствима на селима.

Код лана и, конопље je домаћа производња сировина 
врло велика. Ту постоје најјачи природни предуслови за раз- 
витак текстилне индустрије. Па ипак имамо овде најслабији 
развој. Индустрија лана стагнира и налази ce на истом сте- 
пену развоја као и пре рата. A код кудеље имамо очигледно 
назадовање, Али ce томе на супрот последших година јаче 
развила индуетрија јуте, за шта морамо) сировине повла- 
нити из иностранства.

Из овога излази да су ce код нас нарочито развиле 
оне гране текстилне индустрије, чије сировне морамо уво- 
вити. A слабије смо развили оне гране за које имамо по- 
требне сировине код куће. Док с једне стране увозимо па- 
мук и вуну, извозимо са друге стране лан нарочито ковопљу. 
Овај развој текстилне индустрије морамо у првом реду за- 
хвалити нашој царинској заштити. Она je доста велика за 
памучну и вунену одкосно свилену робу. Зато ce код нас 
развила ова индустријска грана. Код свиле наравно опет 
уметна свила за- коју ce иолуфабрикати повлаче са стране, 
док извозимо природну сирову свилу пошто немамо фабрике 
које би биле у стању да je прераде до финалног производа.

Индустрија лана и конопља могла би ce код нас боље 
развијати, када би ce тој грани текстилне индустрије покло- 
нила она пажња која ce даје памучној и вуненој индустрји 
односно индустрији вештачке свиле. Док паказују фабрике

памучне и вунене робе и за прошлу годину ванредно no-- 
вољне резултате, дотле морају фабрике ланене робе и ко- 
нопл>а да ce задовоље са постојећим ориликама да некака 
повежу крај са крајем и да пролазе без губитака.

Биланси Ланене индустрије д. д. у Осијеку за последње
4 године овако изгледају:

Актива 1929. r. 1930. г. 1931. г. 1932. r .

у хиљадама динара

Инвестиције 7-.896 7.909 7.931 7.995
Материјал 989 805 752 614
Сировина и роба 6.863 4.701 3.282 4.359

Благајна 29 30 24 17
Менице 346 165 18 285
Ефекти 483 500 113 85
Дужници 8.751 7.447 9.042 6.622

Паеива ..

Г лавница 10.000 10.000 10.000 10 .000'
Резерва ------ 250
Повериоци 7.866 — —
Акцепти 5.049 8.533 7.489 5.849-
Фонд амортизације 2 .1 1 1 2.675 3.242 3.815
Добитак 197 251 331 ■ 87
Укупна биланса 25.515 21.634 21.279 20.099

Збир биланса je редуциран за 1 милион динара, што 
с обзиром на прилике није много. Инвестиције показују нез- 
натан иораст од неколико десетака хиљада динара. Сиро- 
вине и роба показују пораст од преко једног милиона ди- 
нара. Међутим концем 1931 године залихе су знатно опале 
јер je производња била привремено обустављена. Интензив- 
нији рад у фабрици имао je за последицу пораст сировина 
и готових производа.

Дужници су опали за 2.5 милиона. To je у првом реду 
поеледица ригорозности са којом c e  данае одобравају кре- 
дигги. У индустрији a и у трговини све више превлађујуг 
касаЈпослови. Т ата дуго док je на снази Уредба о поере- 
довању, свако ce боји давати робу на кредит. Нико није то- 
лико подупирао форсирање каса-послова као Уредба о Тог- 
средовању. Али je ван сваке сумње да ова уредба много 
ш т е т и  солидне трговце којима c e  кредити n a  и  робни све- 
Е иш е сужавају.

Акцепти су редуцирани за преко 1.5 милиона динара. 
To je последица редукције дужника. Свакако за данашње 
прилике није повољан знак да су ce обавезе no томе и из- 
датци на каматима могли редуцирати за тако знатан износ.

Добитак ранијих година постепено ce noneoi на 331 хи- 
љада динара. Прошла главна скупштина закључила je да ce 
од тог износа извади 250 хиљада динара и формира ре- 
зервни фвнд што je извршеио у билансу за 1932. шдину. 
Остало je још 77 хиљада динара као пренос на нови рачун. 
Укупни добитак исказан je прошле године са 87 хиљада ди- 
нара. Значи да je пословни вишак 1932. године износио сам<а
10 хиљада динара. Како видимо индустрија лана не може 
да постигне оне резултате које постизава индустрија па- 
мука и вуке, односно вештачке свиле, и ако je данас увоз 
робе из иностраиства прилично отежае.

У управном одбору седе: г. Др. Никола Костренчић,- 
претседник, a  г. г. Иван Чаквари, Др. Богдан Гавриловић^. 
Драган Хруш, Едо Марковић, Др. Милован Пиитеровић si: 
Еуген Лебл као чланови. У надзорном одбору су г. г. Милан. 
Блажековић, Норберт Гедицие, Драгутин Јурковић и Ш. Д, 
Швалм.
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Садржај:
jadranska plovidba d. d. na Sušaku 
Požarevačka trgovačka banka — Požarevac 
Зелинска дионичка штедионица — -Св. Нваи Зелина 
Banka „Stara Srbija” a. d. Skoplje

JADRANSKA PLOVIDBA D. D. NA SUŠAKU.

Trgovačka mornarica proživljuj-e teške dane. Bez go
tovo ikakve razlike između slobodne ili obalne — subvencio
nirane ili -nesubvenciotiirane plovidbe. Osim jednog jedinog po
duzeća koje še nalazi u povoljnijem položaju, bilansi svih na
ših parobrodarskih društava završeni su prošle godine sa gu
bitkom. U pojedinim slučajevima gubitci idu i u desetke mi
liona dinara.

Promet u obalnoj plovidbi prošle je godine toliko opao 
da ni subvencija — sve kad bi bila uredno isplaćivana, ne bi 
rnogla sprečiti, da se poslovanje ne završi sa gubitkom. A ako 
uzmemo u obzir da je prošlo i po 12  meseci a da dospele sub
vencije nisu bile isplaćene, onda je razumljivo, da se je inače 
loša situacija još i1 pogoršala.

Prošle godine je turizam na Primorju bio dosta slab. A 
turistički promet u znatnoj meri deluje na poslovanje obalne 
plovidbe. Zimi ionako nema mnogo putnika. Pogotovo ne na 
dužim prugama za čije održavanje su potrebni znatni izdaci. 
Ako onda podbaci i letni promet, — onda je poslovanje sa gu
bitkom neizbežna stvar. Smanjenje turističkog prom eta ima za 
posledicu i smanjenje -robnog prometa jer na Primorju najveći 
deo onoga, što potroši turista, treba povući iz drugih krajeva.

Opadanje robnog prometa posledica je i opšteg pogor
šanja privrednih prilika na Primorju. Tamošnji svet morao je 
reducirati svoje izdatke na još manju meru nego što je bilo do 
sada. A to onda naravno deluje i na promet robom. Pored toga 
poslednjih godina sve se u većoj meri oseća konkurencija mo
tornih lađa. Ono što je automobilizam za željeznice, ono su 
motorni čamci za obalnu plovidbu. Ugovorene linije moraju se 
održavati1, bilo putnika ili ne, tovarila se roba ili ne, što kod 
motornih lađa nije slučaj. Radi toga te lađe mogu biti i jefti
nije nego što su parobrodi, već i zbog mnogo manjih pogon
skih troškova.

Ove godine promet stranaca na Primorju nešto se po
pravio. Usled toga biće nešto bolji i putnički i robni promet. 
Ali će se sve to osetiti tek u bilansu za ovu godinu. Međutim 
tu je gu'bitak iz 1931 i 1932 godine u iznosu od skoro milion 
predratnih ili 11  miliona dinara koji će teretiti bilanse nekoliko 
godina, ia-ko iduće poslovne godine budu svršene sa zaradom.

Najveća je teškoća sa isplatom subvencije. Po propisima 
finansijskog zakona, isplaćuje subvenciju parobrodarskim dru
štvima Ministarstvo saobraćaja iz svojih viškova. Međutim kako 
tih viškova nema a to se najbolje vidi po tome što se za ugalj 
stalno duguje i preko 200 miliona dinara, parobrodarska dru
štva ne dolaze do ugovorenih iznosa. Po isteku budžetske go
dine obično dobivaju bonove koje je teško plasirati. Kad bi se 
odredilo da se subvencija plaća iz viškova poštanske uprave, 
situacija -bi bila, sasvim druga jer pošte odbacuju znatan vi
šak. A na kraju krajeva obalna plovidba ima daleko više veze

sa poštama nego sa železnicom. 1 najveći deo subvencije oprav
dava se kao ošteta za prenos pošte.

Sa isplatom subvencije u ovoj godini tako je teško da 
su preduzeća morala već pomišljati na obustavu plovidbe. Već 
je bio donet i sličan zaključak. Međutim kako u tome pogledu 
nije moglo doći do saglasnosti to se odustalo od izvršenja ove 
odluke.

Bilansi jadranske plovidbe za 4 poslednje godine ovako 
izgledaju:
Aktiva , 1929 1930 1931 1932

u zlatnim dinarima
Brodovi 1,1.667 11.650 15.291 16.526
Nepokretnosti. 238 238 238 247
Roba 225 239 200 167
Efekti 205 213 216 183
Dužnici 5.340 4.913 3.726 2.391
Gubitak -------- —— 685 992
Pasiva
Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Fond amort. 3.137 3.577 4.114 4.700
Fond- osiguranja 1.088 1.235 1.416 1.586
Poverioci 66 2.711 2.098
Rezerva -------- 37 37 37
Dobitak 333 326 --------- --------

Brodovi pokazuju porast od jednog i četvrt miliona pred
ratnih -dinara odnosno za oko 13,5 današnjih dinara. To je 
u vezi sa preuzimanjem parobroda „Jugoslavija” koji je dogo
tovljen u proleće i koji podržava turističku liniju duž Dalma
cije. Izgleda da je taj parobrod koji je izrađen kod nas i na
šim materijalom, vanredno doibr-o uspeo i da potpuno odgo
vara svojoj zadaći — službi na turističkoj liniji.

Dužnicii pokazuju smanjenje za jedan i četvrt miliona pred
ratnih odnosno 13 i po današnjih dinara. Jedan deo zaostale sub 
vencije iz ranije godine bio je realiziran i to najvećim delom u 
bonovima. Ti su bonovi onda dati dalje, tako da se oseća znat
no smanjenje pozicije potraživanja. Međutim do kraja godine 
subvencija za 1932 godinu bila ј-е naplaćena samo jednim ma
lim delom.

Fond amortizacije i  osiguranja pokazuje uobičajnu po
rast. Pogoršanje prilika nije imalo za posledicu1 smanjenje amor
tizacije. Makar i gubitak izgledao veći, samo da se ostalo pri 
u-običajnoj amortizaciji. Našoj obalnoj plovidbi mora se pri
znati' da je plovni park držan u savršenom redu. To znatno po
skupljuje eskploataciju ali je to i ponos naših saobraćajnih dru
štava. T o  im se priznaje i na strani.

Poverioci- pokazuju smanjenje za pola miliona dinara. Sa 
jedne strane imamo smanjenje za pola miliona dinara. Sa je
dne strane imamo smanjenje radi realizacije ranije subvencije 
odnosno bonova. Ali sa druge strane imamo i porast radi do
vršenja parobroda „Jugoslavija”.
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Prošla godina zaključena je sa gubitkom od nešto preko 

300 hiljada predratnih dinara. Zajedno sa gubitkom iz 1931 go
dine imamo već milion predratnih dinara. Prošla godina bila 
je ipak utoliko bolja, što je gubitak za polovinu manji nego
1931 godine.

Naše celokupno parobrodarstvo nalazi se u krizi. Pa i 
subvencionirana obalna providba. Merodavni faktori imali bi 
da posvete veću pažnju našoj trgovačkoj mornarici. I po ugledu 
na druge države naći načina da se kriza sanira. To nam nalaže 
već i naš prestiž na Jadranu.

U upravnom odboru nalaze se gg. Dr. Edo Grgić pret
sednik; Dr. Aleksandar Gorup, potpretsednik; Božo Banac, pot
pretsednik; Makso Antić, Dr. Nikola Benetić, Bogdan Durbešić, 
Stevan Karamata, Dr. Miše Kolin, Marko Lučić, Ante Rizmondo, 
glav. ravnatelj, Dr. Viktor Ružić, Dr. Josip Smodlaka, Dr. Sve- 
tislav Šumanović i Ante Švrljuga a u nadzornom odboru g.g. 
Antun Huber, Mr. Ivan Devčić, Ante Dujmović., Mate Klarić, 
-j- Duje Mikačić, Đuro Miloš, Kazimir Polić, Zvonimir Richt- 
mann, Ljubomir Mirkovič i Juraj Tićak.

POŽAREVAČKA TRGOVAČKA BANKA, POŽAREVAC
Požarevačka trgovačka banka, Požarevac, navršila je 

«prošle 1932 godine 25 godina vrlo uspešnog rada i1 bančina u- 
prava objavila je ovom prilikom opširniji izveštaj u kome je vrlo 
pregledno sastavila glavne i najmarkantnije događaje iz istorije 
'bančino.g rada. Pošto smo u ranijim analizama opširno izložili 
bančin razvoj — čak i za predratno doba — zadržaćemo se u- 
glavnome na događajima poslednjih godina.

Požarevačka trgovačka banka je stekla u svome poslov
nom rejonu gotovo neograničeno poverenje, zahvaljujći svom 
Si • nora i konzervationom radu. Njezin obrtni kapital iznosio je 
još 1928 godine preko 33 miliona a ulozi na štednju i po tek. 
računima oko 22 miliona a to je za jedan provincijski zavod u 
granicama predratne Srbije bila nesumnjivo vanredno povoljna 
činjenica. Interesantna je konstatacija uprave, da je sa 1926 go
dinom prestala mogućnost zdravog plasmana. Banka je već 
tada počela sa smanjenjem poslovnog volumena i posle isplate 
svih svojih obaveza korespondenata on aje veće iznose pla
sirala u državne hartije, zbog obezbeđenja stalnog ukamaćenja 
i zbog toga što novije uloge i pored velikog poverenja ipak 
nije mogla sm atrati stabilnim” .

Požarevačka trgovačka banka bavi se pored svih izvesnih 
'bankarskih poslova i finansiranjem: ona je osnovala Homolj- 
sku banku u Žagubici, finansirala je izvoz poljoprivrednih ar
tikala, rekonstrukcija puta Ložnica—O sečina,'  građevinarsko 
tehničke poslove u Okrugu, Požarevaekog rudarskog društva 
Klenovnik. Banka je postizavala vrlo lepe poslovne rezultate, 
što se ogleda i u njenoj dividendnoj politici. Dok je za sve 
predratne godine plaćala nepromenjenu dividendu od 91/ 2%, 
plaćala je za vreme deset posleratnih godina nepromenjeno 20% 
dividendu. Ali je ona pored toga u znatnoj meri dotirala i svoje 
rezerve, tako da ima danas pored glavnice od 3 miliona dinara 
i rezervne fondove od preko 3.6 miliona dinara. Period od 1926 
do 1928 godine pokazuje rekordne cifre poslovanja. Zatim, upo- 
redo sa pogoršanjem prilika banka vrlo pravilno sužava svoj 
poslovni volumen, na 28 miliona u 1931 godini. Pad kurseva 

'državnih papira je i nju teško pogodio. To je bilo neizbežno. 
Međutim taj gubitak nije otpisan od rezervnih fondova, već je 
u 1931 godini dividenda prvi put smanjena na 12% i ovako 
ušteđeni iznosi upotrebljeni su za otpis gubitaka na kursu. Po
red toga osnovan je u aktivi i naročiti fond za kursne rezerve.

Račun izravnanja
Aktiva 1929. 1930. 1931.

u hiljadama dinara
1932.

Gotovina 1.10 1 1.235 1.319 1.182
Menice 5.458 5.134 4.273 3.402
Lombard 4.668 5.040 5.171 5.176

Tek. računi 13.428 15.052 12.882 11.287
Nepokretnosti 90 90 170 170
Pokretnosti 95 90 80 70
Razna aktiva 218 46 209 220
Prelazne pozicije 36.082 37.281 36.591 29.855
Kursr.a razlika drž. papira •------------ 1.052- 178
Hartije od vrednosti 5.916 4.408 3.223 1.933

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Fondovi 3.293 3.528 3.626 3.610
'Ulozi na štednju 16.176 16.126 14.821 11.723
Ulozi po tek. rač. 3.769 2.325 1.631 1.083
Reeskont ------ 2.573 3.262 3.279
Lombard kod Nar. banke 368 368 270 228
Obaveze kod banaka 3.548 2.178 1.103 412
Čista dobit 719 719 703 180
Akcepti ------ •------ 1.000 1.000
Zbir bilansa 67.249 68.281 64.860 53.474
Obrtni kapital 31.167 31.000 28.259 23.619

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamate 1.799 1.725 1.796 1.572
Troškovi 516 659 558 582
Dobit čista 719 719 703 180
Dobit 719 719 703 775
Otpis kursne razlike ------ ------ 595

Prihodi

Kamata 2.187 2.270 2.196 2.015
Nepokretnosti 47 47 47 47
Efekata 236 225 234 190
Provizije 564 561 579 677
Zbir rashoda ili prihoda 3.034 3.104 3.057 2.929
Dividenda u % 20% 20% 1 2 % 6%

Gornja tablica, koja obuhvata period od 1929 do 1932
godine potvrđuje već i na prvi po gled da se poslovni volumen
već i od onog doba sužava, a  naročito poslednje dve godine, na 
23.6 miliona u 1932 prema još 31 milion u 1930 godini, odnosno 
za skoro 8 miliona. To nije bila laka stvar, U 1931 godini is
plaćen je izvestan deo uloga povlačenjem reeskontnih kredita, 
ali je 1932 godine isplaćeno iz sopstvenih snaga, isključivo re
dukcijom aktive, tuđih sredstava za preko 5 miliona. Svi računi 
poverilaca su smanjeni, izuzev reeskont, koji je ostao nepro- 
menjen na 3.2 miliona. Od uloga na štednju isplaćeno je 3.1 
milion (iznose 11.7 miliona prema 16.2 miliona u 1930 godini) 
a ostali poverioci opali su od 6.27 na 5 miliona.

Pored ovih velikih isplata ipak iznosi gotovina još uvek 
1.18 miliona ili 10% od uloga. Lombardni zajmovi su ostali ne^ 
promenjeni na 5.17 miliona, dok su menični krediti reducirani 
od 4.3 na 3.4 milio,na a aktivni tekući računi od 12.9 na 11.2 
miliona. Najveće pramene imamo kod hartija od vrednosti, koje 
su od skoro 6 miliona u 1929 godini svedene na 3.2 miliona u
1931 i na 1.9 miliona u 1932 godini. To dolazi kao posledica 
prodaje svih slobodnih efekata, to jest onih, koji nisu pripadali 
rezervnom fondu. Deo ranije iskazane kursne razlike pretvoren 
je na taj način u stvarni gubitak za šta je upotrebije.no od te
kućih prihoda efekata 274 hiljade i  561 hiljada na teret ovogo
dišnjih otpisa, čime je fond kursne razlike smanjen od 1.058 
miliona na 178 hiljada dinara. Ova razlika mogla bi se otpisaii 
od fondova, ali je uprava želela da ostavi fondove netaknut?.

U izveštaju oštro se kritikuje Zakon o zaštiti zemljo
radnika ali se napominje da banka izuzev smanjenih prihoda od 
kam ata za sada nije neposredno pogođena, pošto nema u svome 
meničnom portfelju više od ukupno 1 milion čisto seljačkih 
obaveza. Pored toga veći deo seljaka i dalje odgovara svojim 
obavezama tako da se i oni postepeno naplaćuju.
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Bruto prihodi samo su neznatno manji nego 1932 godine. 

Dobit je čak i veća nego ranijih godina, iznosi 775 hiljade prema 
703 i 719 hiljada ali je od toga ove godine otpisano 595 hiljada 
na ime kursne razlike, tako da iznosi čista dobit svega 214 hi

lja d a  dinara od čega ide 6% (prema ranijim 1 2 % odnosno 10%) 
što je 180 hiljada na ime dividende, a 34 hiljada kao tantijema.

Požarevačka trgovačka banka je i u 1933 godini nasta
vila sa sužavanjem aktive, da bi u što većem obimu mogla od
govoriti svojim obavezama. Ali kako su ulagači i izvesni po
verioci u drugoj polovini 1933 godine stavili preterane zahteve, 
M a  je banka krajem avgusta 1933 prinuđena da se koristi za
štitom  § 6.

U upravi Požarevačke trgovačke banke nalazio se u 
1932 godini sledeča g. g. -j- Jevrem S. Jovanovič—Kasidolac, 
pretsednik; Sava Mirkovič, potpretseđnik; Lazar Milosavljevič, 
Milan D. Stojadinović, Mihajlo S. Pavlovič, Jovan Lekić i Dra- 
goslav M. Dušmanić. U nadzornom odboru su g. g. Bora S. 
Pavlovič, pretsednik; Milosav Andrejević potpretseđnik; Mihajlo 
Z. Devlć, ing. Anton Bajloni, Koča Nikolič.

ЗЕЛИНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА — СВ. ИВАН 
ЗЕЛИНА.

Међу заводима који еу се у току ове године одлу- 
•чили да се ставе под заштиту Закона о заштити земљорад- 
ника налази се и Зелинска дионичка штедионица. Она се 
je  послужила Уредбом no члану 6. To значи да je морала 
објавити један план no којему она мисли исплаћивати своје 
улагаче.

Многе je изненадило кад je  и Зелинска штедионица 
затражила заштиту. Она je била позната као један од нај- 
солиднијих завода околине Загреба. Поверење je било тако 
знатно да чак и у години 1932. улошци бележе пораст. Значи 
да се je у првом кварталу 1933. ситуација битно изменила.

Концем 1932. и почетком 1933. у Загребу три велика 
завода лошла су под заштиту Уредбе no члану 6 наиме 
Градска штедионица. Српска и Југословевска банка. To je 
деловало не само у Загребу него и у његовој околини. На- 
рочито je деловао случај Градске штедионице. To je битно 
погоршало ситуацију и чод оних завода који су се до сада 
Држали добро. Навала улагача односно откази уложака 
били су све то знатнији.

Под Уредбама ми имамо већ преко 100 новчаних за- 
вода. A број оних који потпуно и без оклевања удовољавају 
својим обвезама далеко je мањи него што je број оних који 
су под Уредбом. Према томе највећи део нашег новчарства 
не„ врши своју функцију. Ш та значи ако новчани заводи 
не врше своју кредитну функцију, најбоље видимо код фор- 
мирања цене пшенице. Ван сваке je сумње да he пшеница 
код нас бити код сељака 10—20 napa јефтинија еамо ради 
тога јер ни трповци нити млинови не могу добити иоле већи 
кредит. Иоле јача понуда, a та понуда мора доћи, обориће 
цене без јаче тражње a то се не може појачати, и иснод 
извозног паритета.

Погрешка je код миогих завода што су они досга 
касно пошли под члан 5 или 6 Закона о зашткти земљо- 
радника. Наиме онда кад су реализирали све ликвидие ан- 
гажмане и исцрпли сав кредит код Народне банке. Онда 
наравно и није друго преостало него затражити заштиту. 
Други заводи кад су видели да тешко да he моћи да из- 
држе навалу улагача, затражили су заштиту одмах на време. 
Тако они прво нису реализирали све ликвидне ангажмане 
да би платили улагаче. Нити су узели «редите код Народне 
банке који их коштају 7.5% или и 9% да иоплате улагаче 
којима су плаћали 4% до 5%.

Зелинска диоиичка штедионица затражила je заштиту 
чим су под утиском догађаја код загребачких новчаних за-

вода њени улагачи постали немирни и почели да улошке 
отказују у већим износима. Уредбом je исплата регулирана, 
како завод не би од тога имао превелику штету.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1929 г. 1930. г. 1931. г. 1932. г.

Благајна 133
у хиљадама динара 

126 122 66

Народна банка 7 7 7 7
Менице 8.060 9.552 9.732 9 .2 4 0

Ефекти Г88 390 335 226
Дужници 243 410 47 59

Пасива

Г лавница 1.000 1.000 1.000 1.000

Резерве 59 75 87 76
Улошци 6.543 8.550 8.306 8 .666

Реесконт 705 503 607 470
Повериоци 86 105 89 123
Добитак 96 102 86 7
Збир билансе 8.633 10.488 10.246 10.333

Збир билансе не показује никакво смањење што je
врло редак случај у билансима новчаних завода за 1932, 1-0-
дину. Улошди су порасли за 350 хиљада динара што je та- 
кође врло ретко' у билансама прошле године. Реесконт je 
опао за преко 100 хиљада и не износи ни пола милиона ди- 
нара. To je у данашње време нарочито преимућство, јер 
многи заводи страдају баш од тога што су у знатној мери 
искористили реесконтне кредите. Било то код Народне банке 
било код других банака.

Менице показују смањење за пола милиона динара. 
Значи да се у 1932. години нови кредити нису давали и да 
се je лочело еа наплаћивањем ранијих. Наравно уколико je 
то дозвољавао Закон о заштити сељака. Морал сељака je 
у најновије време покварен. He плаћају своје дугове ни они 
који би то могЉ. Ha селу се у лојединим крајевима сма- 
трају они који удовољавају својим обвезама као издајице 
сељачке ствари. И изложени су у најмању руку презиру.

Чисти добитак износи само 7 хиљада динара орема 
80— 100 ранијих година. С обзиром на прилике које владају 
тешко je билансирати новчаие заводе ca нормалним добит- 
ком. A исплаћивати дивиденду у данашње време било би 
директно неморално.

У управном одбору седе г. Никола Антолковић као 
претседник, Лујо Пажић као уорављајући директор и г. г. 
Др. јосип Беровић и Фрањо Кос и замени« директора г. 
Стјепан Пажић.

У надзорном одбору су г. г. Мирко Гајиер, инж. Иван 
Барбић и Владимир Антолковић.

BANKA „STARA SRBIJA” A. D. — SKOPLJE

U našim ranijim analizama banke „Stara Srbija”, u Skop- 
Iju, koja je  osnovana 1923 godine —  dakle pre deset godina — 
ukazali smio na njen specijalan položaj: ona je krovna organi
zacija sedam novčanih zavoda (koji su i njeni jedini akcionari) 
■iz starosrbijanskih varoši, koje su se združile i  osnovale „Staru 
Srbiju” da bi u Skoplju imale novčani zavod koji obavlja nji
hove bankarsko-fimansijske transakcije. To su: Pećska trgovač- 
ko-industrijska banka, Peć (11 miliiona sopstvenih sretstava); 
Pnizreneka banka, Prizren (5.35 miliona); Gnjilanska privredna 
banka, Gnjilane (2.33 miliona); Prištinska banka, Piriština (2.4 
miliona); Uroševačka banka, Ureševac (1.64 miliona); Vučitrn- 
ska kreditna banka, Vučitrn (1.36 miliona) i Južno-srpska banka, 
Kos. Mitroviča (1.03 miliona).
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S obzirom na specijalnu konstrukciju banke „Stare 

Snbij-e” naročito je interesantno videti, kako je ona prošla kroz 
sve peripetije kojima su poslednje dve godine izloženi naši 
novčani zavodi, a koje su naročito u Južnoj Srbiji u 1932 godini 
potencirane, pošto su izbile razne afere banaka sa opijumom i 
drugim kreditnim transakcijama. U tome pogledu pruža uprava 
„Stare Srbije” u svome izveštaju vrlo informativne i interesan
tne podatke. Opšte stanje novčanih zavoda u prošloj godini 
ikarakteriše uprava vrlo pravilno sledečim rečima: „Stalno p o 
dizanje uloga kod pojedinih, zebnja -od moguće navale uznemi
renih ulagača- i- otkaza iskorišćemh kredita kod -drugih zavoda, 
skoro do potpunosti su paralizovali svako korisno poslovanje 
kreditnih ustanova, čija se aktivnost sa  malim dzuzetcima svela 
na tako zvanu tihu likvidaciju. Nestabilnost valute, razni za
štitni zakoni, predloži i ekperimenti, meregulisa-ne državne oba
veze -i zlonamerni glasovi o brisanju dugova i  opštern mora- 
torijumu, dovelo je privatno novčarstvo u takvu situaciju da je 
znatan broj zavoda morao tražiti zakonsku zaštitu.

Banka „Stara Srbija” nije tražila zaštitu, mi § 5 ni § 6, a 
njezini bilansi za poslednje četiri godine pokazuju sledeči 
razvoj.

Račun izravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932
u hiljadama dinara

Blagajna 1.845 1.140 1.856 1.271
Dužnici 6.899 6.492 7.738 5.453
Menice 7.167 9.253 8.588 8.281
Zajmovi -na zaloge 492 664 721 422
Nepokretnosti 1.225 2.220 2.250 2.250
Hart-ije od vrednosti 766 1.086 1.206 1.221
Vrednost rez. fonda 814 1.065 1.200 1.200
Nameštaj i pribor 3 140 126 114
Garantije, -razna aktiva 27.635 28.826 30.309 27.533

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 8.000 8.000
Rezervisana dobit za glavnicu 600 715 — —

Rezervni fondovi- 1.725 1.800 1.865 2.000
Poverioci 5.816 8.058 5.885 3.908
Reeskont 1.800 3.798 2.673 2.370
Ulozi na štednju 2.251 3.058 4.177 2.831
Tantijeme 130 194 91 —
Čista dobit za podelu 602 541 480 0.7
Nepodignuta dividenda — — ' ~ - 480
Zbi-r bilansa 46.852 50.852 54.085 47.747

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamate 1.057 1.007 1.085 809
Troškovi i -porezi 901 933 . 907 934
Otpisi 76 46 218 417
Dotacije 98 —• 80 150
Čista -dobit 907 735 870 0.7

Prihodi
Kamata 1.985 1.779 2.077 1.625
-Provizije 458 290 257 346
Razni prihodi 192 200 129 99
Od efekata 92 332 258 100
Od nepokretnosti 137 126 140 140
Zbi-r prihoda ili rashoda 2.866 2.731 2.863 2.311

Kod banke „Stara Srbija” počela je 1932 -godina rela
tivno vrlo dobro! Uprava napominje, da je posle panike u sep
tembru, oktobru i novembru 1931 godine imala opet znatan, 
priliv uloga, -koji su -delimično upotrebljeni za isplatu ban činili- 
obaveza kod privatnih banaka-, ver-ovatno akcionar-ima, odnosno 
osnivačima. Krajem avgusta 1931 godine -iznosili su ulozi 8.3- 
miliona; prajem novmbra 1931 godine opali su na 6.5 miliona,. 
ali su zatim, do kraja februara 1933, novim prilivom, porasli 
na 8 miliona. Od tog doba a pod nepovoljnim uticajem zakona
o zaštiti zemljoradnika i- oscilacija deviznih fcurseva ulozi su; 
opaii maja 1932 na 5.4 miliona, avgu-sta 4.8 miliona a decem
bra 4.25 miliona. AK to nije sve. Banka „S tara -Srbija” isplatila: 
je pored toga i- sva potraživanja drugih novčanih zavoda u iz
nosu od oko 800 hiljada i smanjila svoje obaveze po reeskon- 
tu za oko 300 hiijada dinara. Ukupno, tuđa sretstva smanjena su, 
u 1932 godini za 3.6 miliona i to  prem a bilansu: ulozi n a  šted
nju za 1.35 na 2.8 -milion®, poverioca- po tekućim računima za 
1.98 miliona, (i- u 1931 godini opali su za 2.2 miliona) a reeskont 
za 300 hiljada na 2.37 miliona. Sve ove isplate izvršene su bez 
pomoći sa treće strane, smanjenjem aktive, što dokazuje da je; 
ova bila vrlo likvidna i solventna.

-Najviše su smanjeni aktivni tekući računi, za 2.28 na 5.45 
miliona, zatim gotovina za skoro 600 hiljada na 1.27 miliona, što 
je gotovo 50% od uloga na štednju i 8 % od ukupnog obrtnog 
kapitala. Lombardni zajmovi reducirani su za 300 hljada na 
422 hiljade, a najmanje su smanjeni menični krediti, za 300 hi
ljada na 8.28 miliona. Ovo su sigurno najtikvidniji angažmani,
-i -banka ih je čuvala, likvidirajući postepeno ostala potraživanja. 
Ostale pozicije aktive su bez -promena: nepokretno-sti su bi- 
lansirane sa 2.25 miliona a  hartije od vrednosti sa 2.4 milkma.-

Bruto prihodi, su za -ok-o 2.0% manji od prošlogodišnjih, 
iznose 2.3 miliona, što je posledica smanjenja poslovnog volu
mena. Uporedo sa  smanjenjem prihoda opali su i rashodi, ali ne 
u istoj mer-i. Kamate po ulozima-, reeskont-u i potraživanjima 
manje su za 275 hiljada. Režijski troškovi manji su za -oko 50 
hiljada ali -su porezi i prirezi (zbog velikih taksa za izvršenja 
po utuženim potraživanjima) porasli za 75 hiljada na 322 
hiljade. Ako od bruto prihoda odbijemo rashode od 1.74 mi
liona, ostaje dobit od 568 hiijada, od čega je otpisano 25.8 hi
ljada na ime kursne -razlike, 12 hiljada od na-meštaj-a, 15 hiljada 
kao dotacije pension-om foin-du, 50 hiljada kao dotacije rezervnom 
fondu i 85 hiijada fo-ndiu za -nepokretnosti; 379.6 hiljada je upo- 
trebljeno za otpis nenaplativih -potraživanja a saldo od 730 -di
nara prenet je na novi račun.

Ovim znatnim dotacijama fondovima ovi su krajem go
dine po-rašii na 2 miliona, tako -da iznose krajem 1932 godine- 
sopstvena sretstva 10 miliona a tuđa,-sretstva preko 9 miliona. 
Ovim -odnosom banka „Stara Srbija” pruža svojim ulagačim a. 
neobičnu sigurnost.

Prošle godine iznosila je čista dobit „Stare Srbije” 870 
hiljada, a -posle dotacija ostalo je za po-delu akcio-narima 4 8 0 ’ 
hiljada dinara, odnosno 8%. S -obzirom na teške e-k-onomeke pri
like prihvatila je glavna -skupštin-a predlog uprave da se divi
denda ne podeli već ostavi u bančin priplod, ка-о uloig za -even
tualno povećanje glavnice. U ovogodišnjem bilansu taj se iznos 
pojavljuje u pasivi, -kao privremeno potraživanje akcdonara.

U upravi banke nalaze se -sledeča gospoda: Živko St. 
Rajević, pretsednik; H. Drag. Patrnogić, potpretsednik; Trifun 
J. Čukić, H. Ljuba Patrnogić, Mita Nikolič, T-rajko Spasič, Dam
jan Garalejić, Mih. Dimitrijević, -Dušan Sto-šić i Mihajlo Patrno
gić, direktor. U nadzornom odboru gospoda: Arsenije Martino- 
vic, pretsednik; Đorđe M. čičarić, potpretseđnk; Alek-sa Đarnilo- 
vić, Dušan Nekić. Direkciju sačinjavaju gospoda: Mihajlo P a tr--  
nogi-ć i Svetolik Ja-kovljević.
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Садржај:
Rudnici uglja u A!eksiöcn — Brisel
југославенеко индустријско и трговачко д. д. — Загреб 
Лудбрешка дионичка штедионица — Лудбрег
Грађевно подузетништво Батушић, Јуришић и Сконал,, инидањери д- д. Загреб

RUDNICI UGLJA U ALEKSINCU, BRISEL

Pogo ršanje privrednih prilika -teško je pogodilo našu indu
striju uglja; potrošnja je u znatnoj meri smanjena. Naročito se 
teško oiseća smanjenje potrošnje državnih željeznica, koje se u 
sve većoj meri služe ugljem iz državnih ugljenokopa, koji su 
povećali svoju proizvodnju. Privatnim preduzečima nije bilo 
lako -pronaći no-va tržišta, pa -ni kod znatno spušten,ih cena. Ove 
primke pogađaju, sva naša preduzeća bez razlike i svugde se 
moralo pristupiti redukcija proizvodnje. Rudnici uglja u Alek- 
s'incu nalazili su se pri tome u  relativno povoljnijem položaju, 
pošto je upravo na vreme pristupila potrebnoj organizaciji pro
izvodnje još pre nekoliko godina. Bruto proizvodnja iznosi u 
1931/32 godini 105995 tona prema 128.378 tona u 1930/31 i 
126.673 tona u 1929/30 godini. Smanjuje prema 1929/30 iz
nosi -dakle oko 25% odnosno jednu četvrtinu. Ali se ovi podatci 
odnose na bruto proizvodnju. Ako od tih količina odbijemo gu
bitke na pranju i sortiranju onda ostaje u 1931,/32 godini 
neto proizvodnja od 80.984 tona prem a 98.7 hiljada tona u 
1929/31 i 114 hiljada tona u 1927/29 godini.

neto sopstvena
Godina proizvodnja potrošnja prodaja

u tonama
1920/21 33.728 — 33.700
1921/22 06.571 — 66.500
1922/23 70.147 — 70.000
1923/24 65.041 — 65.000
1924/25 78.395 78.300
1925/26 89.817 - — 89.000
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
1931/32 80.584 12.494 66.601

da ih naša država ne mora platiti. Društvo je preuzelo sve mere 
za naknadu štete, aii kako su svi napori ostali bezuspešni, do- 
neta je 1927 godine odluka da se ovi gubitci iz eo-pstvenih 
snaga amortiziraju. Poslednjih godina društvo se znatno mo
derniziralo. Proširena je električna centrala, podignuta fabrika za 
briketiranje, modernizirane su. naprave za pranje i1 čišćenje uglja, 
a kod pretovarne stanice Adrovac podignute su radničke kuće, 
laboratorija i t. d. Modernizacija još ni ove godine nije za
vršena.

U narednoj tablici uporedili smo najvažnije bilansne pozi
cije za poslednje četiri godine. Treba napomenut«, da su bilansi 
sastavljeni krajem septem bra svake godine a ne 31 decembra, 
kao što je to uobičajeno. Dalje, sve su vrednosti bians-irane u 
belgijskim francima , a ne dinarima, pošto je sedište društva u 
Brislu. Ove godine konvertirane su dinarske vrednosti prodate 
proizvodnje u belgijske franke, po srednjem kursu, to jest 158 
dinara -za 100 belg. franaka. Tome uprava dodaje, da je Na
rodna banka dodavala kursu franka još i prim, koji je krajem 
septem bra iznosio 1 2 %.

Račttn izravnanja

Poslednjih 12 godina proizvedeno je u Aleksinačkim rudni
cima neto preko 1 milion tona odnosno preko 100 hiljada va
gona! Vidimo, da je prodaja u posled-njoj godini opala za 40% 
prema 1928/29 godini, i to uglavnom zbog povišenja sopstvene 
potrošnje.

Eksploatacija Aleksinačkih rudnika datira iz 1903 godine 
kada se za ove rudnike zainteresovao belgijski kapital. O tome 
mi smo opširno referisali u prošlogodišnjoj analizi. Koncesija 
obuhvata 1210 hektara zemljišta kod Kraljevca i Aleksinca. Dru
štvo ima tri ugljenokopa, svaki sa po. dva okna i to  Sv. Đorđe, 
Sv. Petar i  Subotina. Za vreme rata su austrijske i nemačke 
okupacione vlasti izvesno vreme eksploatisale rudnike — iz
vađeno je 260 hiljada tona, a prilikom povlačenja, u jesen 1918 
godine, sve su industrijske naprave poništene i društvu je na- 
neta šteta, koju su sudovi, precenili na 15.73 miliona dinara ali

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932
u hiljadama belgijskih franaka

Investicije 6.089 7.366 8.870 8.421
Obnovljene investicije 10.173 10.173 10.173 10.173
Hartije od vrednosti 121 — 785 783
Gotovina i banke 5.101 1.129 2.975 2.135
Zalihe i materijal ■ 1.947 2.002 2.296 1.712
Razni dužnici 4.868 3.629 3.743 5.333
Ratna šteta 461 — — —

Depo 105 105 105 105

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Zakonske rezerve 974 1.000 1.000 1.000
Stat. rez. fond 3.630 5.425 5.600 5.600
Rez. za zašt. inv. 10.173 10.173 10.173 10.173
Poreska rezerva 852 806 476 322
Amort. fond invest. — 800 1.600 2.400'
Neisplaćena dividenda 76 92 87 556
Poverioci 1.301 1.214 1.222 1.022
Nove naprave 1.350 — — —

Dobit 4.066 2.593 2.491 . 1.403
Zbir bilansa 28.866 28.404 28.947 28.661

Račun gubitka 1 dobitka
Rashodi
Amort. prvobit. invent. 550 400 800 750
Amort. restaur. invent. 1.261 800 800 800
Dobit za podelu 2.227 1.392 891 —

Otpis hart, od vred. — — — 150
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Prihodi
Prenos dobiti 5 7 314 291
Prihod proizvodnje 4.061 2.586 2.177 1 .1 1 2
Gubitak — — — 297
Zbir prihoda ili rashoda 4.066 2.593 2.491 1.700

Zbir 'bilansa koji je istovetan sa obrtnim kapitalom nepro- 
menjen je već sve četiri poslednje godine. Ako detaljnije po- 
smatramo pasivu, videćemo da pretstavljaju gotovo sve pozi
cije sopstvena sretstva preduzeća. Tuđa sretstva su: poverioci 
sa 1 milion, prelazna pozicija neplačane nadnice sa 80 hiljada 
i neisplaćena dividenda u iznosu od 556 hiljada franaka, koja je 
ostala u preduzeću pošto ovo nije imalo mogućnosti: —  zbog 
deviznih odredaba — da je transferiše svojim akcionerima u Bel
giji. Prema ukupnom obrtnom kapitalu poverioci i ostala tuđa 
srestva potpuno su neznačajna; za vreme poslednjih godina ovi 
su poverioci smanjeni za 300 hiljada na jedan m iion, a ne
sumnjivo je, da pretstavljaju samo prolazne pozicije. Ako uzme
mo u obzir, da u aktivi bilansa iznosi gotovina u blagajnama 
preduzeća i potraživanje kod novčanih zavoda 2.1 milion fra
naka, onda vidimo, da bi društvo svoje poverioce sa 50% 
smanjenjem svojih raspoloživih gotovina moglo likvidirati i sa
staviti' bilans isključivo iz sopstvenih sretstava. Znači da je 
preduzeće neobično dobro finansiski fundirano i saturirano sret- 
stvima, Sve nove investicije, koje se još izvršuju, učinjena su iz 
sopstvenih snaga, bez upotrebe novih kredita. Od 27 miliona 
belg. franaka sopstvenih sretstava, glavnica iznosi 6 miliona. 
Prvobitno ona je bila 1 milion, od čega je 100 hiljada franaka 
uneto kao apor. Docnije glavnica je povišena putem, novih 
emisija, poslednji put u 1924 godini, kada je konceeioni ugo
vor produžen za novih 50 godina. Fondovi kapitala iznose 6.6 
miliona franaka odnosno 1 10 % glavnice, a onaj amortizacije 
investicija 2.4 miliona i za restauraciju 'naprava, porušenih za 
vreme rata 10.17 miliona.

Investicije su bilamsirane sa 18.5 miliona i potpuno su po
krivene sopstvenim sretstvima. Isto važi i za zalihe, materijal 
i dužnike preduzeća. Ova je pozicija porasla poslednje godine 
od 3.7 na 5.3 miliona što može da se oibjasni iz dva razloga: 
ili je  društvo odobrilo veće kredite, da bi plasiralo što više uglja, 
ili ima još nedovršenih investicija, koje su već u napred plaćene. 
Zalihe i materijal, koje su pretprošle godine bilansirane sa 2.3 
miliona, iskazuju se sada po knjigama sa 1.7 miliona. Uprava na
pominje, d a  je zaliha neprodatog uglja normalna, a krajem 
septem bra iznosi 3330 tona ili 333 vagona a to je 4% od u- 
kupno proizvedenog uglja u prošloj godini.

U bilansu, dobit za 1931/32 godinu iskazana je sa 1.4 mi- 
liona,, prem a 2.5 milioina u 1930/31 i 4 mffiona u 1929/30 go
dini. Ovo dokazuje, da su prilike znatno pogoršane i da je za
rada u rapidnom opadanju. Međutim i to treba 'naglasiti, ova 
dobit nije čista, za podelu akcionara, već dobit bez otpisa i 
amortizacije, dakle u izvesnoj meri bruto dobit. Ako bacimo 
pogled na račun gubitka i dobitka, videćemo, da iskazuje pre
duzeće gubitak, i to od 297 hiljada franaka, dok je čista dobit 
u 1930/31 godini iznosila 891 hiljadu, a  ranije godine 1.4 mili
ona i 2.23 miliona belg. franaka.

Račun gubitka i dobitka ne odgovara našim računima. To 
je, prem a francuskim i belgijskim uzansima, samo podela bruto 
dobiti. Bruto prihodi, po odbitku nadnica, poreza i svih ostalih 
troškova iznosili su u prošloj godini 1 .11  miliona franaka; za
jedno sa prenosom dobiti iz pretprošle godine dostižu 1.4 mi
lioina; ali kako iznose otpisi na ime amortizacije 1.55 miliona i 
otpis na kursnoj razlici hartija od vrednosti 150 hiljada franaka, 
rezultira iz ovoga per saldo stvarno gubitak od 297 hiljada fra
naka, koji se prenosi na novi račun. Ižvestnim smanjujem arnor- 
tizaci'one kvote mogla bi uprava Aleksinačkih rudnika da eli
minira gubitak ili čak i da iskaže malu zaradu. Ali bi bilans u 
tome slučaju svakako bio nerealan, pošto je preduzeće kroz celu 
godinu radilo i trošilo svoje naiprave. Zbog toga je glavna

skupština održana 8 februara o. g. u Brislu odobrila ove Ot
pise i odredila, da se gubitak ima preneti na novi račun.

Novim investicijama i moderniziranjem preduzeća opravdano 
se može očekivati, da će društvo biti u stanju da smanji re
žijske troškove, tako da će iz ovogodišnje zarade moći pokriti 
ovaj gubitak, i da neće biti potrebno za to upotrebiti rezervne 
fondove.

U upravi Aleksinačkih rudnika u Brislu nalaze se sledeča 
g. g.: Charles Brunard, Bruxelles, pretsednik; Maurice Herve, 
Trooz, potpredsednik; Prime Arnould, Aleksinac, Maurice Car
dinal, Bruxelles; Louis Dupont, Douai; Pauli Hayez, Douai, Va
silije J. Jovanovič, Beograd; Leopold Lechien, Marcinelle. U nad
zornom odboru su g. g.: Paul Herve, Trooz; Leon Lechien, Mar
cinelle i Joseph Wery, Fosses.

ЈУГОСЛАВЕНСКО ИНДУСТРИЈСКО И ТРГОВАЧКО Д.Д.
— ЗАГРЕБ

Ово подузеће, основано од „Титанит” д.д. у Загребу 
односно привредника који -ce налазе у овоме друштву, из- 
вело je прошле године далекоеежну санацију. Извршење са- 
нације показује снагу подузећа односно груие којој припада. 
Концем 1931 године подузеће je изгубило читаву главницу, 
коja je износила 1 милион 250 хиљада динара. Главницу je 
требало отписати. Али тиме проблем још није био решен. 
Било je потребно набавити и нова сретства. И то властита, 
iep кредити с обзиром. на високу каматну стопу у знатној 
мери отежавају прооперитет.

Приступило ce повишењу главнице. И то одмах на
5 милиона динара. Прошле године број наших индустријских 
подузећа који je могао и помислити на повишење главнице 
био je минималан. He што не би била потребна једна та- 
ква акција јер je познато да највећи део наших индустриј- 
ских подузећа болује од иеповољног односа између власти- 
тих и поверених сретстава осносно ради тога што je зна- 
тан део инвестиција извршен туђим сретствима.

Са главницом од 5 милиона динара, Југославенско 
индустриско и трговачко д.д. ступило je у ред наших ве- 
ћих индустријских подузећа. Подузеће има две фабрике, у 
Карловцу металне робе a у Загребу фабрику дугмета и 
сродних артикала. Ha последњем загребачком Збору могло 
ce видети да смо ce и у  овим артиклима скоро потпуно еман- 
дипирали од иноземства. Највећи део модних артикала за 
које мислимо да ce набављају у Паризу, Габлонцу или негде 
на трећем месту, израђују c'e сада у Загребу, у домаћим 
фабрикама.

Подузеће све више истискује страну робу. Привредна 
криза има утицај и на моду. И да није те рестрикције у по- 
трошњи готово свих артикала, подузеће би већ данас да- 
вало повољне резултате. Овако мораће издржати још неко 
време. Подузеће je данас финансијски довољно снажно *  
оно може веома лако да издржи, док ce прилике не поправе. 
Није далеко време, када he сигурно да ради и са знатним 
профитом.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива: 1929. 1930. 1931. 1932.
У хиљадама динара

Зграде 1.2 12 1.306 1.262 1.199
Машине 1.292 1.695 1.585 1.447
Иивентар 251 288 292 281
Складиште 4.624 4.193 4.070 4.290
Каменолом 1.330 3.102 3.604 ------
Благајна 63 25 27 79
Дужници . 727 2.468 2.436 595
Г убитак 580 576 1.248 271
Главница 1.250 1.250 1.250 5.000
Повериоци 8.833 12.407 13.308 4.269
Збир билансе 10.088 13.657 14.558 8.269
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Збир биланса показује знатно смањење. To у ирвом 

реду због тога што je из подузећа издвојено одељење ка- 
менолом које je у билансу за 1931 годину претстављало 
-вредност од преко 3.5 милиона динара. A елиминирањем по- 
зиције, „Каменолом” знатно су редуцирани и дужници јер 
je велики део потраживања долазио уттраво од овог оде- 
љења.

Инвестиције показујју смањење, одговарајући изно- 
сима амортизације. Behe инвестиције нарочито у стројевима 
биле су извршене 1930 године. Данас све ове инвестиције 
претстављају вредност од 3 милиона динара. A како глав- 
ница износи 5 милиона то не само да су све инвестиције 
покривене властитим сретствима »ero и један део обртног 
капитала. To даје подузећу јако залеђе. Нарочито у перио- 
дима кризе и потешкоћа на тржишту.

Складиште показује повећање за 200 хиљада диЛара. 
-Код каменолома залихе робе нису биле знтне. Дужници су 
редуцирани за 2 милиона. И с обзиром да више нема «аме- 
нолома, види се да подузеће не даје радо кредите и да 
своје артикле пласира претежно за готово. Јаче кредитирање 
наравно да би повећало делатност, a и зараду. Само би 
у томе случају били потребни и знатни отписи на дуби- 
•озима.

Повериоци су редуцирни од 13.3 на 3 милиона динара 
или за преко 10 милиона. To je делимична последица ели- 
минврања одељења Каменолом и потраживања која су била 
у вези с тим одељењем. Међутим на смањен>е поверилаца 
деловало je и повишење главнице на 5 милиона динара. Тиме 
ће се знатно уштедити на каматама што ће се одразити и 
,на пословање идућих година.

Прошла година свршила je губитком од 271 хиљаду 
динара. Код главнице од 5 милиона то није знатан износ, и 
показује, са каковим потешкоћама мора да ради онај део 
■наше индустрије, која je у претежној мери упућена на увоз 
сировина и полуфабриката, a која нема царинеку заштиту, 
као што je то случј код других грана индустријске делат- 
ности.

У управи овог предузећа се налазе: Еуген Радован, Др. 
Рудолф Блис, Алфред Пик, Инж. Кустав Кунец, (умро) Инж. 
■Федор Јамницки.

ЛУДБРЕШКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА — ЛУДБРЕГ

У Савској бановини имамо знатан број завода који су 
имали концем 1931 године више уложака него при крају
1930 године, или пак су исказивали исто стање.

Међу заводима који су у 1931 години показали по- 
раст  уложака (и то чак и, врло знатан) налазимо и Лудбре- 
Јнку дионичку штедионицу. Према 1930 било je крајем 1931 
године за преко 1 милион динара више.

У прошлој години ситуација се изменила. Ако су ве- 
јм к и  стари и реномирани новчани заводи морали ограничити 
na чак и обуставити исплату уложака, јасно je да су то 
Јиорали осетити и мањи заводи. Гласови о теижоћама око 
ггодизања уложака продрли су временом и до последње 
долибе. И није чудновато да je један део улагача почео да 
диже своје улоге, na чак и код оних завода «оји су иначе 
уживали и још и данас уживају највеће поверење. Данас 
нема више новчаног завода у земљи .који не исказују сма- 
Њење уложака према 1930 години.

Питање je само дали поједини заводи исплаћују уло- 
ге према захтевима улагача или не. Сасвим je друга слика 
;ако један завод исказује смањење уложака за 20—30% a да 
при томе није завео ни најмање ограничење исплате или 
ако исказује смањење од 10% само због тога, игто улагачи 
■и упркос захтева нису могли више добити. Лудбрешка ште- 
даонида долаж  у ред новчаних завода који су константно

удовољавали захтевима улагача. Овај се завод није кори- 
стио ни § 5 и Уредбама no члану 6 Закона о заштити зе- 
мљорадника.

У новије време ситуадија се код банака битно попра- 
вља. Додуше нових улога нема баш много. Али ее стари 
више не подижу у оној мери као раније. Па ни код оних за- 
вода који иначе не праве нарочите потешкоће. По најнови- 
јем извештају Народне банке о нашим привредним прили- 
кама чак ее примећује и извесан пораст укупног стања уло- 
га. Кад би се повела једна енергична акција за сређивање
прилика у нашем новчарству дало би се за жратко време
много тога уредити.

Биланси за 4 последње године: овако изгледају:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Благајна 778 140 135 103
Банке — 602 598 —
Менице 6.619 8.179 7.355 7.103
Дужници 1.942 1.578 4.482 2.040
Ефекти 64 187 379 180
Непокретности 400 400 380 365
Инвентар о т п и с a н
Губитак — — — 14

Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Рзерве 150 165 165 180
Улози 7.989 8.938 . 10.974 8.036
Повериоци 198 130 953 244
Реесконт 350 750 135 345
Добитак 116 103 99 —

Збир биланса 9.804 11.088 13.331 9.807
Улошци су опали за скоро 3 милиона динара. Међу-

тим они су ипак већи него што су били концем 1929 године. 
Јак пораст уложака у периоду 1929—31 године за преко 4 
милиона или за две трећине стања од краја 1928 године 
није могао издржати тешку пробу опште банкарске кризе 
у земљи na je морао да показује знатно смањење. To сма- 
њење дошло je у прошлој години «ад je зараза била општа 
и кад joj се нико више није могао уклонити јер je била и 
психолошка и општа.

Истовремено са сман.ењем уложака опали су и по- 
вериоци. Реесконт je порасао за 200 хиљада динарја, али 
ипак износи тек половину од стања концем 1930 тодине кад 
су прилике на новчаном тржишту још биле потпуно нор- 
малне.

Дужници показују смањење од скоро 2 и no милиона. 
Они су према 1931 години више него преполовљени. To 
показује да_су били у знатној мери ликвидни. Мало je данас 
завода који би у току једне једине године, и то у пориоду 
највеће кризе поверења, сељачког мораториума и уредбе о 
посредовању био у стању да наплати толики износ својих 
потраживања.

Менице показују смањење за преко једног милиона. 
С обзиром на чињеницу да мањи провинцијски новчани за- 
води одобравају меничне кредите у првом реду земљорад- 
нику, ш акако je повољна конетатадија, да се у доба апсолут- 
не заштите земљорадника могло уновчити толико меничних 
кредита.

Потраживања код банака више се не појављују у 
билансу. Она су делимичио реализирана a делимично књи- 
жена преко рачуна дужника.

Пословни резултат није могао задовољити. Уместо

i
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добити од неких 100 хиљада динара, као што je било уоби- 
чајено последњих година, имамо сада минималан губитак, 
од 14 хиљада динара, што с -обзиром на резерве, које износе 
око 180 хиљада динара, не игра улогу.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају :
Пркходи 1929. 1930. 1931. 1932.

у хиљада.ма динара 
Камате 534 76 765 664
Провизије 260 221 198 123

Расходи
Камате 471 — 607 608
ТрошкоЕи 98 123 137 140
Отпис непокретности — —  20 15
Порези 111 71 100 46

Приходи од камата подбацили су за 100 хиљада ди- 
нара што je разумљиво, с обзиром да еу дужници и менице 
знатно опали. Исто вреди и за провизије јер je оословање 
било мање интензивно a то делује уораво на приходе од 
провизија.

Издаци на каматама су остали исти, и ако су улози 
на штедњу у опадању. Једино код пореза je постигнута 
знатна уштеда. Међутим како су приходи пали у далеко 
већој мери иего што су смањени издаци то резултат рада у 
прошлој години није могао бити тако повољан као ранијих 
година.

У управи Лудбрешке штедионице налазе ce г.г.: Ар- 
тур Шејер, Максо Шејер, Иван Керстнер, Др. Леон Шле- 
зингер, JI. Лауш и Вјекослав Боршић a у Надзорном одбору 
су г.г.: Милан Шејер, Самујел Вејс, Фрањо Франгер и Др. 
Лео Шејер

ГРАЂЕВНО ПОДУЗЕТНИШТВО БАТУШИЂ, ЈУРИШИЋ И 
СКОПАЛ, иижењери д. д. у ЗАГРЕБУ

Ми данас оскудевамо у великим и јаким грађевним 
подузећима која би била у стању да изводе, a делом и фи- 
нансирају, велике јавне радове. Оно неколико подузећа loto 
смо били основали још одмах после рата a и касније, прошло 
je доста слабо и морало je сукцесивно или да ликвидира или 
да знатно редуцира своју делатност. Сва та подузећа која 
су изводила велике јавне радове имају веома рђаво искуство. 
Ни један nocao није свршен без процеса. A процеси код иас 
трају годинама. A и где није долазило до процеса, наплатом 
je затежено.

Данас велике радове код нас изводе страна подузећа, 
која ми финансирамо. Па и кад их плаћа.мо боновима ипак 
ce нађе начина да ce ови уновче.

Да ce тако поступало према домаћим фирмама, one 
би и. данас биле способне за рад; док ce овако запославају 
као акорданти тих страних подузећа.

Грађевно подузетништво Батушић, јуришић и Скспал 
д. д. у Загребу основано je као акционарско друштво године
1928 у Загребу. Раније je постојало слично подузеће као 
цнокосна фирма, али je било дошло у потешкоће. До осни- 
вања акционарског друштва дошло je ради тога јер je фирма 
Батушић, Јуришић и Скопал била преузела неке велике ра- 
дове у Косовској Митровици као и изградњу великог обран- 
беног насипа уздуж Саве, све од Раче na до Шапца. Акције 
новог подузећа биле су у рукама грађевних фирма Унион 
Бау A. Г. у Бечу и Хајнрих Фрајд и син у Будимп'ешти. Фи-

нансирање су вршиле ове две фирме преко Босанске индус— 
тријокб и трговачке банке.

Подузеће je године 1928/29 извело знатаи део радова 
на прузи Рашка—Косовска Митровица. Радови на савском 
насипу у Срему нису још потпуно готови и морали су бити 
радуцирани. Водна задруга која je имала суделовати код из-- 
градње овог насипа нашла ce у потешкоћама. Прво што њени 
члановк иису могли да иа време и у пуном износу плате своје 
доприносе. A ту ce радило о знатним износима, будући да 
je насип дуг скоро 100 -километара. Поред тога било je по- 
тешкоћа око реализације зајмова, које je задруга мислила 
закључити делом код Државне хипотекарне банке, a делом: 
код осталих новчаних установа. Кредитна криза наравно да 
je морала ш годити радове који су ce добрим дело.м ималџ 
нзвршити помоћу кредита и зајмова.

Ma да je највећи део радова већ готов, подузеће мма 
још увек велика потраживања. A према томе има и знатне 
обавезе према својим финансијерима. To наравно делује и на 
пословни резултат. Код оваквих прилика још je чзде да гу— 
битци ш дузећа ие иду у милионе динара. Јер није данас шала 
имати потраживања, a дугове, који износе no 100 милиона 
динара.

Деоничка главница износк 2 милиона динара. Тежиште 
читаве финансијске организације иије било по-стављено нз 
властита средства, него на «редите. Кредити који су ce ималк 
поератити no свршетку посла. Само што ce није предвидело 
да ти радови неће бити на време плаћени.

Биланса sa лериод 1929-32 овако изгледа:

Актива: 1929. 1930.. 1931. 1932.
Благајна 67 505 261 419
Ефекти 732 737 10 10
Инвентар 3.820 2.479 1.187 657
Материјал 2.773 2.584 989 632
Дужници 60.017 52.801 99.549 95.041
Губитак 420 581 792 875

Пасива:
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Веровници 65.832 57.691 100.789 95.637

Како видимо главне су позиције биланса дужници у 
активи и веровници у пасиви. Још прве и друге године док 
су радови били у току, инвентар и материјал представљају 
вредност од 6.5 милиона динара. Концем 1932 они пред- 
cтaвљäjy вредност од нешто прехо милиона динара. Мате- 
ријал je највећим делом потрошен. A инвентар делом амор- 
гизиран.

За подузеће je витално питање како доћи до угово- 
рене суме за извршене радове. Од тога зависи и могућност 
удов-ољавања обвезама према веровницима. У овом случају 
то су стране фирме. Ту данас долазе у обзир и девизне по- 
тешкоће. Ну ипак je главно да ce дође до протувредности 
извршених радова.

Обзиром на прилике подузеће свршава ш словање са 
губитком. Већ прве године губитак износи 400 хиљада ди~ 
нара, a касније ce повећава за 100— 200 хиљада дииара тако 
да данас већ износи скоро половину деоничке главнице.

У управи ce иалазе г.г.: Инж. Славо Батушић, Инж. 
Владоје 1уришић, Славољуб Скопал (умро), Јосип Најман и 
Роко Маричић од Босанске банке (иступили) те Мирко 
Розиер и Алберт Сингер.

ТРГОВАЧЖО ОБАВЕШТАЈНИ ЗАВ0Д A. Д. i:
П Р Е Ђ Е  5°
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Садржај:
Југословенске текстилне творнице Маутиер д. д. — Загреб 
„Алфа” д. д. сепаратори и стројеви за млекарство у Загребу 
Прелошка штедионица a. д. у Прелогу 
Bačko-gradištanska štedionica u Bačkom Gradištu

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТЕКСТИЛНЕ ТВОРНИЦЕ МАУТНЕР
Д.Д. — ЗАГРЕБ

Изгледа, да je у току прошле године, између свих 
наших индуетријских грана, релативно још најбоље прошла 
наша текстилна икдустрија; она има да благодари не у по- 
следњој линији поскупљењу девиза, које je спречавало увоз 
готове робе и конкуренцију иностранства. Али су наше тек- 
етилне фабрике имале да се боре великим тешкоћама и то 
баш због поскупљења девиза, пошто су оне великим делом 
улућене на у-воз сировина, које су осетљиво поскупиле — 
често у већој мери но што се на домаћем тржишту могла 
повисити цена. Било je и других тешкоћа. Ta je пре свега 
била набавка девиза. У колико су долазиле у питање др- 
жаве ca којима имамо клириншке уговоре, ствар je још не- 
како ишла; али за друге земље, нашој индустрији није оста- 
јало друго него приватно тржиште ако се нису хтела или 
д^огла задуживати на неодређено време. A тиме сировина 
није поскупела само за 28.5% већ за 40 до 50%. Па ипак 
се радило пуном паром, пошто потрошша у земљи, наро- 
чито обичних и средњих квалитета није опала.

0 'ВО наше гледиште потврђује биланс југословенских 
текстилних творница Маутнер д.д. у Загребу. Док je чиста 
добит овога предузећа остала ca 1.69 милиона непромењена 
као и 1931 године дотле je у самом финансијском стању 
предузећа дошло чак и до врло повољних промена, као што 
ћемо то мало доцније видети. Али je свакако симптоматично, 
да за време ове тешке делресије, у доба када су акционари 
скоро свих наших привредних предузећа, у првом реду ба- 
нака, морали да резигнирају на дивиденду, има ово врло 
интересантно индустријско предузеће могућвост да исплати 
својим акционарима 1.2  милиона динара на име 6% диви- 
денде.

југостовенско текстилно Маутнер д.д. припада међ 
ваша најстарија и највећа текстилна предузећа; оно обу- 
хвата онај део бившег највећег аустријског индустријског 
текстилног концерна, који се je налазио на територији наше 
државе, a као самостално предузеће оно je основано 1923 
године; у национализацији су учествовали Љубљанска кре- 
дитна банка и Кредитни завод за тргоеину и индустрију. 
Седиште je било' првобитно у Љубљани, пошто се и фа- 
брике налазе у Словеначкој, али je доцније пренето у За- 
греб. Наше ново, национално оредузеће преузело je од фа- 
брике Бечког Маутнера предионицу у Литији и ткачницу 
памука у Св. Павлу «од Преболда; ггредионица запосљује 
у нормално време 400 радника (механичка снага износи 740 
коњских снага) a ткачница памука 350 радника, a има 487 
разбоја ca 36.840 вретеиа. У 1929 години лрикључена je коН' 
церну Југословенских Маут.нерових фабрика још и једна 
фабрика тепиха која je такође врло просперна.

У нашој анализи овог предузећа за 1931 годину ми 
смо имали прилику да се опширно бавимо његовом исто^ 
ријом, као и експанзијом на југ наше државе, када 
je прекупљена и проширена Београдска текстилна инду- 
стрија Дод фирме Милан Јечменица и Комп.); познато je 
даље и то, да je ово филијално лредузеће у 1929/30 години 
продато, за око 40 милиона. Због тога сад се огранича- 
вамо на приказ рада Југословенске текстилне творнице Ма- 
утнер д.д. у току 1932 године. У томе погледу најбоље he 
нам послужити доња табела, у којој смо упоредили главне 
билан-сне позиције за последње четири године. Добијамо 
следећу слику:

Рачун изравнања
Актива: 1929. 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара
Земљишта 1.057 917 906 906
Зграде 26.317 25.364 25.364 25.364
Машине 21.442 21.442 21.442 21.430
Инвен-тар 2.570 2.570 2.649 2.641
Хартије од вредности 19.225 274 229 229
Благајна 675 801 2.148 2.503
Залиха робе 261.592 23.842 26.743 28.938

Пасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Рез. фондови 6.553 6.665 6.800 6.950
Потпорни рад. фонд 200 250 300 300
Амортизаци0|ни фонд 10.099 13.376 16.652 19.929
Повериоци 85.672 54.076 63.067 45.157
Чиста добит 2.243 2.431 1.678 1.690
Збир биланса 124.768 96.829 108.497 94.025

Рачун губитка и добитка
Расходи:

Амортизација — отписи 3.276 3.276 3.276 3.276
Порези 496 589 1.853 3.445
Камата 8.657 6.380 5.009 3.375
Трошкови 2.934 2.674 5.895 5.183
Добит 2.243 2.432 1.678 1.690

Приходи:
Пренос добити 121 259 229 298
Принос фабрикрције 17.484 15.093 17.483 16.671
Збир прих. или расхода 17.605 15.532 17.712 16.969

Пада у очи, да je збир билавса, »оји претставља и 
обр.тни капитал предузећа, према прошлој години смањен 
за 14 милиона на 94 милиона, и ако су на пример бруто 
приходи за скоро 2 милиона већи но 1930 или скоро јед— 
наки ca онима кз 1929 године, када je збир биланса изно-
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сио још 125 милиона динара. Ако погледамо поједине пози- 
ције пасиве, онда ћемо видети, да je смањење обртног ка- 
питала проузроковано редукцијом позиције повериоци, који 
су према 1931 години за 18 милиона мањи, a износе 45 ми- 
лиона. Значи да je предузеће за  овај износ смашило своје 
обавезе —• што je свакако врло повољно, већ и с обзиром 
на пасивну камату. Стварно видимо из рачуиа губитка и до- 
битка, да су расходи no каматама у 1932 години за преко
1.3 милиона смањени. Међутим ово смањење повериоца по- 
следица je промена, учињених у активи — наиме смање- 
њем позиције дужници за округло 17 милиона. Управа фа- 
брике у своме извештају констатује, да се криза поверења 
толико пооштрила, да je предузеће морало прећи на стро- 
жије кондиције плаћања. Кредити се више нису одобравали 
a стари ригорозно наплаћивали. Роба се продавала искљу- 
чиво за готово и тим су спречени већи губитци на дуби- 
озним потраживањима. Управа подвлачи, да су у вези ca 
тим пооштреним кондицијама дужници опали за око 17 ми- 
лиона — од 29 на 12 милиона. To je no предузеће свакако 
један врл-о важан успех.

Смањењем поверилаца сопствена cv средства ca 49 
милиона за 4 милиона већа од туђих —  и мало имао тек- 
стилних предузећа која се могу поносити оваквим финаи- 
сиским стањем. Beh и због уштеда на каматама њихова je 
способност конкуренције далеко већа. Од 49 милиона соп- 
ствених сретстава je 20 милиона главница, 6.9 милиона ре- 
зервни фонд a 20 милиона фонд амортизације, који je у овој 
години порастао за 3.3 милиона као и све последње године. 
Раније je износила главница 10 милиона; у 1927 години je 
извршена валоризација инвестиција, и добивена добит вред- 
ности према књигама употребљена je: 10 милиона за пови- 
шење главкица a б мшшона у корвст резервног фонда. Том 
приликом акције су прежигосане од 100 .на 200 динара но- 
минале.

Земљишта, зграде, машине и инвентар; дакле све ин- 
вестиције покривене су оопственим сретствима. Што je врло 
повољно. Машине, чија je вредност билансирана ca 21 ми- 
лион, готово су потпуно покривене фондом за амортизацију. 
Интересантан je пораст/бозиције робе, према 1930 г о д и н и  за 
преко 5 на 28.9 милиона —• што ће бити у вези ca повећа- 
ном. производњом — али je несумњиво нaјмаркантнијa про- 
мена према 1931 години смањење позиције дужника. Про- 
мене код хартија од вредности, које су у 1929 ка  1930 го- 
дини редуциране за 19 милиона — објаснили смо у ранијој 
анализи продајом Београдск текстилне фабрике, која се во- 
дила no књигама ca овим износом, и ако су њена вредност 
и постигнута продајна цена били далеко већи. Повећање 
позиције готовина последица je тешких прилика нашег бан- 
карства које присиљавају предузећа да подржавају велике 
касене готовине.

У рачуну губитка и добитка интересантио je, да су 
порези у 1932 за  скоро 100% већи но у 1931 години и за 7 
пута већи него у 1929 години. Томе на супрот имамо знатно 
смањење расхода на каматама, као и уштеде код трошкова. 
Ајмортизација je већ све четири последње године непроме- 
н>ена ca 3.3 милиона.

Бруто приход од производње износи 16.7 милиона a 
чиста добит нешто преко 10%, наиме 1.69 милиона. Од тога 
je дотирано резервном фонду 150 хиљада, 24 хиљада дато 
je управи као тантијема, 1.2  милиона акционарима као 6% 
дивиденда a 316 хиљада je пренето на нови рачун.

У управи југословенске текстилне творнице Маутнер 
д.д. налазе се еледећа «г.г.: Др. Ернст Цукер, Максо Антић, 
Фридрих Белохрибек, f  Бенцион Були, Лео Сован ,Ото 
Дајч, Др. Ернст Сајрингер, јозеф Лукман, Др. Јарослав 
Прајс, Др. Владимир Певец, Др. Никола Костренчић, Др. 
Фран Павлин и Јозеф Деклева.

„АЛФА” Д. Д. СЕПАРАТОРИ И СТРОЈЕВИ ЗА МЉЕКАР- 
СТВО У ЗАГРЕБУ.

Пре неколико година изгледало je да he ее скандинав- 
ски a у првом реду Шведски капитал у знатној мери афирми- 
рати у нашој привреди. Поред шведског треста жижица који 
има у својим рукама читаву нашу производњу жижица, по- 
стоје ту још и врло знатни ангажмани код неких наших 
електричних предузећа пре .свега у Војводини. Даље постоји 
код нас и продајна организација SKF — Svenska Kugellager 
Fabrik u 'Göteburgu, затим je овде Мустад, фабрика жељезне 
робе у Карловцу која je афилијација једног норвешког кои- 
серна, Ту je била и фабрика чоколаде Канолд која je ме- 
ђутим престала ca радом. Ту je даље и консерн Алфа Диа- 
боло за мљекарске машине.

Данас се у погледу ангажмана скандинавског капи- 
тала у нашој привреди може говорити о извесној стагнацији. 
Нови капитали више не долазе. Разлози су двојни. Прво што 
je слом Кригера тешко погодио шведску привреду, тако да
о једној јачој експанзији sa неко време не може бити ни 
говора. A друго што су се Швеђани уверили да je код нас 
врло тешко радити. Потрошња извесних артикала које из- 
возе скандинавске земље вије код нас бог зна како велика. 
Поред тога треба имати у виду, да страни капитал код нас 
није био баш срећне руке.

Међу шведска подузећа, која још и данас развијају 
јачу делатност, налазимо и Алфа д. д. сепаратори и машине 
за млекарство у Загребу. Оно je основано као акционарско 
друштво крајем 1928 године. Главнида износи милион ди- 
нара подељена у 1.000 акција од no Дин. 1.000 номинале.

Подузеће je афилијалица великог концерна „Акцие Бо- 
дагет Алфа Сепаратор” у Штокхолму. Они имају у многим 
државама афилиране фабрике односно продајне организа- 
ције, na« je тако и код «ас основана сопствена продајна 
организација.

Подузеће je првих година пласирало у првом реду 
машине и алате потребне у млекарству и индуетрији мле- 
карства. Уређивало je комплетне млекарне. Поред тога по- 
чело je пласирати и апарате за боље искоришћивање крме 
за стоку. Последња реорганизација предузећа, која je из- 
вршена npe две године, проширила je продају и на друге ар- 
тикле концерна, тако на пример штедњаке и остали ку- 
хињски уређај.

Биланси за 1929-32 године овако изгледају:

Актмва: 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадам динара

Благајна 5 46 24 23
Дужници 3.171 3.884 3.519 3.086
Роба 2.270 2.144 2.149 1.979
Трошкови осеивања 116 104 94 86
Г убитак 252 360 37 52
Инвентар 290 300 254 206

Пасива:
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Повериоци 5.133 5.874 5.102 4.431
Укупна биланса 6.133 6.874 6.102 5.432

Подузеће нема инвестиција пошто се бави само про-
дајом увезених артикала. Једино je ту  нешто инвентара за 
неке ман>е радове. Временом, ако буде изгледа да ће се код 
нас артикли «оје пласира Алфа тражити у већим количи- 
нама, подигла би се и одговарајућа фабрика како je то ура- 
ђено и у другим државама.

Залиха робе je ове године нешто мања. A слично je и ca 
дужницима. To je разумљиво, с обзиром на опште прилике. 
Слабија тражња неких артикала има за последицу да cv 
смањене залихе робе. A тиме се смањују и потраживања.
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Повериоци су последње две године у опадању, што je 

у вези са смањењем залиха робе и дужника. Повериоци су 
Лскључиво обавезе ирема лиферантима робе ä не према нов- 
чаним заводима тако да нема издатака на каматима. Камати 
ее прошле године појављују као приход.

Рачуни губитка и добитка овако' изгледају:
Расходи:

Пренос губитка
Трошкови
Реклама
Дубиози
Амортизација

Приходи:
Роба 
Камати 
Г убитак 
Збир

1929.

680

28

467

252
720

1930. 1931.
у хиљадама динара 

252 ------
2.049 811

75

2.473

360
2.834

774

37
811

1932.

37
1.557

111
341

50

2.034
10
!5

2.097
Видимо велику разлику код збира прихода и расхода 

1931 и 1930 односно 1932 године. Године 1931 пословање je 
с  обзиром на опште прилике било знатно редуцирано и из- 
гледало je да ће доћи до ликвидације или зчатног ограни- 
чења. Међутим отписан je губитак ранијих година и поду- 
зеће je почело опет интензивније да ради, настојећи поред 
Јилекарских пласирати и друге артикле свога консерна.

Интересантно je да je прошле године потрошено 110  
гхиљада за рекламу. Код дубиоза имамо знатан отпис од 
341 хиљаду. Тиме je ситуација биланса прочишћена. Д а није 
тако знатног отписа на дубиозима предузеће би већ прошле 
године имало знатан добитак јер je добит на роби упркос 
жризе била сасвим повољна.

У управи се иалазе следећа г. г.: Др. Владимир Лев- 
стек, претседник, Рудолф Пилц, потпретседник, Фран Д. 
-Фавале, Ериц Брандстром, Тхори Борнвал, Др. Александер 
Шмит, Андерс Нилсон, Др Фрањо Бучар.

ПРЕЛОШКА ШТЕДИОНИЦА A. Д„ У ПРЕЛОГУ.
Прелошка штедионица у Прелогу основана je још пре

27  година — 1905 године •—■ и у своме пословном подручју 
ужива најбољи реноме; упркос чињенице, да успешно послу- 
је  већ пуних 27 година ипак њена главница није већа од 600 
.хиљада динара. To не сме да зачуђујеЈ пошто je то јошпосле- 
дица промена круна у динаре. Од тог дана главница je оста- 
ла непромењена.

A k o  бацимо поглед на развој банчиног пословања у 
току последње четире године, онда ћемо приметити да су 
се и код ње послови развијали под оним околностима које су 
карактериотичне за наше целокупно банкарство за време 
трајања кризе: улози на штедњу су у лорасту ове до укљу- 
чи-во 1931 године. Тек у 1932 години долази до извеског од- 
пива (за око 30% ). Улози no текућим рачунима показују још 
у 1931 години тенденцију омањењу, док су повериоци као и 
реесконт последње три године у порасту, као што ћемо то 
мало доцније приметити из одговарајуће таблице. Али je ин- 
тересантно напоменути, да Прелошта штедионица у току 
прошле 1932 године ш је  обуставила своје кредитне функ- 
ције, и ако су укупни менични зајмови и активни текући ра- 
чуни пер салдо у изузетној мери редуцирани. Из прегледа о 
кретању послова, који објављује управа штедионице, видимо, 
да je код стања меничних кредита концем 1931 године од 
4.3 милиона у току 1932 године есконтирано 12.5 милиона у 
■виду нових зајмо‘ва, од чега je наплаћено 12.7 1Милиона, та«о 
да je портфељ «рајем 1932 године за 300 хиљада мањи. Зна- 
чи, да су ови кредити у току године три пута обрнути. По 
текућим рачунима обрт je изностио 1 бмилиона a no рачуну 
реесконта преко 15 милиона.

Реесконтни кредити које ужива Прелошка штедиони- 
ца су за њу и тамошњу привреду врло важни, a ca нешто

преко 2.2 милиона претстављују већ пуне три године нај- 
већу позицију пасиве. Док су улози искључиво сретства 
штедње и привреде у Прелогу и околини, дотле су рееоконти 
кредити које штедионица добива углавноме од Загреба, 
посретством једног солвентног и јаког пословног пријате- 
л>а, на кога се Прелошка штедионица ослања и који своје 
кредите није повукао ни у најтежим временима за наше 
банке — последње две године. To he бити у првом реду Хр- 
ватска католичка банка и Хрватсжа пољодељска банка, обе 
из Загреба.

Према појединим билажним позицијама у току по- 
следње четире године, показује финансијски развој Прело- 
шке штедионице следећи развој:

Рачун изравнања.
Актиза 1929. 1930. 1931. 1932. 

у хиљадама динара.
Благајна 209 209 178 75
Хартије од вреднооти 135 136 136 133
Менице 3.751 4.657 4.359 4.065
Тек. рачуни 172 342 411 347
Разни дужници 101 136 85 147
Инвентар после отписа 1 ДИН. 1 дин. 1 дин. 1 дин.

Пасива
Главница 600 600 600 600
Резерва 57 61 64 67
Улози на књижиЦе 1.525 1.588 1.828 1.348
Улози на тек. рач. 118 738 39 16
Повериоци 242 72 233 380
Реесконт 1.590 2.210 2.217 2.294
Прелазни рачуни 150 122 96 6
Добит 61 65 63 44
Збир биланса 4.368 

Рачун губитка и
Расходи

5.481

добитка.

5.169 4.768

Камати 321 419 443 445
Порези 25 23 49 28
Управни трошкови и плате 144 145 134 115
Разни трошкови 40 41 42 40
Опис инвентара и ефеката 16 — 2 — ■

Добит 61 65 63 44
Приходи

Пренос добити 3 -3 5 4
Камата 330 325 361 429
Провизије 274 349 353 238
Приход харт. од вред. — 16 15 1
Збир прихода или расхода 607 693 734 673

Главница износи свега 600 хиљада a резерве 67 хи-
љада односно 11% од главиице. Обртни капитал je био нај- 
еећи крајем 1930 године, са 5.5 милиона; затим поетепено 
опада, прво због одлива пасивних текућих рачуна, a у 1932 
години, пошто су ул&зи на штедњу смањени за 500 хиљада 
на 1.35 милиона. Од краја 1930 до 1932 године спали су 
улози no тек. рачунима од 738 хиљада на свега 16 хиљада,^ 
док су у истовреме повећани повериоци од 72 хиљаде на 380 
хиљада, a реесконтни кредити од 2.21 на 2.29 милиона.

Смањење пословног еолумена за 700 хиљада за по- 
гледње две године извршено je редукцијом активних рачуна, 
у првом реду меница (за 600 хил>ада) и готовина, док код 
осталих рачуна активе скоро и нема промена. Они су и врло 
малени, јер je преко 85%, обртног каигатала (4 милиона 
од 4.77 милиона) пласирано у меничне кредите, који како се 
из овогодишњег есконта види нису ни најмање замрзнути, и 
ако се пословно подручје Прелошке штедионице налази сред 
типично пољопривредног краја.

Прелошка штедиоиица још ни до еада није била при- 
нуђена да затражи морат оријалну заштиту §§ 5 или 6 ; код 
Н>е улози су релативно мали (два пута већи од сопотвених
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сретстава) a повериоци no реесконту њени су пословни при- 
јатељи.

Приходи од камата су у последњој години знатно по- 
расли, али je то  донекле случај и код расхода. Порези су 
гмањени, a највише управни трошкови и уплате, за преко 
20% према 1931 и за преко 30% према 1930 години. Пошто 
су приходи од провизија нешто подбацили, смањрна je и чиста 
добит Прелошке штедионице, од 63 хиљаде, колико je изно- 
сила готово све три последње године на 44 хиљаде. Док je 
ранијих година плаћана 8% дивиденда, дотле изкоси за 1932 
гсдину 6%, што je с обзиром на садашње прилике join увек 
врло лепо укамаћење. За 1932 годину добит je подељена: 36 
хиљада на име дивиденде, 2 хиљаде резервном фонду, управи 
и надзорном одбору, 2.3 хиљаде на име тантијеме a остатак 
од 3.2 хил>аде пренет je на нови рачун.

У управи Прелошке штедионице налазе ce следећа г.г.: 
Милан Страхиншчак, претседник; Стјепан Белић, поггпрет- 
ник; Д-р Стјепан Трговчевић, Мишко Петрић, Рудолф Ле- 
шник и Иван Анђел. У надзорном одбору су г.г.: Вјекослав 
Наги, прочелник; Антун Берманец и јосип Онић.

BAČKO-ORADIŠTANSKA ŠTEDIONICA U BAČKOM GRADIŠT

jedna od najmlađih novčanih ustanova u Bačkoj je ne
sumnjivo Bačko-gradištanska štedionica -u Bačkom Gradištu, u 
letu 1928 godine, tako da je krajem 1932 godine narasla tek 
petu godinu od osnivanja i četvrtu normalnoga rada. Početna 
glavnica bila je 1 milion dinara, podeljeno u 10 hiljada akcija a 
100 dinara, koliko i danas iznosi. Odmah od svog osnivanja šte
dionica pokazuje veliku aktivnost, baveći se svim uzuelnim ban
karskim operacijama. Nje npoiet mora da začuđuje: u prvoj go
dini posle osnivanja, u 1929 njezin obrtni kapital iznosi već 
preko 6.7 miliona (kod 1 miliona sopstvenih sretstava) i ne
sumnjivo je, da bi se poslovi i dalje razvijali u ovome vanred- 
nom tempu, da nije već u 1930 godini došlo do pogoršanja pri
vrednih prilika, a naročito u poljoprivredi, koja pretstavlja go
tovo isključivo komitete Bačko-gradištanske štedionice. Tako je 
ova štedionica, sred punog poleta, obazrivo upravljana, morala 
da počne već i sužavanjem svog poslovnog volumana. Pravilno 
ocenjujući obi mi razvoj krize, uprava je još u 1930 godini, kada 
su se prilike smatrale još povoljnim, otpočela sa smanjenjem 
osvojili angažmana. Prvo su reducirani tekući računi, a sa ovako 
oslobođenim iznosima smanjen je reeskontni kredit. Tako vi
dimo, da je obrtni kapital bio najveći u 1929 godini i da se 
zatim svake godine sve više snižava, na 4.68 miliona odnosno 
za preko 2 miliona manje u 1932 godini. U 1930 godini imamo 
još povećanje uloga za oko 30 hiljada na 4,22 miliona; aii to 
je istovremeno i rekordno stanje, pošto u 1931 godini odliv iz
nosi oko 900 hiljada (30%) a u 1932 još jedanput 400 hiljada 
odnosno ukupno 1.3 miliona — od 4.22 miliona na 2.92 miliona. 
Reeskont u pasivi je u 1932 godini malo povećan, ali je u 1932 
godini sveden na 400 hiljada odnosno otplaćen za 50% i važno 
je napomenuti da je štedionica bila u stanju to da učini i pored 
isplate znatnih iznosa uloga na štednju. Sve je to dakle ispla
ćeno sopstvenom snagom, postepenom likvidacijom aktive, u pr
vom redu eskonta i tek. računa. Uprkos ovih odromnih napora, 
koje je štedionica učinila u cilju redovnog ispunjavanja svojih 
obaveza prema ulagačima, što je mogla da uradi samo neo
bično likvidnoj aktivi, ona se još ni danas nije morala koristiti 
moratorijalnom zaštitom § 5 ili § 6, što je naročito važno, s 
obzirom na činjenicu, da je ovo zapravo jedna još vrlo mlada 
novčana ustanova.

Menične kredite počela je štedionica da smanjuje u 1931 
godini, za oko 500 hiljada a u 1932 godini za 700 hiljada; time 
paralelno smanjeni su aktivni tekući računi poslednje dve go
dine za preko 400 hiljada a prema 1929 godini za 900 hiljada. 
Račun nepokretnosti povećan je od 33 hiljade na 92 hiljade, ve- 
rovatno zbog preuzimanja nepokretnosti kao naplatu za svoja 
potraživanja.

Uprkos ’tome, što je Bačko gradištanska štedionica jos 
relativno vrlo mlada, ona daje svojim akcionarima vrlo lepu za
radu. Za poslednje četiri godine čista dobit iznosi 730 hiljada 
dinara od čega je akcionarima isplaćeno za vreme od 1929 do 
1932 godine 440 hiljada dinara odnosno skoro 50% od uplaćene 
glavnice (zajedno sa dobitkom iz 1928 godine) dividenda je  
iznosila: 1928 godine, kada je štedionica radila svega šest me
seci, 3%, od 1929 do 1931 zaključno 12% a 1932 godine 8%. 
Razlika između 440 hiljada i 730 haljada utrošena je na dota
ciju fondovima, upravnom odboru kao tantijema, u dobrotvorne 
ciljeve i t. d.

Interesantna je takođe i slika računa gubitka i dobitka. 
Bruto prihodi su sa 897 hiljada bili najveći u 1930 godini; za
tim postepeno opadaju, na 640 hiljada u 1932, što je prirodna 
posledica smanjenog poslovnog volomana. Paralelno time sma
njeni su i rashodi na kamati; manji su dalje i troškovi i plate, 
aii je neobično, da su porezi povećani, za skoro 50% na 65 hi
ljada dinara. Otpisi su iskazani sa 20 hiljada, zbog otpisa pre
trpljenih kursnih razlika efektnog portfelja. Čista dobit, koja je 
u 1929 i 1930 godini iznosila 180 hiljada, a 1931 godine 167 hi
ljada, smanjena je na 104 hiljade, ali je to još uvek vrlo povo
ljan rezultat i iznosi preko 10% od" glavnice, čime je i omogu
ćena isplata 8% dividende. Dalje je 1932 godine dotirano 10 
hiljada rezervnom fondu, 12.5 hiljada dato je upravi i nadzornom 
odboru kao tantijeme a u dobrotvorne ciljeve dato je 1.1 hilja
da dinara (ranijih godina 2 hiljade dinara) .

Bačko-Gradištanska štedionica u Bačkom Gradišta 

Račun izravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932«.

Gotovina
u

105
hiljadama dinara 

255 . 54 102
Menice 5.454 5.461 4.983 4.260'
Hartije od vrednosti 18 21 33 14
Hipot. zajmovi 7 3 3 3
Tekući računi 1.063 585 394 178-

Nepokretnosti 33 33 33 33 92
Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Rez. fond 4 38 74 lOO
Ček. hip. zajmovi 4 3 3 3
Ulozi 3.951 4.222 3.328 2.922:
Reeskont 1.394 768 799 400
Čista dobit 180 179 167 104
Zbir bilansa 6.718 6.395 5.537 4.687

Račun gubitka i dobitka
Rashodi
Kamate na uloge 386 405 340 257
Plate 84 98 100 96
Troškovi 33 28 34 28
Reeskont 160 137 117 69
Porezi 33 49 48 65
Otpisi — — —  ■ 2®
Dobit 180 180 167 104

Prihodi
Prenos dobiti 0.2 2 — -— •
Kamate 490 471 438 368
Provizije 384 422 368 259
Efekt i nepokretnosti 1.5 2 2 13
Zbir prihoda ili rashoda 876 897 807 640

U upravi Bačko-gradištanske štedionice nalazi se sie-
đeća g. g.: Mata Markov, pretsednik; Đura Martinović, potpred- 
seđnik; Dr Stevan Galamboš, jovan Šurjan, Petar Kovač i Voja. 
Schutić. U nadzornom odboru su g. g.: Dr Šandor Pece, Rada.
štopšić i Mata Roža.
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Садржај:
Leskovačka centralna banka — Leskovac 
„Минерва” накладна књижара д. д. Загреб
Конзум д. д. за оромет робом у Загребу 
Творница за памучну индустрију д. д. у Загребу

LESKOVAČKA CENTRALNA BANKA — LESKOVAC

Nije to samo slučaj, da ee nalazi najveća provincijska 
banka na teritoriji predratne Srbije i Crne Gore (koja je veća čak
i od mnogo koje prestoničke banke) baš u Leskovcu. Jedan in
dustrijsko močno razvijen kraj mora imati1 i snažno bankarstvo. 
Tako vidimo, da Leskovačka centralna banka po svojoj glavnici 
a i po tuđim ■ sretstvima daleko premaša sve naše ostale pro
vincijske banke. Njena istorija je vrlo interesantna i smatramo je 
kao poznatu, pošto srno u našim ranijim analizama imali pri
liku da se njome detaljno zabavimo. Rekapitulirati hoćemo samo 
najvažnije: Leskovačka centralna banka osnovana je pre 12  go
dina, u leto 1921 godine i to fuzioniranjem Leskovačke pro
metne banke i Leskovačke akcionarske štedionice. Ali time još 
nije završena njena ekspanzija. Baš u leto 1931 godine ona je 
sprovela i fuziju sa Leskovačkom kreditnom bankom, čiji je ona 
b.la glavni akcionar već nekoliko godina. Ova fuzija pretstavlja 
nov korak ka bankarskoj koncentraciji u Leskovcu, i ubeđeni 
smo, da to još nije poslednji, u kome preovlađuje učešće Lesko
vačke centralne banke odnosno njena inicijativa.

Uprava Leskovačke centralne banke nalazi se u rukama 
vrlo spremnih ljudi, koji uvek zalažu optimalno znanje i sposob
nost u vođenju poslova. Zbog toga i vidimo, da se Leskovačka 
centralna banka još nije koristila moratorijalnom zaštitom § 5 
ili člana 6 zakona o zaštiti zemljoradnika, i ako smo danas već 
u početku treće godine trajanja bankarske i kreditne krize.

Zbog toga je neobično interesantno pogledati, kako je ova 
novčana ustanova prošla kroz sve teškoće poslednjih dveju go
dina. Nismo mogli nabaviti bilans za 1932 godinu, ali prema ra
nijim godišnjim izveštajima i podatcima koje je objavilo Udru
ženje banaka u Beogradu, ipak smo u stanju, da damo glavne 
bilansne pozicije Leskovačke centralne banke za poslednje če
tiri godine. Donja tablica nam daje sledeću sliku:

Račun izravnanja.

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Blagajna .......................... 3.452 4.277 2.586 1.113
Menice .......................... 12 167 16.364 18.772 14.883
D u ž n i c i .......................... 30 624 31.055 35.953 29.593
Konzorcijalna preduzeća 2.242 2.742 — —
Drž. hotel u Vranj. Banji — — 1.051 933
Nepokretnosti . . . . 122 675 243 722
Hartije od vrednosti . . 11.130 5.677 995 813
Nameštaj i pribor 66 66 -— —
Razni ra č u n i..................... 50.666 53.367 76.614 —
Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Fondovi 842 ■ 941 1.587 1.647

Ulozj na štednju 16.420 20.232 24.109 13.460
Ulozi po. tek. rač. 6.769 16.395 2.234 —

Poverioci 6.000 — — ____

Reeskont 5.998 — 9.036 9.915
Računi raznih osoba 919 1 .1 1 2 685 —

Čista dobit 2.956 2.233 2.031 2.089
Zbir bilansa 110.483 114.225 136.185 —

Račun
Rashodi

gubitka i dobitka

Kamata 3.924 3.742 3.134
Troškovi 731 2.095 1.425 4.440
Otpisi 51 9 469
Čista dobit 2.956 2.233 2.031 2.089

Prihodi

Kamata 3.952 5.095 6.033
Provizije 2.553 1.245 707
Razni prihodi ili rash. 1.158 1.739 259
Zbir prihoda ili rashoda 7.664 8.079 7.000 6.529

Prilikom analiziranja ove banke za 1931 godinu, mogli
smo konstatovati, da je ona relativno sjajno prošla. Opšta pri
vredna depresija i slabi poslovi imali su za posledicu, da je tra- 
žnja kredita već u prvoj polovini prošle godine bila slaba —  
ali je uprkos tome priliv gotovine i uloga bivao iz dana u dan 
sve veći. Imali smo priliku da napomenemo, da je ovo nepri
rodno privredno stanje imalo za posledicu obaranje kamatne 
stope, koja je postepeno smanjena na predratni nivo, pa čak i' 
ispod toga, pošto imamo danas za nove, nevezane uloge stopu 
od 2.5% do 3.5% a ne više (kod velikih zavoda) a to nije bila 
ni pre rata. Dok smo kod vrlo velikog broja naših novčanih 
zavoda još krajem 1931 godine mogli konstatovati da su ulozi 
na štednju u znatnoj meri opali, dotle imamo kod Leskovačke 
centralne banke u 1931 godini još znatan priliv uloga na štednju, 
za 4 miliona na 24.1 milion dinara. Ali nije isključeno, da je to 
povećanje samo posledica izvršenja fuzije sa Leskovačkom kre
ditnom bankom, koja je pre fuzije iskazivala uloge na štednju 
u visini od 3 miliona i 3 miliona pasivnih tekućih računa. Pošto 
imamo u to doba kod uloga po tekućim računima i reeskontno 
smanjenje za oko 5 miliona, nije isključeno, da je i izvestan deo 
tih uloga po tekućim računima bio preknjižen na uloge na 
štednju.

Međutim u 1932 godini prilike se neobično brzo menjaju. 
Ulozi na štednju su smanjeni od 24.1 na 13.4 miliona odnosno 
za skoro 11 miliona i samo nešto manje od polovine. Ulozi po 
tekućim računima se zasebno više ne pokazuju, poverioca, koji 
su još 1929 godine iznosili 6 miliona, takođe više nema niti 
računa raznih osoba, i samo je reeskont prem a 1931 godini za 
10% odnosno 900 hiljada povećan na 9.9 miliona. Dok su dakle^
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tuđa sretstva iznosila krajem 1930 godine još 37 mil. a krajem
1931 godine 36 miliona, dotle iznose krajem 1932 godine svega 
još 23 miliona odnosno za 13 miliona dinara manje. Znači, da je 
Leskovaoka centralna banka morala biti neobično likvidna, kad je 
uspela, da iz sopstvenih snaga, bez pomoći sa treće strane u toku 
od godine ’ dana i za vreme trajanja seljačkog moratoriuma 
smanji svoje aktivne angažmane za 13 miliona da bi udovo
ljila zahtevima svojih ulagača i raznih poverilaca. To je dokaz 
više da su naše banke bile dobro upravljane i vrlo zdrave, i ako 
se od vremena na vreme čuju glasovi, koji bi to hteli osporiti.

Već i samo letimičan pogled na aktivne poslove Lesko- 
vačke banke pokazuje nam da su sva potrebna sretstva namak
nuta prvenstveno redukcijom aktivnih tekućih računa, zatim me
ničnih zajmova i gotovinom, koje su pozicije ukupno smanjene 
za preko 12 miliona. Obrtni kapital toančin, koji je krajem 1932- 
godine iznosio uvek još preko 45 miliona dinara plasiran je i 
posle ove ogromne redukcije koja je izvršena u 1932 godini u- 
glavnome preko aktivnih tekućih računa, koji iznose 29.6 mi
liona a u vidu meničnih kredita dato je 14.9 mliona. Pozicija 
nepokretnosti je u porastu za 500 hiljada, verovatno zbog toga 
što su preuzete izvesne nepokretnosti kao naplata za potraži
vanja.

Pozicija konzorcijalna preduzeća se poslednje dve godine 
više ne iskazuje, zibog toga, što su ti poslovi likvidirani. Ne
obično je interesantna slika kretanja hartija od vrednosti. Dok 
je ova pozicija još krajem 1929 godine iskazana sa 11.1 miliona
1930 godine sa polovinom, odnosno 5.67 milina, dotle je u 1931 
godini svedena na 995 hiljada a u 1932 na 813 hiljada. U koliko 
ima tu efekata — državnih papira — znači da su na vreme pro
dati i da su izbegnuti veći gubitci koji bi inače morali postati 
neizbežni. Ali ima to smanjenje, naročito od 1929 ka 1930 godini 
specijalne uzroke, pošto je u to doba otuđen angažman u Te
to vskom elektro-indusfrijskom društvu, Tetovo, dalje kod Le- 
skovačkog električnog a, d. u Leskovcu i Skopljan. električnog 
a. d. u Skoplju. Zatim su u izvesno j meri reduciram i angažmani 
u mlinskoj industriji, koji su za Leskovačku centralnu banku bili 
u neobičnoj meri povoljni.

Novi su angažmani u Vranjsköj banji, gde je Leskovačka 
centralna banka uzela u zakup državni hotel, koji je moderni
ziran i proširen i koji sada raspolaže sa 80 modernih soba itd. 
Ovaj hotel raspolaže i jednom specijalnom novinom, naime par
nim grejanjem, dobivenim od tople mineralne vode, što je kod 
nas gotovo još nepoznato.

Šteta je što ne raspolažemo detaljiranim računom gu
bitka i dobitka. Zbir svih prihoda, koji je 1931 godine već bio 
manji za 1 milion dinara prema 1930, opao je u ovoj godini za 
novih 500 hiljada na 6.53 miliona. Tome na suprot su ukupni 
rashodi smanjeni za 1.5 miliona na 4.44 miliona, tako da je čista 
dobit ostala gotovo nepromenjena kao i 1931 godine, odnosno je 
čak i malo veći. (2.09 miliona prema 2.03 miliona u 1931 god.).

U upravi Leskovačke centralne banke nalazi se sledeča 
g. g.: Vasilije U. Milenkovič, pretsednik; Doka T. Đorđević-Ku- 
kar, potpretsednik; Nikola T. Milenkovič direktor bančin; Košta 
J. Vranjkić, industrijalac; Dušan S. Đorđević ,preduzimač; Milan 
Cekić-Vojvodić, trgovac, Aca Hadži Kostić, industrijalac; Doka 
J. Vranić, industrijalac; Nikola M. Stojiljković, trgovac; Steva 
Živković, trgovac; Mihajlo H. Đorđević, rentijer; Aca S. Čulj- 
ković, rentijer.

-U nadjornom odboru su g. g. Atanasije U. Stojanovič, 
advokat; Dr Dušan Radaković lekar; Gavra Stamenković in
dustrijalac; Milan Stamenković, industrijalac; Stevan S. Čulj- 
kov.ić, rentijer i Todor J. Đorđević, trgovac.

„МИНЕРВА” НАКЛАДНА КЊИЖАРА Д. Д. ЗАГРЕБ.

(Пословни резултат ,уМинерве” прошле године није 
био тако повољан као прве гадине. Биланца je завршена са 
губитком од 168 хиљада динара. Међутим ако мало боље 
дагледамо рачун губитка и добитка видимо особену стваку

као губитак износ од 169 хиљада динара на течајној разлици, 
таман толико колико je изказан губитак у биланци.

Минерва je, нарочито у прво време,- продавала стране 
у првом реду немачке књиге. И то уз мееечну отплату no 
унапред утврђеним ценама и роковима отплате. Међутим 
док je марка у периоди продаје вредела 13.50 динара данас 
кошта у клирингу 17 динара, a иначе и више. Давањем 
књига на отш ату Минерва je примила обавезе према изда- 
вачким књижарама на страни, које су, прерачунате у ди- 
наре, постале веће, a у дену се нису могле више унети. 
Пораст курса марке погодио je овде посредника. Минерва je 
наиме куповала књиге на кредит у маркама и продавала их 
опет на кредит — отплату али у динарима. Непредвиђене 
осцилације у курсу страних девиза наметнуле су један већи 
издатак за купљене књиге него што je био предвиђен. Да 
није било тог непредвиђеног издатка и прошла година била 
би свршила без икаквога губитка.

Међутим ако финансијски ефекат није био најсјај- 
нији, литерарни je успех лрворазредни. Данас je Минерва, 
што се тиче избора и опреме књига, наша прва књижара. 
Док je она раније главну пажњу посвећивала страној лите- 
ратури и књигама на страним језицима, данас je тежиште 
њеног рада наша литбратура и књиге на нашем језику.

Минерва се све више испољује као издавачка књи- 
жара. A како има изврсну продајну организацију, вођену 
делом из Загреба, a делом из београдске филијале, она 
успева да неке своје едиције пласира и у неколико хиљада 
комада. Пре извееног времена није се могло ни помислити 
да ће се код нас сабрана дела појединих писаца — живих 
и већ давно преминулих, моћи издати и продати у хиљаде 
примерака.

Минерва je до сада издала комллетно издање Шено- 
иних и Новакових књига. Данас je на реду Крлежа. У Крле- 
жиној збирци, поред већ изданих дела налазе се и много 
што до 'сада није било објављено.

Ових je дана Минерва издала нове проспекте. Ту je 
100 година хрватске књижевности. Затим ту су дела Силвија 
Страхимира Крањчевића у 4 књиге. Обе те серије од 10 
књига скупа могу се добити уз мјесечно плаћање од 30 
динара.

До сада je Минерва издавала дела хрватских писаца. 
Taj joj се оквир већ чини преуеким. Ради тога je најављена 
нова серија књига из стране литературе под именом „Би- 
серје светске књижевности”. Већ je израђен проспект за 12 
књига класика руске књижевности и то дела од Толстоја, 
Гогоља, Достојевског Горчакова, Тургењева, Чехова и Гор- 
кога. И те се књиге могу купити уз месечну оплату о>д 30 
динара.

Отварање филијале у Београду сигурно ће деловати 
на Минерву да објави сабрана дела и појединих српских 
писаца.

Што се тиче опреме ван сваке je сумње да су еди- 
ције Минерве најбоље што код нас постоји. Њ ена издања 
могу се мерити и са најбољим издањима стране литературе.

Интересантно je, да и ако су привредне прилике лоше, 
књиге иду. Али то треба у првом реду захвалити организа- 
цији продаје. Данае се највећи део књига продаје преко 
агената који обилазе куће и уреде. Код самих књижара 
купује се много мање него преко агената, абонамана и 
сличног начина раопродавања књига. Данас je и у  литера- 
тури као код новина, да je администрација готово исто тако 
важна као и редакција. Није доста издати ма и најбољу 
књигу. Треба имати организацију да та «њига може доћи 
до оних који би за њу могли имати интереса. Организација 
продаје књига данас je у неким крајевима државе нарочито 
у градовима тако израђена, да многи купују књиге, и ако 
их ne читају. Или барем не све. Нека наша луксузна издања 
морају бити у свакој приватној библиотеци као што смо pa-
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није локазивали сабрана дела страних писаца или енцкло- 
педије и лексиконе.

Биланца Минерве за 3 последње године овако изгледа:

у хиљадама, динара
Актива 1930 г. 1931 г. 1932 г.

Благајна 14 2 6
Л ош т. штедионица 10 7 16
Кљиге 1.007 811 1.407
Дужници 3.397 2.969 2.981
Наклада 7 74 61
Каталог 130 168
Инвентар 210 405 469
P  убитак 168

Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000
Резерва 6 6 6
Веровници 3.560 3.112 3.839
Резерва инвентара 21 61 108
Резерве дубиоза 159 264
Добитак 58 59 — —
Збир биланце 4.647 4.410 5.219

Залиха књига je у порасту. To je у вези са појачаном 
делатности односно отварањем филијале у Београду. Дужни- 
ци су на истој висини као и године 1931. У пасиви имамо 
лораст веровника, шт.о je у вези са порастом залиха књига.

Добитак од књига износио je прошле године 1.545 
^иљ. динара. Трошкови изн.осе 1 млион 391 хиљада динара. 
'Од инвентара je отлисано 48 хиљада динара. Водећи ра- 
чуна о овим позицијама, биланс би још увек показивао до- 
битак од неких 100 хиљада динара. Међутим je отписано 
дубиозе 110 хиљада динара. Код продаје на оброчну отплату 
мора ce рачунати са знатним дубиозима, јер један део купаца 
није више у стању да плаћа, други ce отселио, a трећи опет 
неће да плаћа. Правни лекови код прва два случаја редовно 
мало помажу. A ни код трећег, осим ако није углављена 
гкомпетенција изабраног суда. Како већ рекосмо од течајне 
■разлике настао je губитак од 169 хиљада днара који je и 
долринео да je годишњи рачун завршен са губит.ком.

У управи ce налазе г. г.: Туро Милетћ, Др. Вук Си- 
лшћ-Вакановић, Др. Милан Марић, Др. Артур Марић, Адал- 
<берт Валдман и Др. Рудолф Роданић.

КОНЗУМ Д. Д. ЗА ПРОМЕТ РОБОМ У ЗАГРЕБУ.

Разграњени филијални nocao на мало са животним 
дамирницама био je код нас до пре кеколико година искљу- 
чиво домена фирме Јулио Мајнл д. д. Једино она je подр- 
.жавала филијалне продаваонице изабраних врсти животних 
н'амирница у неким већим градовима наше државе. A у ве- 
ликима знала je подржавати и no неколико продаваоница 
у  разним пределима града.

Пре неколико година почеле су и неке друге велике 
радње лшвотним намирницама да оснивају филијалне про- 
даваонице. Тако фирма Иван Пенић д. д. у Загребу која 
тима већ неколико продаваоница животних намирница у пр- 
вом реду колонијалне робе и деликатеса.

Пре извесног времена почела je и фирма Конзум д. д. 
з а  промет ро(бом у Загребу да оснива власткте филијалне 
продаваонице. Ове продаваоне углавноме држе исте оне 
арткле које ии Јулио Мајнл a највише каву, чај, пиринач 
те осталу колонијалну робу односно ликере, чоколаде и бон- 
боне. Поред филијалних продаваона у Загребу, Конзум д. д. 
je основао и властиту филијалу у Сплиту. Изгледа да he ce 
путем оснивања филијалних продаваона ићи и даље, тако 
.да ће Конзум временом постати конкурент Мајнлу. Само за 
Јгазлику што je Мајнл д. д. афилијација односно југословенска

филијала бечког Меинла, док je Конзум д. д. чисто домаће 
подузеће.

Конзум д. д. основан je 1919 године. Додуше у то 
доба он je радио искључиво на велико. Увозио je колонијалне 
артикле и продавао их мањим трговцима no провинцији 
i4ao и колонијалним и деликатесним радњама у Загребу. 
Главница je износила у прво време 2 милиона круна. Године 
1920 следи повишење на 4 милиона круна a 1922 године
4 милиона круна ce претварају у 1 милион динара.

Акције Конзума д. д. котиране су и на загребачкој 
берзи. До 1924 год. подузеће je плаћало и знатну диви- 
денду док и оно није било захваћено општом кризом која ce 
у време политике дефлације била појавила нарочито у за- 
падним крајевима државе.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

у хиљадама динара

Актива 1929. г. 1930 г. 1931 r. 1932 г.
Готовина 131 82 133 73
Некретнине 490 490 490 490
Инвентар 47 40 35 35
Возила 29 10 8 8
Ефекти 150 150 150 — 1—
Дужници 2.457 2.808 2.105 1.679
Залихе 995 946 892 1.108

Пасива

Г лавница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резерва 600 600 650 675
Повериоци 2.587 2.826 2.085 1.711
Добитак 23 101 78 11
36ир биланса 4.300 4.528 3.815 3.402

Код активе видимо да je позиција ефекти елимини-
рана. Ta je позиција дуго година износила 150 хиљада ди- 
нара. Сигурно ce je радило о једној интересној сфери у виду 
поседа акција која je сада ликвидирана.

Дужници показују смањење a залихе повећање. To je 
и разумљиво обзиром на чињеницу да ce сада тежиште по- 
ставља на властите детаљне лродаваоне док ce je раније 
nocao концентрисао на продају мањим трговцима. Обзиром 
да подузеће сада има неколико властитих продаваона, на- 
равно je да су залихе робе у порасту јер свака продаваона 
мора имати знатан асортиман свих артикала са којима ради. 
Оснивањем нових филијала залихе робе биће и даље у по- 
расту. Са друге стране баш за то што ce форсира продаја 
у властитим продаваоницама, дужници су у опадању јер де- 
таљне продаваоне раде готово искључиво за готово. Свакако 
обзиром на прилике у жојима ce налазимо много je повољ- 
није ако дужници показују смањење a залихе повећање него 
обратно. Нарочито данас.

У активи нема других значајних промена.
У пасиви дужници показују смањење за неких 300 

хиљада динара. Вудући да су залихе мање порасле него 
што су опали дужници наравно je да показују и ловериоци 
смањење^ Међутим обзиром на каматну службу уколико ce 
не ради о потраживањима лифераната то je опет једна no- 
вољна чињеница.

Чисти добитак je у опадању. Beh 1931 године пока- - 
зује слабије резултате него 1930 године. A година 1932 опет 
je слабија према 1931. Поред разлога општег стања, треба 
узети у обзир да ce подузеће управо од пре две године 
налази у извесној реорганизацији прелазом отварању фили- 
јалних детаљних радња што je скопчано и са већим изда- 
цима. Чим ce та организација потпуно изради осетиће ce и 
њено повољно деловање.
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ЗАГРЕБУ

Овогодишњи текстилни сајам који je одржан у вези 
ca Загребачким сајмом јасно je показао колики смо напре- 
дак учинили у најновије време у текстилној индустрији. Док 
смо још пре неколико година израђивали само најобичније 
врсте текстила, дотле данас наша индустрија израђује и 
такве врсте које могу да издрже инострану конкуренцију, 
не само у погледу цене него и у погледу квалитета робе. 
Треба признати да имамо за подизање наше текстилне ин- 
дустрије да захвалимо иностранству. Многе текстилне ин- 
дустрије Чехословачке, Аустрије и Пољске пренеле су своје 
пословање у Југославију јер je наше тржиште обећавало 
бољу прођу. A неки велики страни концерни подигли су у 
Југославији и своје филијалне фабрике.

Стотине и стотине милиона страног капитала пласи- 
рано je у нашој текстилној индустрији. Страни капитал који 
je код нас заинтересован у текстилној индустрији, пласиран 
je дилимично у форми акционарских друшта-ва. Код акцио- 
нарских друштва у којима сарађује страни капитал, глав- 
ница je редовно ниска. Често чак и далеко мања од инве- 
стиције. Највећи део капитала пласиран je у виду кредити- 
рања. Ми имамо акционарских друштава у текстилној ин- 
дустрији која код главниде и од пар милиона динара имају 
инвестиције од неколико десетака милиона. A исто толико 
износе и повериоци.

Једним најновијим расписом Министарства финансија 
имају се камати, које оваква предузећа плаћају за кредити- 
ране капитале урачунати у основицу за израчунавање чи- 
стог добитка. Ha те изн-осе према томе мораће се плаћати 
друштвени поред, и то у односу у коме he овако израчу- 
нати добитак бити према главници. У будуће мораће ова 
подузепа, и ако je пословна година завршена и ca извесним 
губитком, да плаћају знатио веће порезе јер he пореске 
власти, додавајући камате заради сконструисати билансе 
ca знатним добитком. До сада се je за иностране кредите 
плаћао порез на ренту, према висини камате. Сада he се 
морати плаћати друштвени порез. A no неком тумачењу, јер 
распис није сасвим јасан, мораће се плаћати и друштвени 
порез и порез на ренту.

Овим новим начином ооорезивања лозајмљених капи- 
тала знатно he бити погођена лгнога акционарска друштва. 
Нарочито она код којих сарађује -страни капитал јер je овде 
разлика између главнице и кредита редовно врло велика. 
Нека подузећа мораће — већ ради пореза, да један део 
кредита претворе у акције. Код акционарског капитала плаћа 
се порез само уколико je то добитак док he се издаци на 
каматима за кредите морати опорезивати као добита«. Код 
оних предузећа код којих онај који има у рукама већину 
1’ливнине одобрава истовремено и највеће кредите неће бити 
тешко извршити ово претварање зајмова у акције. Поте- 
шкоће he бити тек онда ако су кредите ca којима поду- 
зеће стално ради, давали трећи, у првом реду новчани за- 
води.

Биланси творнице. за памучну индустрију за четири 
последње године овако изгледају:

.Ккткцп ; 1929. 1930. 1931. 1932,
у хиљадама динара

Благајна ■’ 44 50 77 118
Роба и , дужниди. , 22.519 23.843 21.572 17.528
Ефекти 146 164 90 84
Инвестиције 45.573 45.139 44,037
Некретнине 19.296
Стројеви 19.351
Инвентар 3.218
Сировине 1.780 1.353 1.495
Г убитак 191 -------- ------
Пасива:
Главнида 5.000 5.000 5.000 5.000
Повериоци 63.256 61.466 59.765 54.786
Акдепти 3.951 2.012

Добитак 169 429 1.018
Укупна биланца 68.256 70.791 67.207 60.805

И у формалном погледу дошло je у прошлој години
до промена у билансу. Раније све су инвестиције исказене
у једној позицији. Сад већ имао три начина, наиме онај не- 
покретности стројева и инвентара. To je важно нарочито 
због отписа. Међутим како рачун губитка и добитка није 
објављен, висина свих отписа није позната. Инвестиције, за- 
једно ca непокретностима, машинама и инвентаром претстав- 
љају вредно£т од нешто испод 42 милиона динара према 44 
милиона концем 1931 године. Како прошле године није било 
већих нових инвестиција, то су отписи износили нешто преко-
2 милиона динара.

Роба и дужници показују смањење од 4 милиона ди- 
нара што одговара садашњој стуацији тржишта. He то- 
лико приликама саме текстилне индустрије (она je и про- 
шле године радила повољно) «олико општим привредним- 
приликама. Кредитирањ-е робе општ^ више не долази у об- 
зир. A код лретежно каса-послова односно врло краткороч- 
них кредита, показује волумен билансе увек извесно сма- 
њење. Ради тога и видимо да je прошлогодишња биланса 
смањена за 6.5 милиона динара.

Инвестиције износе 42 милиона. Главница само 5 ми— 
лвона динара. Главни део поверилаца,, који износе 54.8 ми- 
лиона динара долази од инвестиција. Према томе код Твор- 
нице за памучну индустрију у Загребу долази највише у об- 
зир нови раопис Министарства финансија којим се и ка- 
мати за иностране кредите имају додати пореској осно- 
вици код израчунавања добитка односно друштвеног пе- 
реза.

Чисти добитак изнноси 589 хиљада динара. Ca пре- 
носом из 1931 године избоси  нешто преко милиона динара. 
Прошлогодишњи добитак прелази 10% од главнице. После 
времена које се мора сматрати као перио-д организације и 
изграђивања подузећа, наступио je период који чак и у  
годинма кризе омогућава повољно укамаћење инвестира- 
ног капитала.

У управи подузећа налазе се поред чланова фами- 
лије Пола-к-Парнер из Беча још и г.г. Јосип Нојман, Свето- 
зар Милинов, Фран Преведан и Марко Бауер из Загреба и 
Милош Лјесковац из Сарајева. Главни двректор je г. Ал- 
фред Бонди.

Англо-Чехословачка ш Прашка КредитнаБанка
Ф и л и ја л  у  Б Е О Г Р А Д У  — П о ш т . ф а а с  17 .

Рачун Поштанске штедионице, Београд 51005. ' — ■ ■ Телефон 23402. 23403, 23404, 23405, 23406.
Првма улоге аа штедау no најповољнијој камати. Врши све банкарске послове у зеиља и вностравству. Издаје сефове под закуп.
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Садржај:
Privilegovaoo akcionarsko društvo za izvoz zemaljskih proizvoda Kraljevine Jugoslavije u Beogradu 
Англо-југословеиско петролејско д, д. за рафинирање и промет петролејем и иним битумин- 

ским производима, у Загребу 
Хинка Фраика Синови д. д. — Загреб

PRIVILEGOVANO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOZ ZE
MALJSKIH PROIZVODA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 

U BEOGRADU

U našim analizama „Prizada” — Privilegovanog akci
onarskog društva za izvoz zemaljskih proizvoda Kraljevine Ju
goslavije —  koje smo za 1930/31 objavili u dodatku „Narodnog 
Blagostanja” od 7. novembra 1931 godine, broj 45, strana 457 
a za 1931/32 u 47 broju, strana 342 od 19 novembra 1932, vrlo 
smo opširno prikazali istoriju osnivanja kao i prilike koje su 
prethodile samom osnivanju društva, njegovu zakonsku i fi- 
nansijsku osnovu, poslovnu organizaciju itd. našta upozoravamo 
naše čitaoce. „Prizad” zbog specijalne vrste svog posla ne za
ključuje svoje završne račune krajem kalendarske godine, već 
krajem izvozne kampanje važnijih poljoprivrednih proizvoda.

Poslovna godina, koja je predmet sadašnje analize, tra
jala je od 1 jula 1932 do 30 juna 1933 godine, a glavna skup
ština akcionara koja je odobrila završne račune i primila iz- 
veštaj üprave, održana je 27 septem bra ove godine. Poslovni 
izveštaj uprave podeljen je na opšti i specijalni deo. U opštem 
delu izložene ^u privredne prilike u svetu, zatim u našoj zemlji, 
a zasebno je tretiran žitni problem, kao gotovo najvažnije pi
tanje. U drugom delu, koji se odnosi na rad samoga „Prizada”, 
vrlo se detaljno referiše o poslovima sa pšenicom, naročito za 
račun države, pošto je u početku ove poslovne godine (u julu
1933- godine) ukinut monopol izvozne trgovine, posle čega je 
izvoz opet prešao u slobodne ruke izuzev izvoza na osnovu 
preferencijala odobrenih nam od strane evropskih država u- 
vozrrica.

Zasebno je prikazan i rad svih ostalih sporednih ode- 
Ijenja, naime poslovi sa kukuruzom, vinom i destilatom, kožom 
i opijumom za sopstven kao i za račun države.

Najvažniji posao „Prizada” imao bi biti nesumnjivo onaj 
sa žitaricama; međutim videčenio malo docnije da to u 1932/33 
godini više nije slučaj.

Kod „Prizada” izvršene su prve tri godine vrlo važne 
struktureine promene, tako da on danas odavno više ne pret- 
stavlja ono, zbog čega je u 1930 godini bio osnovan „radi una
pređenja domaće poljoprivredne proizvodnje i izvozne trgovine” 
kao što je to predviđeno prvim paragrafom njegovog statuta. 
U ono doba mislilo se u prvom redu ako ne i isključivo na pše
nicu i to na praktičnu primenu tada na svim konferencijama 
toliko preporučanog državnog intervencionizma i koncentracije 
izvoza, sve u cilju obezbeđivanja što većih cena u korist ze
mljoradnika. Ako „Prizad” danas više ne izvršuje ove funkcije, 
krivica sigurno nije do njega. To je prosto problem nedovoljnih 
iinansiskih sretstava javne ruke. U drugoj godini života, postao 
je  „Prizad” 100% .agent državni, tj. preko njega je sprovođena 
organizacija žitnog monopola i mlinskog režima; tako da o ka

kvoj večoj aktivnosti za sopstven račun uopšte nije moglo biti 
govora. Eksperimentisanja sa „Prizadom” nemaju kraja. U 1932 
godini, u leto, ukinut je monopol unutrašnje trgovine a zatim 
i onaj spoljne. Sve što je „Prizadu” ostalo od njegovih ranijih 
privilegija i funkcija, to je izvoz žita po raznim preferencijalima. 
Inače u pogledu žita on ima da konkuriše sa privatnom trgo
vinom, u koliko za to raspolaže potrebnim sretstvima. Znači, da 
smo . u stvari opet tamo gde smo bili pre četiri godiha — sa 
tom razlikom, da su danas cene žitaricama još mnogo mnogo 
niže.

Uprava „Prizada” sama konstatuje, da su prilike na tr
žištu postale više nego očajne, već i zbog toga što su evropske 
uvozničke zemlje imale odličnu žetvu, tako da one uopšte nisu 
uvozile ili mnogo manje nego ranijih godina. Uvozničke zemlje 
su i dalje pooštravale mere oko suzbijanja uvoza; uvođeni su 
klirinzi, carinske barijere, uvozni monopoli, preferencijali, kon- 
tingentiranja, obavezno mešanje itd, i ove su okolnosti konačno 
izazvale potrebu sazivanja londonske konferencije koja je od 
nesumnjive važnosti.

I. Poslovanje pšenicom.

Početkom ove, 1932/33 godine, 30 juna ukinut je monopol 
izvoza pšenice i „Prizad” je imao zadaću da likvidira žitne po
slove za račun države. Od 5 jula 1931 do 30 juna 1932 godine, 
dakle za vreme trajanja monopola kupio je „Prizad” ukupno 
pšenice I i И klase 462.4 miliona kga za (zajedno sa troškovima 
i kam atama) 965.27 miliona dinara. Sva ova roba prodata je za 
621 nrlion dinara, tako da je iz ovoga posla rezultirao za dr
žavu gubitak na ime intervencije od 344.26 miliona koji je 
„Prizad” naplatio na sledeći način: u gotovu i otkupljenim bo
novima za poreze 207.38 miliona, od razlike cena za mlinove i 
za žitni fond 118.47 miliona, od mlinskog paušala 18.39 miliona 
i 15.5 hiljada za raznu prodatu robu.

Pre godinu dana, kod prikaza „Prizada” za 1931/32 god. 
postavili smo pitanje o koštanju monopola i na osnovu naše sop- 
stvene aproksimativne taksacije došli do cifre od 340 miliona — 
i time prvi objavili cenu koštanja državne intervencije. Sa na
ročitim zadovoljstvom danas konstatujemo, da smo sa 99% 
(manje za 4 miliona) tačno predvideli ovu cifru.

Inače „Prizad” je kupio ove godine (u 1932/33) svega
1 1 .2  miliona kgr pšenice za sopstven račun, i svu je robu prodao. 
Za izvoz robe uopšte nije bilo i da nije iz prošle godine ostao 
višak od oko 800 hiljada kvintala mi bi u našoj zemlji jedva 
izišli na kraj do nove žetve. Izvozio je samo „Prizad” i to robu 
iz pretprošle godine, postepeno i napominje se, da je pšenica 
unovčena po znatno većim cenama i da je na taj način osetljivo 
smanjena ukupna cifra gubitka po pšeničnom poslu za račun 
države.
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И. Ostali poslovi „Prizada” ;

a) Kukuruz
Svetska proizvodnja kukuruza je u 1932 godini bila veća 

nego 1931 godine. Kod nas takođe je bila veća —  po količini
— 45.2 miliona metričkih centa prem a 32 miliona u 1931 go
dini, ali je naš izvoz u 1932 godini iznosio uprkos tome samo
135.9 miliona prema 206.2 mil. din. u 1931 godini. Izvoz je bio 
upućen uglavnome preko Donjeg Dunava i Braile za zapadne i 
severne luke Evrope. Dok je Austrija ipak nešto malo kupovala, 
dotle je čehoslovačka potpuno izostala, pošto je uvela sistem 
kontingentiranja i kompenzacije. Interesantno je saopštenje „Pri
zada”, da je gotovo polovinu našeg kukuruza izvozi,la jedna ne- 
mačka firma u našoj zemlji, kupujući nemačka potraživanja u 
dinarima i plaćajući kukuruz uvek iznad svetskog pariteta. Upra
va „Prizada” osuđuje ovaj posao, sa čim se mi međutim ne 
možemo složiti, jer je proizvođač dobio -najbolju cenu a žrtvu 
su podneli nemački poverioci po Miringu. Ceo naš izvoz obavljan 
je  proporcijalno kroz celu godinu i znatan deo je unovčen po 
relativno povoljnoj ceni za proizvođača. Sam ,Prizad” kupio je 
ove godine 18 miliona kgr kukuruza od ćega je do 30 juna o. g. 
prodao 17.8 miliona kgr.

b) Vinsko odeljenje
Dok je „Prizad” u 1931/32 godini izvozio 45.3 hiljada 

hektolitara vina (32.8% od našeg ukupnog izvoza, uglavnome u 
T rst i Rijeku), dotle je ove godine izvezeno svega 9.8 hiljada 
hektolitara, što ipak pretstavlja 50% celokupnog izvoza, koji je, 
kao što vidimo, katastrofalno opao. Ukidanje izvozne premije 
(80 dinara po hektolitru) koja . nije bila od koristi za naše, već 
strane proizvođače, naročito destilata i dezertnih vina, imalo je 
za posledicu pad izvoza. Dok je pretprošle godine išle u Italiju 
preko 10 hiljada hektolitara, dotle je naš izvoz u ovoj godini iz
nosio svega 1.2 hiljade hektolitara. Najviše je izvezeno u Ne- 
mačku 4.99 hiljada hektolitara i to u glavnome za fabrikaciju 
konjaka, u Austriju je izvezeno 1.5 hiljada hektolitara, Švaj- 
carsku 300 hl itd. I dobro je, što nismo forsirali izvoz, pošto su 
cene u leto ove godine već prilično porasle, dok smo u proleće 
i zimus prodavali takoreći u bescenje. Pošto je ovogodišnja 
berba u svim delovima naše zemlje osetljivo podbacila —- cene 
vinu nalaze se u skoku.

v) Sitim koža i divljač
Ovo je odeljenje u toku poslovne godine kupilo 1.87 mil. 

komada koža u vrednosti 38.3 miliona dinara a prodato je 1.69 
miliona komada za 36.77 miliona dinara; na lageru je ostalo 
173.784 komada; posle odbitka režijskih i upravnih troškova, ka
m ata itd. od 987 hiljada iznosi čista dobit ovog odeljenja 926 
hiljada dinara.

g) Opium
U vezi sa ratifikacijom ženevskog sporazuma o zajed

ničkoj prodaji opijuma sa Turskom, monopolizirana je unu
trašnja i spoljna trgovina opijumom kod „Prizada” — za račun 
države, a  27 februara o. g. ono je dobilo naiog, da otkupi sav 
opijum iz ranijih žetvi, po cenama iznad svetskog pariteta, a  na 
teret fonda za potporu izvoza, time, da ukupna razlika u ceni 
ne sme da pređe 2.5 miliona dinara. „Prizad” je preko svog za
stupništva u Skoplju otkupio 47.874 kgr od ćega je izvestan deo 
već prerađen i prodat. Ova količina je preuzeta u vrednosti od 
18 miliona a  prodata vrednost do kraja juna o. g. iznosi 905 
hiljada dinara (2.942 kgr). Za sopstven račun kupio je „Prizad” 
17.077 kgr za 5.69 miliona dinara a prodao je 16.172 kgr za 5.5 
miliona na čemu je postignuta zarada po odbitku troškova, od
144.7 hiljada dinara.

Pored navedenih poslova, bavio se „Prizad” kupo-pro- 
dajom i drugih poljoprivrednih proizvoda — takođe preko svog 
robnog odeljenja. Tako je kupljeno u ovoj poslovnoj godini 3.09 
miliona kg pasulja, ovsa i ječma, a prodato je 2.71 milion kg 
i 237.3 hiljada suvih šljiva, koje su u celosti prodate.

HI Finansiska sretstva
Videli smo, da su poslovi, zbog kojih je „Prizad” u stvari 

bio osnovan, u ovoj godini savršeno podbacili. Zbog toga mu 
nisu bila ni potrebna veća finansiska sretstva. Tek u martu ove 
godine a u vezi sa monopolom odnosno otkupom opijuma za 
račun države iskoristio je „Prizad” ranije odobren eskontni kredit 
kod Narodne banke do 25 miliona, uz uslužni žiro Agrarne banke, 
koji je ova dala na osnovu garantije Ministarstva finansija; pored 
toga uživao je kredit i kod Državne hipotekarne banke i Poštan
ske štedionice. Obrt po svim računima (s jedne strane knjiga | 
iznosio je 293 miliona od čega dolazi 232 miliona na odeljenje 
žita i za račun države, 18 miliona na opijum za račun države
4.9 miliona na vinsko odeljenje, 38 miliona na odeljenje koža i
5.7 miliona na opijum, kupljen za sopstven račun.

Račun izra vnanja
Aktiva: 30. VI. 1931. 30. VI. 1932. 30. VI. 193;

u hiljadama dinara
Gotovina 189 1.984 oi9
Narodna banka i Pošt. šted. 12.888 13.979 509
Roba:

kukuruz 14333 20 148
pšenica 2.319 ------
kože ------ 265 3.421
opium _ 58 342
vino i destilat 2.987 751 1.512
razna\ roba — pasulj 231 _ — 741

ukupno 19.870 1.094 6.165
Dužnici:

Strani komitenti 5.533 2.337 3,082
Domaći komitenti i tek. rač. 2.921 16.804 27.666
Odeljenje žita za rač. drž. 10.474 2.538 ------

ukupno 18.928 21.680 30.729
Nameštaj posle otpisa 340 349 567
Arbitražni zaključci 1.094 ----- -
Kaucije ostava itd. 8.978 8.428 18.781
Gubitak 2.401 ------
Opium zal rač. države ------ 17.122
Dužnici opijuma za rač. drž. ------ ------ 272

Pasiva:
Glavnica 1. emisije 15.000 15.000 15.000
Glavnica 2 . emisije 515 515
Fond Min. trgovine 10.313 10.484 10.439
Fond Min. trg. za interv. 12.000 ------
Fond troškova osig. opiuma 90) 649
Fond opium biroa u Carigradu т----- 300 300
Fond za izvoz vina: ------ 80 40
Poverioci: Narodna banka 8.000 8.000 12.000
Strani korespondenti 1.608 173 969
Domaći tek. računi 3.280 5.984 6.397
Vinsko odeljenje 1.197 — —
Drž. hip. banka — — ------ 1.317
Rezervni fond —.— 54
Odeljenje žita za rač. drž. ------ 3.047
Poverioci opiuma za rač. drž. ------ 5.389
Čista dobit 353 320
Zbir bilansa bez kaucije 55.717 39.086 55.876

Rashodi 30. VI. 1931. 30. VI. 1932. 30. VI. 193;
u hiljadama dinara

Kamata 1.074 924 ------
Plate 1.759 861 1.157
Režijski troškovi 2.150 383
Šteta na robi 1.909 ___
Rashodi vinskog odđj. 451 ------,.
Otpis naimeštaja 38 42 65' :
SumnjiVa potraživanja 22 179
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U pravni troškovi 
Gubitak 1930/31 
Cista dobit 

PrShodi:
..Provizije, na žitu 
Kama.te
JRežija intervencije za žito 
Raizlika arbitraže 
jPrihodi vinskog odelj.
Izrav. šteta vins. fonda 
Razni.prih. i napi. sumnj.
Gubitak
Zarada na robi 
Zbir prihoda ili rashoda!

Na gornjoj tablici opažamo velike struktureine promene 
.aktive „Prizada” o kojima smo u ostalom već pisali. U 1930/31 
godini leži težište poslova u trgovini za sopstven račun. Zaliha 
robe je 20 miliona, od čega je 14.3 miliona vrednost kukuruza a 
2.3 miliona pšenica. U 1931/32 godini ove su dve pozicije iščezle, 
zbog žitnog režima, a u 1932/33 godini ih takođe nema, prvo 
š to  su poslovi u žitu bili relativno slabi i pošto su krajem juna 
1933 godine sve zalihe ranije robe već u celosti prodate. Dužnici 
su iznosili u 1930/31 godini 18.9 miliona, od čega je preko po
lovine 10.5 miliona bio dug države za žito. U 1931/32 godini 
ova je pozicija smanjena na 2.5 miliona a u 1933 se više ne po
javljuje. 1 potraživanje od stranih komitenata je u opadanju, ali 
je  uprkos tome zbir potraživanja veći nego 1930/31 godine, 
pošto  se dugovanja domaćih komitenata i razni aktivni tekući 
računi rapidno povećavaju: od 2.9 miliona pre dve godine na 
16.8 ü pretprošloj i 27.6 miliona u prošloj. Pored toga je „Prizad” 
u letd ranijih dveju godina bio u neobičnoj meri likvidan, sa 13 
odnosno 16 miliona dinara. Ove godine slika je potpuno izme- 
njenä. Mesto 16 miliona koläko su likvidna sretstva iznosila u 
prošloj godini, imamo ove svega 1 milion. U robu je plasirano 

■6.2 miliona dok iznosi potraživanje kod domaćih komitenata i 
aktivni tekući računi 27.7 miliona a zajedno sa  inostranim du
žnicima 30.7 miliona. Ako dodamo tome još i državni dug za 
od „Prizada” preuzeti opium, sa 18.8 miliona, onda izlazi da 
ima „Prizad” krajem juna o. g. ukupna potraživanja od 50 mi
liona, ili dva i po puta više nego 1931/32 godine. A u ovo vreme, 
kratko pre početka nove poljoprivredne kampanje smatramo da 
b i morao biti baš najlikvidniji, pošto bi sa  50 do 56 miliona 
dinara toile omogućene već vrlo uspešne intervencije na tržištu 
žitarica a time u izvesnoj meri pomognuto našem seljaku, 
im am o sreću da su ponude nove robe za sada još relativno slabe 
i što naš seljak zadržava robu. Nije isključeno, da je baš kupo
vina opkima u izvestnoj meri prouzrokovala nelikvidnost 
„Prizada”.

Pored svih njegovih opširnih izlaganja ipak moramo za- 
.jneriti „Prizadu” da nije smatrao za potrebno da u računskom 
delu objasni poziciju dužnici, koja iznosi ukupno 30.7 miliona 
dinara, a to može da je vrednost od recimo više nego 3000 va
gona pšenice! Ovih 30 miliona intenzivno iziskuje objašnjenja, 
pošto su odlučujući u pogledu procene boniteta aktive. Ako su 
« .rob i oni mogu pretstavljati više ali i manje od iskazane vred
nosti. Ali ako su potraživanja, onda je lako moguće da su po
sta la dubiozna. Roba nije, jer se danas ne prodaje na kredit, 
samo u izuzetnim slučajevima na vrlo kratak rok. Nije isklju
čeno da su tu i sretstva, podeljena raznim funkcionerima, od 
Jfojih jedan se nalazi pod moratorijumom.

Prema prošloj godini obrtni kapital je povećan za 16.8 
miliona (opet u glavnome zbog opijuma) na 55.8 miliona, koliko 
je  iznosio i 1930/31 godine. Povećanje dolazi iz sledečih izvora: 
kod Narodne banke dug je veći za 4 miliona a iznosi 12, kod 
Državne hipotekarne banke 1.3 miliona, i raznih poverilaca za 
opijum (koji verovatno još nije isporučen ili lombardovan) 5.4 
miliona. Povećani su takođe i računi stranih i domaćih poveri- 

iiaca, na 970 hiljada, odnosno 6.4 miliona. Na likvidaciji žitnog

režima ostalo je „Prizadu” državnih para još 3.05 miliona. Sop
stvena sretstva su ostala nepromenjena na 25.4 miliona (15 
miliona glavnica i 10.4 miliona rezerve) a uplata privatnih akcio- 
nara na ime druge emisije od 15 miliona vraćena je istim, pošto 
se odustalo od povišenja glavnice, zbog ćega se ovaj iznos u 
bilansu više ne pojavljuje.

Zbog promenjenog načina u sastavljanju računa gubitka 
i dobitka ovi se ne mogu upoređivati. Ove godine plate su iz
nosile 1,16 miliona prema 861 hiljada u 1932, ali režijski tro
škovi ove godine su manji no u 1931 godini'. Ukupno, iskazuje 
odeljenje za robu dobit od 607 hiljada a zajedno sa zaradom ko
žarskog odeljenja (926 hiljada) dobit na robi iznosi 1.53 miliona 
a ostali prihodi i provizije po žitnom poslu 908.6 hiljada ili 
ukupno 2.44 miliona. Ako od ovoga odbijemo ukupne rashode 
■— saobrazno bilansu u iznosu od 2 .12  miliona, ostaje čista dobit 
od 320 hiljada, dakle samo nešto manje no u 1932 godini kada 
je čista zarada iznosila 353 hiljade. Upravni odbor je predložio 
glavnoj skupštini da se ova dobit ne podeli, već dotira fondu za 
otpis eventualnih sumnjivih potraživanja.

U upravi „Prizada” nalaze se u 1932/33 godini sledeća 
gg.: Milivoj iPlja, pretsednik, načelnik Min. trg.; Milivoj Šiča- 
rević, potpretsednik, izvoznik; Mijo Posavac, potpretsednik, član 
uprave Sred. sav. hrv. selj. zadruga, Zagreb; Voja Djordjević, 
Ivan M. Varga, Voja Petkovič, Dr. Janko Olip, Inž. Lazar Popo- 
vicki, Nikola Belobrk, Milojko Trebinjac, Milan Vojnovič i  An
đelko Mihajlo vić. U nadzornom odboru su g.g.: Dr. Milutin 
Boškovič pretsednik; Milan Rajič, Zaharije Starčević, Dr, Vje- 
koslav Gortrin, Franjo Rister, Ljub. Nikolič i Milan K. Todorovič. 
Komesar je Dr. August Pavletič a delegat Dr. Boško Mašić.

АНГЛО-ЈУГОСЛОВЕНСКО ПЕТРОЛЕЈСКО Д. Д. 3A РАФИ- 
НИРАЊЕ И ПРОМЕТ ПЕТРОЛЕЈЕМ И ИНИМ БИТУМИН- 

СКИМ ПРОИЗВОДИМА, У ЗАГРЕБУ.

Бикаква царинска заштита није могла тако поволло 
дејсгвовати на развиће индустрије, која ради за домаће 
тржиште, као што je дејствовао режим девизних ограни- 
чеља, Ми смо у претпрошлом броју „Народног Благоста- 
ња” констатовали лолет готово свију индустријеких грана 
код нас, које раде за  домаће тржиште. Изузетак од тога 
чини индустрија прераде сирове нафте, која ради под све 
тежим условима од јула 1931 године.

Тада je уведена царина на сирову нафту о д '3 Ч  
златна франка на 100 килограма без икаквог повећања ца- 
рина на финалне производе. Ми смо о тој мери и о њеном 
дејству на идуетрију опширно писали више пута. Друга и 
ако не против саме индустрије наперена, али у сваком слу- 
чају no развиће те индустрије неповољно дејствујућа мера 
била je увођење обвезног придодаван>а алкохола бензину 
ради фаворизирања друге једне индустрије. И о томе je 
довољно писано у нашем листу. Поводом прве желели би 
само да допунимо у неколико наше раније писање. Увође- 
ње царине на сирову иафту пало je у доба највеће кризе 
у индустрији нафте на свету. Хиперпродукцијa je угушила 
произвођаче и тржиште. Под таквим ■ околностима положај 
наше индустрије морао je бити много тежи. При тако рећи 
уништеној маржи измеђ царина на сировину и на финалне 
производе поста^а je конкуренција индустрије са стране 
много опаснија. Није се овде више радило о нормалној кон* 
куренцији финалних производа са стране, већ о конкурен- 
цији која се појављује у једној привредној грани која се на- 
лази у конвулзији. Било je с времена на време случајева1, 
да су финални производи са стране нуђени нешто јефтиније 
џего што их je нудила наша индустрија. To се објашњава 
хаосом ,на тржишту индустрије рафинаде. Како поједине 
рафинерије и поједини трговци на велико, који раде тим 
артиклима, дођу у тешкоће, они су, као и :код других арти- 
кала, ради стварања готовине приморани да бацају робу 
у бесцење. Има градова у Европи који су нарочито познати 
због тога, што се у њима могу добити партаје произвола
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нафте из распродаје. Смањена je маржа зараде у мом-енту,
кад je повећана конкуренција еа стране.

Актнва
Благајна
Дужници
Некретнине и роба

Пасива
Рлавница 
Повериоци 
Добитак 
Збир биланса

1928.
1.064

93.164
180.341

1931.
506

18.79,5
196.053

1932.
254'

20.537
193.846

100.000 100.000 100.000
172.749 112.978 111,072

1.819 2.376 . 2.584
274.569 215.355 214.638

У нашој јавности мног.о je распроетрањена бајка о 
картелу наше велике петролеумске индустрије, и о њеном 
искоришћавању потрошача: О томе не може бити говора већ 
и због неефикасности царинске заштите.

Бајку о огромним зарадама наших великих односно 
највећих петролеумских предузећа демантовали су њихови 
биланси. југословенска Стандард Оил Компанија претрпела
je за 1932 годину код обртног капитала од 260 милиона и
главнице од 175 милиона губитак од 8.8 милиона, пошто су 
бруто приходи опали од 79 милиона у 1930 на 41.6 милиона 
у 1932 години. Англо-петролејско a. д. има у 1932 години 
код обртног капитала од 214 милиона и главнице од 100 
милиона добит у висини од 2.6 милиона. To даје на главницу 
укамаћење од 2.6%. a на обртни капитал једва 1%. Тако 
изгледају ове страховите зараде ових петролеумсик преду- 
зећа!! Али je сигурно да нити Англо-петролеумско нити 
Југословенско Стандард оил не би подигли пре три године 
своје рафинерије, да су могле на-слућивати оно што Je дошло.

Пословни волумен знатно je смањен према 1928 го- 
дини што видимо и no смањењу обртног капиагала, који je 
■редуциран од 274 милиона на 215 односно 214 милиона по- 
следње две године, дакле за 60 милиона односно преко 35%. 
У пасиви биланса то ce показује у редукцијо лозиције по- 
вериоци, од 172.7 на 113 милиона a у 1932 години на 111 ми- 
лиона. Ове ловериоце претстављају углавноме кредити до- 
бивени од матице подузећа, наиме групе Шел. Смањењелт 
позиције „повериоци” учињене су несумњиво уштеде на ка- 
матама, ако ce уопште зарачу.навају. Трговцу увознику го- 
тових производа, није потребан више велики обртни капитал, 
нарочито не данас када ce роба продаје за готово или само 
на врло кратке рокове кредита, да би ce избегло губитке 
»a дубиозним потраживањима. To нам потврђује и кретање 
позиције дужника, који су од 93 милиона у 1928 години ре- 
дуциран на 18.8 и 20 милиона у 1931 односно 1932 годин-и. 
Пошто je позиција готовине врло мала, сматрамо да je преко 
рачуна дужника лрокњижено и потраживање код новчаних 
завода.

Инвестирани капитали. силом прилика умртвљени. мо- 
рају ce амортизовати, без обзира на то да ли има зараде! 
Због тога мора ова амортизација тешко да терети рачун 
губитка.и добитка као и финансиски развој предузећа, a 
с обзиром на садање прилике неће нас чудити ако буде би- 
ланс за 1933 годину исказивао губитак, пошто je више но 
сигурно да he увозни nocao готових производа и њихова 
дистрибуција тешко моћи сносит терете уложеног капитала 
у рафинерију. Taj случај потпуно je аналоган и код Југо- 
словенске Стандард оил компаније.

У осталом, и за Англо-југословенско ■ петролејско д.д. 
важи оно, ш т о . смо . казали крајем анализе. Југословенске 
Стандард оил компаније: њезин пословни лоложај није ни 
најман.е завидан.

У управи Англо-југословенског пегролејског д. д. у 
Загребу налази ce следећа г.г.:

Претседник д-р Милан. Марић, потпретседник д-р Ар- 
тур Марич, чл. управе: д-р Родинић, плем. Мошински, барон 
Вранићени, Хенри Детердинк, Викокт Берхтенд, Август' Ке1 
■флер, Алберт Дегран.

ХМНКА ФРАНКА СИИОВИ Д. Д. — ЗАГРЕБ.
■ Чиста добит фабрике Хинка Франка Синови д. д, 

Загребу била je до 1932 у сталном порасту. Привредна дву 
пресија осетила ce и на билансу ове фабрике, која je једна 
од t:a:ii!!x најстаријих и најсолиднијих индустријских поду- 
^еђа. Каву „Франк” троши у првом реду средњи стаЛеж. 
A овај je депресијом највише погођен. Смањење издатака 
смашило ie к потрошњу каве. Конзум шећера пао je у 
аемљи за 25—30%. У истој мери морала je бити смањена 
и потрошња каве. Бар код средње и мање имућних људи.

Чисти добитак Хинка Франка Синови д. д. био je 
последње 4 године следећи:

Године 1929 Дии. 2.952 хиљада
1930 „ 4.301 „

„ 1931 „ 4.471 „
1932 „ 2.738 „

Како видимо прошлогодишњи чисти добитак je за 
скоро 2 л1илиона мањи него што je то био случај ранијих.. 
година. Он износи 6% главнице.

Цнкорију потребну за фабрикацију кавених сурогата 
набавља фабрика Хинка Франка Синови у нашој земљи. Ми 
имамо знатан број фабрика животних намирница a и дру- 
гих артикала, које повлаче сировине највећим делом из ино- 
странства иако би ce могле прозводит« и код нас. У tow  
правду je фабрика Хиика Франка Синови много урадила4. 
Концентришући пажњу на једно једино подручје, она je у 
току година успела да придобије сељака из околине Кри- 
жеваца за гајење цикорије. Ш та то значи баш у доба девиз- 
них органичења најбоље je познато оним фабрикама које- 
морају своје сировине да повлаче еа стране,- Без обзира на 
тешљоће око набавке страних платежних сретстава морају 
ce ова плаћати и до 40% скупље, што знатно повећава 
трошкове производње. Са друге стране имају сељади из око- 
лине Крижевца осигурану прођу за један знатан део своје 
пољопрввредне лродукције.

Биланси Хинка Франка Синови д, д. за последље 4 
године изгледају овако:

Актива: 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара 

Благајна 523 468 1.393 522
Дужници 466 200 284 301
Залихе и направе 75.133 85.828 78.428 74.743

Пасива:
Главница 20.000 40.000 40.000 40.000-
Резерве 1.124 3.792 3.636 3.541
Пов-ериоци 51.470 38.386 31.998 29.388
Добитак 3.528 4.301 4.471 2.738
Збир биланса 76.123 86.498 80.106 55.567

Збир биланса показује смањење за скоро 5 милиона 
динара. У активи смањена je позиција залихе м направа за 
4 милиона динара.. Међутим како нису инвестиције и залихе 
засебно билансиране, није познат разлог смањења ове по- 
зиције. Вероватно je да оно долази од мањих залиха, што 
би одговарало и општим приликама. Међутим и код инвести- 
ција — уколико нису извршени нови радови, има смањење 
за 2.5 лшлиона динара колико износе отписи.

Код повериоца имамо једну техничку промену. Банке 
и осталк повериоци изказани су засебно. Банке са 28.2 ми- 
лиона a повериоди ca 1 милион. Банкарским кредитом no
si ривеие су залихе јер je сигурно да су главницом од 4© 
милиона покривене све инвестиције. Вероватно и један део 
обртног капитала.

Из рачуна губитка и добитка видимо да износи бруто 
приход предузећа 41.2 милиона динара. To je доказ да ce 
овде ради о подузећу великих димеизија, nouiro његова 
тодишља продаја, a no томе и производња достиже толик« 
ИЗНОС;

У управи ce налазе следећа г. г.: Јосип Храбовскн^ 
Драгутин Штигл, Антон Рупрехт, Роберт Мишкулкн и Метод
БевдеЈ •'■■■■■■■■■■:
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„ШИПАД” — ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУ ЗЕЂЕ ДОБРЉИН ДРВАР A. Д. — САРАЈЕВО

Кад je на Конферевцији мира у Паризу рађен нацрт 
уговора о миру с Аустријом и кад су државе наследнице 
поставиле захтеве за накнаду штете, велики савезници су 
им оДговорили једним контра-рачуном, потраживањем за 
све јавне имовинске објекте, који се налазе на уступљеним 
им територијама. Наравно да je према нама то контра-по- 
траживање било врло велико нарочито услед босанских 
шума, a међ њима je сам Шипад цењен на две милијарде 
златних круна. Та^процена није била ни најмање фанта- 
стпична. Напротив, с обзиром на претстојећу обнову руше- 
вина од рата очигледно je било, да шумској индустрији прет- 
стоји сјајна коњуктура и сигурно je да смо ми могли босан- 
ске шуме продати тада за ту цену.

Сјајна коњуктура je и наступила после Рата. Наша 
. шумска индустрија je узела гигантске размере, тако да су 

се наши шумски стручњаци били уплашили од скорашњег 
нестанка шума у Боени. Сад се види да су стручњаци упали 
у истру грешку, у коју су упали Американци са својим 
просперитетом: пролазни коњуктурни полет сматран je за 
вечит. Међутим данас je у свету- прираст шума већи но што 
je сеча. Од 1600 милиона динара извоза дрвета из 1929 год. 
опааи смо у 1932 на 470 милиона. Још две године развића у

■ OSO*: правцу и овим темпом na би извоз дрвета постао исто^ 
риском категоријом. У свом врло опширном извештају за 
1932 гдину 'види управа Шипада у кризи, која je проузро- 

'• кђвала и ово ишчезавање извоза дрвета не пролазну кризу 
већ темељан прелаз у један нови еко-номски поредак. Узгред 
нек je рсчеио то je гледање на данашњу привредну депресију 
више израз ocehaja него разума, јер мало доцније вели 
управа Шипада да ће „данашње стање вероватно потрајати 
док се прилике не нормализирају”.

, To на две милијарде златних круна своједобно проце- 
Н>ено предузеће завршило je своју пословну 1932 годину са 
губитком од округло два милиона динара. Од шест наших 
највећих шумских предузећа (ме!зу њима и Шипад) само 
два показују у .1932 незнатну добит (Нашичка 2,8 милиона 
и. Народна шумска 73 хиљаде динара) друге две показују 
губитке (Шипад, Драх), Криваја не ради, a  Славекс још није 
објавио завршне рачуне. Ево како изгледају завршии ра- 
чуни за лоследње четири године шест највећих предузећа 
шумске индусггрије. (Види табелу на идућој страни).

' 'Овај негативни резултат рада Шипада у 1932 години 
He може се објаснити слабим обртом; напротив Шипад je 
форсирао посао. У 1932 год. израдио je у шуми разне врсти 
јеловиие 245 хиљада кубних метара и буковине округло 310 

'хиљада просторних метара, a  изрезано je на стругарама 200 
хиљада кубних метара обловине, тако да je у 1932 години 
•Шипад дродао 133 хиљада јелове резане грађе односно за 
27 хиљада кубних метара више но што- je произвео. Значи да 
je за толико смањена валиха из пређашње године, што je за

оно доба, нарочито 1932 годину, најниже шумске коњуктуре, 
веома повол»на појава.

Кад je већ реч о ритму посла Шипада, онда да за- 
бележимо, да je буковог огреввог дрвета продано свега 155 
хиљада просторних метара a то je половина од укупне про- 
изводње у прошлој години (кад се узму у обзир отпаци, који 
се продају као дрво за огрев)1)

Управа Шипада вели, да би 1932 година била завр- 
шена добитком, да није имала да се бори са специјалшш 
потешкоћама. Бруто добит износи у прошлој години 7 мил„ 
динара, (што заједно са преносом губитка из 1931 године од 
2.37 милиона динара чини округло 9,45 милиона динара). 
Тако je услед спорог рада пореских власти пла+ио Шипад у  
1932 години (и ако je 1931 завршена губитком) наиме по- 
реза 3,35 милиона дииара (за 1929— 1931). He може се по- 
рећи, да онај део ове порезе плаћен у 1932 години који пада 
на годиме у којима je била добит (1929 и 1930) преставља 
ванредно оптерећење буџета. Даље наводи управа Шипада, 
Да je у 1932 години платила на име шумске таксе више 4,5 
милиона динара (то јест 70 динара no кубном метру јеловог 
техничког дрвета уместо 46 динара на 188 хиљада кубних 
метара обловине). Даље губитак на жељезници Млиниште— 
Јајде, која нема никакве пословне везе са подузећем изнош
1,3 милиона динара. Ова два последња повећања трошкова 
не постоје тек у 1932 години, na због тога се морају елими- 
нирати при поређењу еа ранијим годинама. Али и кад се 
овако поступи, ипак се долази до закључка да би се 1932 
година моа-ла лако закључити без губитка, да je пореска 
власт благовремено вршила разрезе.

При коњуктури за шумску индустрију у 1932 години 
■— губитак од непуна 2  милиона динара при тако форсираном 
послу, како je то било код Шипада не би био рђав знак нити 
би могао да буде повод каквој критици. Управа вели да.је  
исплатила само плате и наднице 44 милиона динара. Према 
томе расход мора да je био врло велики, кад су само над- 
нице и плате износиле 44 милиона динара. Ако би ее ура- 
чунао и ч-рапспорт олда би издатци могли ићи и преко 100 
милиона динара. Да je среће не бисмо морали правити ни- 
какве претпоставке о величини обрта у новцу код Шипада у  
прошлој години. To би наиме требало да се види из самога 
рачуна губитка и добитка •— што je не само нормална по- 
јава код наших акциоварскх друштава, већ и основни rib-

’) У извештају се каже да je 151.832 просгр. метра 
огреввог дрвета продато у туземству a  7755 кубвих метара 
у иноземству, или укупно 157 хиљада просторних метара. 
Међутии мало даље каже се у извештају, да je продато 
свега 9070 вагона огрева urno чини 172.330 просторвих 
метара.
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Актива

Инвестиције

1929
1930
1931
1932

.Д рк”

26.879
27.082
28.411
28.493

Народва
шуиска
15.706
12.086
12.360
12.055

Нашнчка

39.888
45.630
45.959
47.743

мШкпад“

6.926
6.234
5.612
5.964

„Кринаја“

122.471
126.366
126.767

„Слависс“

14.814
15.071
13.523

1929 82.159 16.925 80.784 36.864 65.325 35.547
1930 56.703 23.934 83.950 44.913 45.023 51.942

Шуме и залихе дрвета 1931 46.994 15.580 60.161 32.714 31.281 56.597
1932 44.917 7.393 61.328 32.230 — —

1У29 128.239 19.965 168.275 39.711 30.869 60.145
1930 34.468 15.403 136.597 45.310 46.634 44.289

Дужници 1931 10.350 16.926 126.816 45.550 41.619 37.861
1932 13.118 17.442 - 52.341 — . — ’

1929 ; — ■. .— .. -7-; : - tV-- ■: -------:
1930 _ _ _ _ 10.216 119

Г убитак 1931 338 --- --- —- 44.147 416
1932 627 — 1.966 — —

Пасива
1929 19.628 17.184 36.216 37.945 92.559 39.600
1930 20.571 18.275 39.116 42.549 92.559 32.143

Сопствена сретства 1931 21.571 18.275 41.802 43.521 92.559 22.318
1932 22.205 18.275 45.552 43.596 — —

1929 226.172 35.596 262.104 42.221 134.646 7J.Ü2Ü

Повериоци
1930 98.746 32.926 223.499 56.800 150.463 83.960
1931 67.953 25.911 186.319 46.247 152.368 80.789
1932 67.754 18.201 57.005 54.943 — —

1929 657 576 4.084 12.291 Уб i.349
1930 634 526 3.957 6.005 __ —

Чиста добит 1931 656 3.365 — — —
1932 — 73 2.813 — — —

i i 240.51 7 53.684 306.522 227.69Ü 114.524

Збир биланса 1930 120.018 52.050 283.380 105.355 243.085 116.696
1931 89.504 45.613 251.834 89.769 245.149 115.433
1932 89.864 37.343 124.850 98.540 — —

стулат науке о билансу. Шипад практикује тако звани нето 
завршни рачун, (само за рачун добитка и губитка), који 
садржи само салдо најважнијих позиција рачуна губитка и 
добитка. Сви променљиви трошкови производње збијају ce у 
једну позицију у губитку и компензирају са позицијом бруто 
добит на роби у рачуну добитка, тако, да ce појављује у за- 
вршли.м рачунима само салдо. Тако Шипад приказује добит 
на роби од 7 милиона динара. To није ни бруто ни нето 
добит, него средина између оба; нето добит са гледишта 
непосредних производних трошкова, a бруто са гледишта 
целот' подузећа. По науци о билансу не сме ce вршити npe- 
бијање ни истоветних позиција у активи и пасиви a толи 
различних. Наднице и остали издаци за производн.у не могу 
ce пребијати све и да ce у рачуну губитка и добитка налази 
таква иста позиција, a најмање je то могућно са позицијом 
добит на роби, која je сасма друго neurro.

Ми сматрамо, да ова грешка код Шипада није на- 
мерна. Он je тако онширан у сво.ме извештају за 1932 год., 
да ce не може претпоставити ма каква намера прикривања. 
Шипад je баш код обрта у натури био тако опшира«, да ce 
већа «опширност тешко може пожелети. Стручњак може на 
основу тих података да направи калкуладију обрта у новцу 
у истој години. Пре he бити да ce овде ради о једној старој 
пракси, која ce механички даље продужава. A управа Ши- 
пада има опецијалних разлога да бу.де опширна у иолагаљу 
рачуна о обрту у новцу. И онај који није читао Шипадов 
годишљи извештај знаће из дневне штампе да  ce код њега 
рМди пбследњих година о једној пословној политици, која je. 
предмет великог спора и која може да има врло.. вели«и

етички и национално-економски значај. Угграва Шицада из- 
име сматра, да je њена дуишост, да no сваку цену одржава 
што већи волумен производње у интересу радника. Ha то ce 
питање може имати разно гледиште али критеријум за од- 
говор на исто зависи од тога са колико жртава изводи он ту 
своју политику. Кад ce каже да je он то остварио са гу- 
оитком цигли 2 милиона динара, онда кад ни конкурентда по- 
дузећа не показују битно различне резултате, a да je он исто*.. 
времено исплатио 44 милиона надница, онда сваки послован 
човек, a поготово сваки економист мора да одговори да без 
података не дможе да цени значај тих чишеница. Јер лажо je 
мотућно, да je он то постигао или користећи ce каквим 
другим изузетиим погодностима које други не уживају или 
жртвама на каквој другој позицији. За одговор на ово пи- 
тање биланс не садржи потребне податке.

Зато су потребни не само они податци који ce могу ’ 
наћи у завршним рачунима већ и статистички подаци у 
самом извештају. Јер ако je све то Шипад постигао плаћа- 
јући нижу надницу, но остали, онда цела та политика има 
други изглед. A до овога ce закључка може лако да дође с 
обзиром на ову реченицу из извештаја „Да ce произввДља 
мора /повећати и no цену ограничења индивиду.алног стан- 
дарда”. .

Kao што видимо и наука о билансу и! специјални . раз^ј 
лози пословие политике налажу Шипаду промену израде { 
чина рачуна губитка и добитка. У осталом и здрав разум то . 
казује. Или ce завршним рачу.нима омогуИава увид у no- , 
словно и и?довно стање лли не. Ако je прво случај (a циљ 
билансе не м ож е. друго да буде), онда je иеразумљиво де^.,



таљно дрказиван>е .у’ рачуну губитка св и ју о н и х  издаггака, 
који пре спадају у режијске но у продаводне трршгаве, и 
који сви заједно износе 1 1  милиона динара, a изостављање 
оинх других, који износе много више и који су прави и 
важрији елементи рентабилитета.

Поново подвлачимо, да се у извештају, којим су по- 
лраћени завршни рачуни, налази врло много података који 
треба да буду у рачуну губитка. Шипад на пр. отворено из- 
носи и вредност свију фактура у 1932 год. Тако, да се чак 
звд укупна цифра пазара. Према томе са врло малом до- 
цуном подаци из извеипаја унесени у рачун губитка и до~ 
битка удовољили би горњим захтевима. Значи, да се не 
ради овде као што рекосмо о рђавој вољи, већ о рђавој 
пракси, a то се зло лако лечи.

Рачун изравнања

Актива 1929.
У

1930. 1931.
г хиљадама динара

1932.

'Инвестиције 1.982 1.784 1.607 1.950
Ж елезнице. 4.944 4.450 4.005 4.005
Хартије од вредности 7.304 7.336 2.065 1.852
Гбтовина 1.781 1.561 1.455 1.573
Дужници 39.71! 45.310 45.148 31.932
Залих^- 23.842 29.810 20.801 22.943
'М ткеријал. ri -<жт. намирн.. 12.060 14.744 11.497 9.087
Илвентар — — 4!7 256
Римесе — — 402 185
„Дурмш ор” — — — 20.408
Губитак — — 2.371 4.337

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Обвезнице 724 — — —
Резервни ф о н д . 2.622 3.972 4.269 4.269
Спед. рез. фонд 7.613 8.613 8.613 8.613
Потпорни фонд 1.326 1.598 1.891 1.966
Пензиони фоид 2.350 2.906 3.289 3.289
Фонд за осиг. од пожара

и поплаве 3.310 5.460 5.460 5.460
Повериоци 42.221 56.800 42.247 48.943
Акцепти — — 4.000 6.000
Добит 12.291 6.005 — —
Збир пасиве 92.579 

Рачун губитка и

105.355

добитка

89.769 98.540

Расходи
Мнн. шума за сузб. шум. штеточ. 3.000 ■ — —
Ка.мата — 72 522 145
Општи трошковрг 4.672 5.184 4.682 4.309
Осигураље 962 794 838 1.002
Порези 5.895 5167 2.155 3.352
Алчортизадија 768 692 623 —
„Дурмитор”, Сарајево 1,716 — ■ ---; ; —
Курсна диферн. ефеката -— — 1.485 213
Добит 12.291 6.005 _ _

Прихода

Прендс д«бити; «з ,ран. год. 296 .... 472 252
КаМате и провизије 336 —  —-
Роба 25.672 20.442 7.682
Г убитак — — 2.371
Пренос губитка — — —
Збир прихода 26.306 20.914 10.305

7.056
1.966
2.371

11.394

У вези рачуна губитка и добитка добро je напоме- 
нути, да у 1932 години нису вршене никакве дотације ни 
отписи на инвестицијама. Прво je у реду, a друго би могла 
бити велика грешка. Позмато je да су инвестиције исказане 
са цигло 1.95 милиона динара. To ниже исказивање. инвес-: 
тиција но 1UT0 оне фактички вреде олакшава показиваље no* 
вољиог резултата. Али ако се појави потреба обнове или 
оправке на инвестицијама, онда м-оже у једној години да 
буде потребна Ainoro већа сума. но што je њихова вредиост 
исказана у билансу. Настаће велике теШкоће. У осталом као 
да je та«о нешт-о већ наступило. Из извештаја даје се наслу- 
тити , да су постале прешне извесне оправке и обнове на 
уређају које засецају у еуме, које ее данас не могу тако. 
лако да нађу.

Прелазећи на анализу рачуна изравнања, налазимо 
пре свега, да се обртни капитал после силаска са 105 мил.' 
у 1030 на 89,7 у 1931 поново приближава стотинарки (98,5 
милиова динара). Сопствена сретства износе 44 милиона 
дииара (главница 20 a фондови 24 милиона динара). Пове- 
ћање je дошло услед повећања акцепата од 4 na 6 милиона 
динара и повериоца од 42,2 на 48,9 .милиона динара, дакле 
свега за 8,7 милиона динара.

Управа се жали на немогућност добивања кредита.
У извештају се вели, да je Шипад уживао кредит од цигли 
8 милиона динара. Међутим у пасиви су исказани повериоци 
и акцепти са укупно 55 лшлиона динара. He знамо дали се 
кредит од 8 милиона динара одиоси на акцепте или на један 
део поверилаца. Вероватно да he прво бити случај. Значи 
да сума од 48,9 милиона динара не опада у регуларне по- 
вериоце. У звештају се то објашњава реченицом да je главни 
поверилац државни ерар. To свакако није банкарски кредит, 
али je ипак кредит. Да je тај дуг држави плаћен^ променила 
би се из основа финансиска ситуација подузећа. Можда je 
то још и најповољнији кредит за подузеће. Вероватно да то 
претставља неплаћене шумске таксе.

Укупно дуговање Шипада je апсолутно и релативно . 
мало, и што се он ипак бори са тешкоћама за налажење 
обртног капитала, разлог не лежи у његовој слабој кре- 
дитвој способности, већ у банкарској кризи. Мало je ве- 
ликих подузећа код нас која дугују тако мало.

Актива Шипада je много интересантнија. Додуше no 
њој се не би могле ни да слуте његове имовне димензије, jep 
на пр. све еу инвестиције исказане са 1,95 мил. динара a же- 
љезницд са 4 милиона динара док на пр. залихе износе 22 
мшшона динара, дужници 31 милион динара и т. д.. Ми смо
о то.че већ раније писали. Из активе Шипада до пре годину 
дана није могла да се наслути ни његова структура, a н и ,, 
1932 године не потпуно. Није Шипад само једно велико шум-, , 
ско подузеће, већ један велики шумско-индустријски холдинг. 
Он има у евом портфељу пре свега већину акција фабрике 
целулозе Дрвар, затим укупност акција шумског предузећа 
Дурмитор. (Приликом рашчишћавања односа са Вардом пре 
четири године Шипад je преузео акције предузећа Дурмитор

Англо-Чехословачка и Прашка Кредитна Банка
Филијал у  Б Е О Г Р А Д У  — Пошт. ф ах  17.
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(главница 5 милиона динара) ca велмким шумама у Црној 
Гори у долини Таре; ове године je то предузеће почело да 
ради). У току 1932 године купио je Шипад предузеће Усти- 
прача ca његовим великом пиланом, које je раније запосља- 
вало 1.500 радника, a припадало некада славноме немачком 
индустријалцу Хугу Стинесу.

.. . Дурмитор се води у активи ca 20 милиона динара.
. Код овога дела активе намећу нам се три напомене.

Прва je билансно-ггехничке природе. Дурмитор се води као 
што видимо као дужник (20  милиона динара). Међутим он 
je као што се то види из извештаја својина Шипада. Ако je 
тако онда je његова појава међ дужнике противна правили- 
ма двојног књиговодства и науке о билансу. Ако je акцио- 
нарско друштво (a  то je овде случај} онда се он има да 
појави у позицији хартија од вредности, a капитал који je 
у  њега уложен, морао се такође појавити у засебној пози- 
цији. Друга напомена формалне природе односи се на начин 
књижења Дурмитора. Ако je он акционарско друштво онда 
je no науци о билансу недопуштено, да се он појављује само 
у једној позицији. У том случају он би морао имати свој 
засебан биланс. To важи и за Устипрачу, која he се поја- 
вити тек у идућој години. Дрвар на пр. има своје завршне 
рачуне. Tpeha примедба je приватно привредне природе. Ши- 
пад je имобилизирао 20 милиона динара у Дурмитору. И 
Устипрача je морала бити плаћена ca који милион динара. 
Оба подузећа захтевју знатни обртни капитал a Шипад вели 
да je немогуће наћи кредите.

Од осталих позиција у активи најважнији су дужни- 
ци./Они износе 31,9 милиона динара према 45,1 милион ди- 
нара у претпрошлој години. Излази да су дакле дужници 
смањени. Међутим се у извештају каже да су -они повећани 
за 7 милиона динара. Taj се резултат добија, кад се износу 
дужника дода ставка Дурмитор ca 20,4 милиона динара, која 
je, у 1932 год. први пут засебно исказана. И овде постоји је- 
дна нејасност; наиме, ми не знамо, да ли 20,4 милиона динара 
пр6тставд,ају само дуговање Дурмитора или je унутра и 
вредност његових акција. Како порггфељ хартија од вредио- 
сти показује свега 1,8 милиона динара, то je вероватно да 
акције Дурмитора нису унутра — осим ако нису ранијих го- 
дина отписане. A ако би акције биле унутра, онда би то та- 
кође било неправилно књижење, jep акције спадају у ставку 
хартија од вредиости, a не у дужнике. Повећање дужника за 
7 милкона динара сасвим je разумљиво, кад се има у виду, 
да je на Дурмитору отпочет nocao. Интересантно би било 
знати, колико чине чиста потраживања, независно од капи- 
тала датог сопственим подузећима или онима чије се акције 
имају у портфељу.

Дужиици би се могли поделити у три групе: држава, 
домаће и стране муштерије. За оцену не само рада Шипада 
у 1932 години, већ и коњунктуре дрвене уопште, пошгго.је 
Шипад највеће подузеће, било би врло интересентно знати 
кОлико потраживан.е пада на сваку од ових категорија ду- 
жника. Једно je ван сваке сумње, наиме, да се потражива- 
ње према држави повећало. Тиме je Шипад у неколико ком- 
пензиран за неплаћање шумске таксе. Истина, то није баш 
најидеалнији начин ликвидације посла, али се не може по- 
рећи право Шипаду да неплаћене шу.мске таксе правда ca 
н€плаћеним потраживањем за лиферовану робу повериоцу.

Друга важна позиција у ак.тиви je залихе у износу од
22,9 милиона динара. Оне су се еовећале за око два милиона 
динара према претходној год. али je мања но у 1930 и 1929

години. Може -се рећи, да се залихе задржавају на истој ви - 
сини, a то je даиас при обилној коњунктури шумске икду- 
стрије веома пбхвална појава. Али при продубљивању про- 
блема и од ове похвале се мора учинити мало резерве. За - 
виси много од тога, ш та се налази у тим залихама. Наиме 
дали роба, чија je прођа врло лака или она код које то није 
случај.

Ми cAvo rope указали на то да je била већа продаја је- 
лове резане грађе но што je била производња у 1932 години,: 
a да je обрнут случај ca буковим дрвом за гориво. T o ’ je- 
међутим једна важна грана производње Ш ттада. Он истина; 
има доста сигурне муштерије у државним. надлештвима,'ал1Г 
се не може порећи да се и у тој бранши oceha све већа х и -! 
перпродукција. Шипад je на пр. —  у колико су наше инфор-! 
мације тачне — учинио надчовечански напор у цени буковог 
дрвета за гориво држави. Ноторна je ствар такође да ш 
за потребе домаћинства угаљ сузбија све више дрво. Nht 
помињемо само у неколико, речи ту  околност jep нам -се 
чини да ће код ове. производње врло лако доћи до хиперпро- 
дукције, Шипад ће свакако имати много више труда око 
уновчења те своје залихе. У осталом хиперпродукција бу -: 
ковог дрвета не би пала нашој шумској индустрији тако те - 
шко ак<1 je још увек жива тражња за јеловим и боровим др - 
ветом у инострансхву, jep управо у тој области лежи извс- 
сно оживљење шумског посла и -у  овој години.

Критична страна ове наше анализе биланса Шипада -за 
1932 годину односи се у главном на техничка питања. Ca 
економске тачке гледишта — сем питања експанзије у доба, 
кад je тешко наћи капитал —  нисмо имали готов.о ништа да 
приметимо. Шипад као идустријско подузеће презентира с е 1 
кроз свој биланс врло повољно. При упоређењу њ егових, 
биланса за последње четири године пре би се закључило,, д а ; 
je 1932 била најбоља и ако je она била у ствари најгора у 
шумској индустрији. Залихе су мале према ранијим година- 
ма и према обил^у предузећа. Дужници су порасли за 7 ми- 
лиона динара, a материјал и животне намирнице чак суг 
мање но у претходној години. Једино што није у билансу 
дббро, нема везе у опште ca његовом пословном политиком,; 
то :је шегова експанзија.

Али се из биланса не може видети никад све што- ј е ' 
потребио за стање једнос подузећа. Има и Шипад својих 
брига. To се у неколико наглашава и у самом извештају, a, 
и у проблему техничког запослења стругара. Ми нећемо- 
да предпостави.мо, да je пружање руке Шипада за другим 
предузећил1а резултат тешкоћа ca којима се он има да бори. 
Jep ни једно подузеће у Југославији не може да замени Ши- 
пад, a најмање ca гледишта управе, jep Шипад много даје- 
а мало тражи.

Чланови Управе: претседник г. Богослав Косовић, п<з-- 
моћник Мин. шума и рудника, у пенз.; I потпретседник: г. 
Спасоје Пилетић, мин. у пенз.; II потпретседник: д-р Јосиге 
Бален, проф. Пољ. и шум. фак. у Земуну; чланови: г.г. Ко-- 
ста Спасојевић, пом. директор фабрике свиле у пенз.; Јовда- 
Бећир, пуковник у пенс.; д-р Јосип Храбар, адвокат; Рако 
Стојанов, велики жупа« у пенз.; Саилага Ћемаловић, посед- 
вик и бнв. комесар из Мостара; Стјепан Дубеник, шеф шу- 
мгрског осека при Банској управи.

Надзорн.и одбор: претседник: г. Ђура јосиповић, ген. 
у пенз. Чланови: г. г. Илија Качавеода, трговад из Бос. Но- 
вог; Коста јовановић, архитекта из Београда; Смаил-бег 
Љубавић, начелник из Коњица.

ТРШВАЧКО ОБАВЕШТАЈНИ ЗАВОД A. Д. i i  НАЈВЕЋА и зв е ш т а ји а  о р г а н и за ц и ја  ; 
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ЖН А Л И З А  б и л а н с а
Додатан „Народном Благостањ у“

БРОЈ 47 БЕОГРАД, 18. НОВЕМБАР 1933. ГОДИНА V

Садржај:
Sremska elektrana d. d. — Mitroviča 
Текстнлна индустрија д . д. — Вараждин 
Српска трговинска банка д. д. у Брчком 
Анилокемика д. д. у Загребу

SREMSKA ELEKTRANA D. D, — MITROVIČA

Sremska elektrana d. d. u Mitroviči ima vrlo velikih za
sluga za elektrifikaciju Srema. Ona je u čitavom ranijem Sremu, 
izuzevši Zemun i okolinu Beograda —  sa druge strane Save — 
imala apsolutno dominirajući položaj.

Kao nacionalno akcionarsko društvo osnovana je Sremska 
elektrana u Mitroviči još 1920 godine, odmah posle oslobodjenja, 
preuzimanjem aktive i pasive ranijeg Budimpeštanskog predu
zeća električnih postrojenja u Rumi i Mitroviči. Današnje pre
duzeće je koncesionar mitrovičke, laćarske, vraćenske i vaganj- 
ske opštine, koje sve snabdeva električnom strujom a na osnovu 
dugoročnih ugovora, koji većim delom traju do 1962 godine. 
Društvo ima dve kalorične centrale iz 1912 i 1915 godine sa 
Diezel mosorima od po 240 konjskih- snaga, a 1925 godine po
većana je proizvodnja struje pomoću nabavke modernog Sau- 
gasmotora sa generatorima od 42 periode, 3000 volti i kapaci
tetom od 700 kilovata. Ukupna godišnja proizvodnja penje se 
do 1.5 miliona kilovat sati. Za prenos i distribuciju struje po
diglo je preduzeće moderan dalekovod od gvozdenog betona, sa 
kapacitetom od 15 hiljada volti u dužini od 18 km (cena ko
štanja jednog km ovog dalekovoda iznosila je 71 hiljada dinara). 
Pored toga Sremska elektrana d. d. u Mitroviči ima i u svim 
krajevima, koje snabdeva strujom sopstvene dućane, u kojima 
prodaje po vrlo povoljnim cenama i sav potreban elektroteh
nički materijal.

Prilikom preuzimanja investicija od ranijeg madjarskog 
društva glavnica Sremske elektrane iznosila je 1.5 miliona di
nara ali je još u 1923 godini, pošto su se sopstvena sretstva po
kazala i suviše malena, povećala novom emisijom na 2.25 mil. 
(22.500 akcija od po 100 dinara). Zatim, u 1927 godini došlo je 
do valorizacije investicija, saobrazno zakonu što je opravdano 
na taj način da je računski višak, utvrđen po knjigama u iznosu 
od 5.625.000 dinara prenet na račun glavnice koja je time povi
šena na 7.87 miliona dinara. Nominala akcija prežigosana je tom 
prilikom od 100 na 350 dinara.

Sve do 1930 godine radile su naše elektrane pod po
voljnim izgledima, zbog čega su pravljene i nove skupocene 
investicije i modernizacije naprava. Ali je privredna depresija 
i tu vrlo brzo počela da koči rad i nalagala veliku obazrivost. 
Poslednje dve godine počela je potrošnja električne struje svugde 
rapidno da opada. Naročito u krajevima, gde preovlađuje po
ljoprivreda i gde je industrijska potrošnja struje minimalna, 
zbog nedovoljno razvijene industrijske delatnosti, kao što je 
to  slučaj naročito u Sremu. To nam potvrđuje i račun prihoda 
Sremske elektrane. Dok je 1930 bio prihod preduzeća 4.6 mi
liona, od čega samo od prodate struje 4.2 miliona, dotle su u 
1932 godini ukupni prihodi elektrane opali na 3.6 miliona od
nosno za skoro 30%, a toliko je opala potrošnja, pošto su cene 
u glavnome snižene već pre 1930/1931 godine. Pogoršanje pri
lika imalo je najtežeg dejstva u 1932 godini. Dok su prihodi 
u 1931 godini opali za 400 hiljada, dotle imamo u 1932 godini

novo smanjenje od preke 500 hiljada, dok su tome na suprot 
troškovi proizvodnje struje bili za 10— 15% veći nego 1931 
godine odnosno oni su porasli za 163 hiljade na ‘1.46 miliona*' 
Ova disharmonija između koštanja proizvodnje struje i efekta 
prodaje morala je imati dejstva i na rad celokupnog preduzeća, 
pre svega na komprimiranje rashoda. O tome daćemo docnije 
još detaljniju analizu, a sada ćemo samo napomenuti, da je 
ovo smanjenje prihoda imalo za posledicu smanjenje upravnih 
troškova i što je po preduzeće nepovoljnije, smanjenje amorti
zacije. Da to nije učinjeno, morala bi Sremska električna cen
trala zaključiti u 1932 godini svoje knjige čak i sa izvesnim 
gubitkom.

Ovo nam potvrđuje i donja tablica, u kojoj smo upo- 
redili glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine. Do- 
bijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1929 1930 1931 1932

u hiljadama dinara
Gotovina 42 31 13 17
Nepokretnosti 1.414 1.414 1.445 1.445
El. vodovi 6.168 6.216 6.289 6.325
Mašine 5.804 5.846 5.856 5.881
Strujomeri 312 350 394 401
Inventar "2 134 154 154
Dužnici po tek. rač. 1.868 1.551 1.104
Roba u magacinima 951 1.188 1.317

Pasiva
Glavnica 7.875 7.875 7.875 7.875
Amortizacioni fond 3.117 3.258 3.953 4.365
Rezervni fondovi 3.305 3.507 3.748 3.975
Poverioci 1.065 1.883 1.050 409
Dobit 275 279 275 4
Zbir bilansa 15.646 16.810 16.891 16.645

Račun gubitka i dobitka

Roshodi
Upravni troškovi 933 883 963 86«
Proizvodnja leda 62 94 32 19
Proizvodnja struje 1.397 1.721 1.296 1.459
Troškovi centrale 203 213 186 164
Troškovi el. vodovoda 425 403 372 318
Troškovi amortizacije 858 978 1.010 787
Dobit 275 279 257 4

Prihodi
Prenos dobiti 2 6 9 7
Prodaja 4.151 4.567 4.106 3.612
Zbir prihoda ili rashoda 4.153 4.573 4.115 3.619

Završni računi vrlo su pregledno sastavljeni. Glavnica iz
nosi posle valorizacije bilansne vrednosti investicija 7.87 mili
ona, fondovi za smanjenje vrednosti nepokretnosti, dalekovoda..
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mašina, strujomera i inventara ukupno 4.36 miliona a razni re
zervni fondovi 3.97 miliona.

Od 16.6 miliona u 1932 godini plasirano je 14.2 miliona
odnosno 89% u investicije (nepokretnosti, vodove, mašine i 
inventar), dok iznnosi roba u magacmima 1.3 miliona a du
žnici po tek. računima, u glavnome za liiferovanu struju, 1.1 
milion. U 1930 godini finansirani su dužnici pomoću poverilaca. 
Ali se i dužnici poslednje tri godine smanjuju, u 1932 prema
1930 godini za 760 hiljada na 1.1 milion, što  je posledica sma
njenja potrošnje struje a sa druge strane manjeg kreditiranja. 
Kod vrednosti nepokretnosti poslednjih godina nemamo pro- 
mena, dok imamo manje povećanje vrednosti električnih vo
dova, mašina i strujomera zbog novih modernizacija; pošto se 
vrednosti svih tih naprava postepeno smanjuju, imamo sa dru
ge strane odgovarajuće povećanje amoritizacionih fondova, 
poslednje tri godine za 1.25 miliona na 4.36 miliona.

Čista dobit Sremske elektrane, koja je u periodu 1929 
do 1931 godine iskazana sa  275 i 257 hiljada dinara, iznosi ove 
godine svega 4 hiljade. O tome je već bilo govora; ono je u 
rezi sa smanjenjem prihoda zbog pogoršanih privrednih prilika. 
Ako analiziramo račun rashoda i  njegovu strukturu videćemo, 
da su u 1932 godini preduzete rigorozne mere snižavanja rasho
da; da to nije uspelo, društvo bi moralo iskazati gubitak, naro
čito zbog toga, što su troškovi oko proizvodnje struje ove go
dine bili za preko 160 hiljada veći no u 1931 godini. Prvo su 
smanjeni upravni troškovi za 100 hiljada na 868 hiljada. Dalje 
imamo kod proizvodnje leda (Sremska elektrana ima i sopstve- 
nu fabriku leda) smanjenje rashoda, kao i kod održavanja elek
trične centrale i kod vodova. Ali je najveća ušteda učinjena 
smanjenjem am ortizađone kvote investicija i glavnice; dok je
1931 godine u tome cilju rezervisano preko 1 milion, dotle je 
ova kvota u 1932 godini smanjena na 787 hiljada.

Dobit od 4 hiljade dinara preneta je na novi račun.
U upravi Sremske elektrane nalaze se sledeća g. g.: Dr. 

Milan Kostić, pretsednik; ing. Ljudevit Veslaj, ing. Valerijan 
Riezner, Pero Veslaj; u nadzornom odboru su g. g. ing. Dra
gutin Šaj, Mirko Kuzmić i Ivan Antonič.

ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА Д. Д. — ВАРАЖДИН.
Чисти добитаж Тек-стилне индустрије д. д. у Вара- 

ждину износи концем 1932 године 1 милион и 352 хиљаде 
динара. Код главнице од 12  милиона динара, то би значило 
рентабилитет од преко 10%. За прилике које су владале у 
прошлој години то претставља одличан резултат.

Међутим кад добитак мало детаљније анализирамо 
слика се мења. Пренос добитка 1931 године износио je 1 ми- 
лион 135 хиљада динара. Према томе ефективни добитак 
прошле године износи само 216 хиљада динара.

Многа наша индустријска подузећа завршила су про- 
шлу годину са губитком. To код Вараждинске текстмлие ин- 
дустрије није случај. И ако, добитак не износи преко милион 
динара како то изгледа на први поглед, ипак je и он ту. Ако 
имамо у виду да je амортизацја знатна, онда долазимо до 
закључка да се подузеће развија скроз повољно.

Лрашла година je за текстилну индустрију била дели- 
мично повољна a  делимечно и неповољна. Релативно повољ- 
но дејство имале су валутарне прилике. Увоз готове робе 
био je много окупљи него увоз сировина и полуфабриката 
јер су производни трошкови код нас и упркос валутарних, 
пертубација остали исти. Према томе имале еу фабрике, по- 
дигнуте на нашој територији, велико преимућство од фабри- 
ка у иностранству. Поред тога домаћи трговци више воле да 
купују робу код домаћих фабрика јер ова купавина није 
(СЈСОпчана .никаквим тешкоћама. и ризицима као што je то 
случај код куповина у иностранству. Многи трговци.претр-. 
пели су и претрпиће знатне губитке пошто су увезену робу 
морали платити скупље него што су то калкулирали. Мно-’ 
гл нису узели у обзир прим и лродавали увезену робу без 
обзира fta евентуалне валутарне промене.

Неповољно je деловало на текстилну индустрију сма- 
њење потрошње. Ma да je опадање куп ом е снаге у првом 
реду погодило увоз, то  се њено дејство осећа и на произво- 
дима наше индустрије. Нарочито код оних артикала у којима 
je наша продукција довољна да локрива највећи део наше 
домаће потрошње. Како Текстилна индуотрија д. д. проду- 
цира у првом реду јефгпиније врсте сукна то je и она пого- 
ђена смањењем потрошње. Поготово ако имамо у виду да 
Текстилна индустрија у Вараждину има највећу конфекцију 
мушких одела у држави и колико нам je познато ово се оде- 
љење у 1933 години знатно проширује и у почетку 1934 отпо- 
чеће са производњом конфекција, са инвеотицијама највећим 
и најмодернијим у читавој Европи. Капацитет производње 
износиће 80 одела на сат. Да се што боље одупре садашњој 
кризи, Текетилна индустрија у Вараждину отвара у најно- 
вије време no читавој држави знатан број властитих де- 
таљних продавница. До сада има их већ 150. Показало се као 
ризично ослањат« се искључиво на трговце конфекцијом и 
на мануфактуристе. Много je сигурније ако се у свим већим 
центрима подржавају властите продавнице. Даље могу данас 
настати и знатни губитци ако трговац иде под стечај или 
у поравнање. Ако су властите продавнице добро пласиране 
и вођене у :гоме погледу нема много опасности, пошто се 
не продаје на кредит. Мали потрошачи сигурније су муште- 
рије него велики трговци.

Биланси Текстилне индустрије у Вараждину за 4 по- 
следње године овако изгледају:

Актива: 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Непокретности 10.413 10.921 16.280 16.337
Стројеви 19.525 22.545 24.333 24.594
Роба 23.230 21.396 20.855 23.062
Дужници 15.972 26.653 22.501 8.216
Благајна 26 219 205 1.367
Ефекти 341 330 259 2.548

Пасива:
Главница 6.000 6.000 12.000 12.000
Фонд а.мортизације 10.199 13.000 16.247 19.523
Повериоци 52.668 58.871 50.786. 39.645
Добита« 386 957 1.135 1.352
Збир биланса 69.595 82.243 84.592 76.283

Збир биланса je за 8 милона мањи него 1931 године,
до које je збир биланса био у сталном порасту. Привредне 
прилике прошле године принудиле су и Текстилну инду- 
стрију у Вараждину да je у погледу кредитирања била 
опрезнија, што се наравно одразује и на обим биланса.

Инвестиције су остале исте. Залихе робе су чак пора- 
сле за  преко 2 милиона ди.нара. Прилике на девизном тржи- 
шту силе поједина индустријска подузећа да држе веће за- 
лихе сировина и полуфабриката него иначе. Многа текстил- 
на подузећа. која су почетком године радила и са две до три 
смене била су конц,ем године приморана да редуцирају про- 
дукцију, јер су тешкоће око пласирања израђевина робе по- 
стојале све веће. У овој години прилике су опет повољније.

Дужници су редуцирани од 22.5 на 8.2 милиона. Гото- 
во на једну трећину. Текстилна индустрија у Вараждину 
продавала je своје продукте с обзиром на прилике тржишта 
прошле године у главном само за готово. Опасности л!орато- 
ријума, поступка посредовања и сличног налагале су нај- 
већу обазривост код кредитирања. Треба истаћи, као ван- 
редно повољну чињеницу да се успело редуцирати раније 
кредите за 14 милиона динара.

Релативно велика je готовина у благајни, због тешких 
прилика код новчаних завода због којих морају индустрије по- 
државати у својим благајнама далеко веће износе него ра- 
није. Код садашњих прилика, губитак на каматама не игра 
већу улогу.

Инвестиције износе охо 40 милиона, динара. Половина 
je већ амортизирана. Инвестиције су стварно билансиране са
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20 милиона. Три петине покривене су властитим сретствима. 
За 3—4 године достиће фонд амортизације износ којим ће 
инвестиције бити потпуно покривене властитим сретствима,

Повериоци су редуцирани од 50.7 на 39.6 милиона 
данара. To je последица редукције дужника. Издаци на ка- 
маггама сада су много мањи него раније. За две године по- 
вериоци су редуцирани за скоро 20 милиона. To je леп ре- 
зултат.

Добитак износи 216 хиљада динара. Са преносом из 
ранијих година достиже 1 милион 352 хиљаде динара.

Вараждин лежи саобраћајно врло неповољно; и ако у 
аепосредној близини Загреба (105 км.) ипак треба железни- 
ца 5 сати да превали тај пут. Због тога je ових дана предло- 
жила Вараждинска текстилна индустрија д.д. загребачкој 
железничкој дирекцији да о њеном трошку набави двоје мо- 
торних кола за путнички саобраћај, која ће овај пут прева- 
лити за један сат до сат и оо.

У управи фабрике налазе се г.г.: Ернст Стиасни, Др. 
јМ илзн  Врбанић, Др. Туро Лазаревић, Др. Рудолф Херман.

СРПСКА ТРГОВИНСКА БАНКА Д. Д. У БРЧКОМ

Основана пре 28 година, Српска трговинска банка у 
Брчком врло се лепо развијала, и ако су баш у првој поло- 
вини њеиог досадашњег рада постојале необично тешке уну- 
трашње-политичке прилике. Познато je да je бивша аустриј- 
ска'управа у Босни и Херцеговини правила све могуће смет- 
» е  да отежа привредни; развој :па и рад националних новча- 
»их завода.

Све од оснивања до ослобођења главница je остала 
неиромењена, са 150 хиљада круна. Али je одмах после рата 
неколико пута повишена, последњи пут у 1930 години, да- 
жле у последњем моменту пре погоршања привредне депре- 
сије, на 2  милиона динара и то на тај начин, да je из ре- 
зервног фонда узето 646 хиљада динара, од чисте добити за
1929 .годину 254 хиљада (због чега у  тој години није ллаћена 
дивиденда) a стари акционари уплатили су no 10 динара од 
акције у готово, дакле 100 хиљада динара a из банчиних 
сретстава узето je 900 хиљада. Акције су прежигосане од 
-50 на 100 динара.

Управа Сргтске трговинске банке објављује сваке ro- 
дине поред завршних рачуна и опширан и врло интересан- 
тан извештај о привредним приликама Брчког и околине, 
У томе извештају за 1932 годину напомиње се,. да je малим 
делом услед тешких привредних прилика a много већим 
абог нездравих закона и њиховог несавесног тумачен»а no. 
^елима дошло до тога, да je сељак, код кога.се налази поло- 
вина банчиних пласмана, почео све слабије да регудише своје 
«■бавезе. У току године гомилале су се неуређене, лротесто- 
ване и утужене менице, чији се износ попео чак и до једне 
петине целокупног банчиног пласмана односно на две пети- 
we кредита, одобреног земл>орадницима.

После закона од 20 децембра 1932 године прилике су’ 
•c'e брзо поправљале, и сељаци су почели опет. да испуњавају 
■своје обавезе, али има још увек људи, који верују да дугов.е 
«ehe морати плаћати и да ће их држава или неко трећи пре- 
узети. Сматрамо да je  ово назирање у току ове године a- на- 
рочито последњих месеци нашло нових присталида.

Даље će констатује да je пшеница, главни .производ 
«вога краја била потпуно упропашћена. Ш тета je, што 
управа ништа не говори о роду и приносу шљиве. У ?npo- 
шлој години: ту није било нарочитих прихода, али сматрамо 
,да je овогодишњи- резултат морао бити одличан. Али о томе 
ћемо читати тек у наредном извештају.

Упркос свим овим иеприликама,- Српска трговинска 
>баика није имала навале улагача; ни ове нити прошле го- 
дине, због чега се ни до данас. није. морала користити .мораг 
торијалном заштитом и управа се нада, да она уопште неће 
ми бити потребна, с обзиром на велике ликвидитете банчине.

Тачност овог гледишта потврђује нам и доња табли- 
ца у којој доносимо главне билансне позиције за последње 
четири године. Добијамо следећу слику :

Рачун изравнања

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
У хиљада.ма динара

Благајна 97 117 355 411
Хартије од вредности 133 158 158 154
Менице 4.751 5.399 5.589 4.790
Дужници 3.171 3.121 3.290 3.121
Непокретности 265 253 250 196
Инвентар 23 21 18 17

Пасива
Главница 1.000 2.000 2.000 2.000
Резервни фондови 756 194 275 300
Улози на штедњу 5:5ii 5.554 6.004 5.541
Повериоди 664 470 489 413
Реесконт — • 390 554 363
Преносне позиције 131 153 122 39
Добит 370 307 2 12 32
Збир биланса 8.440 

Рачун губитка и

9.070

добитка

9.662 8.690

Расходи
Камата 246 262 246 243
Порези 123 176 214 107
Плате 226 270 281 219
Управни трошкови 83 54 61 59
Сумњива потраживања 50 66 104 63
Отписи инвентара 4 5 5 2
Добит 370 307 212 32

Приходи
Пренос добити 2 1 3 1
Камата 666 659 659 492
Провизеје 399 443 421 194
Преное непокретности 36 39 40 38
Збир прихода 1.103 1.142 1.123 725

Збир биланса смањен je 1932 године за око 1 милион 
на 8.69 милиона. Али то није последица одлива улога, ио- 
што су ови опали за свега 463 хиљаде и то укупно улози 
на штедњу као и они no текућим рачунима. Кретање улога 
врло je интересантно. Све до краја 1931 године у сталном 
су порасту, у 1931 години чак и у већем обиму него од 1929 
ка 1930 години. У 1931 години, у којој je било несумњив» 
и одлиза, прираст износи пер салдо 450 хиљада на 6 м»- 
лиона; у 1932 години одлив je износио 460 хиљада, a то, с 
обзиром на капитализирану камату није чак ни толико, ко- 
лико je изноеило повећање у 1931 години. Ових исплаћених 
460 хиљада претставља дакле 7% од укупних улога и то 
најбоље доказује, да ту  не може бити ни говора о каквом 
паничном подизању улога. Поред тога смањене су и остале 
позиције туђих сретстава и ван сваке je сумње да то није 
поеледица отказа, него спонтаног смањења пословног волу- 
мена од стране саме банке. Повериоци су редуцирани за 70 
хиљада на 413 хиљада a рее-сконт je враћен за скоро 200 
хиљада, 'тако да износи свега 363 хиљада. Укупно узевши, 
Српска’ трговинска банка смањила je своја туђа сретства у 
прошлој години за нешто преко 700 хиљада динара. Ово до- 
казује, да je актива, упркос знатних сељачких кредита мо- 
рала бити врло ликвидна.

Највећи део активе пласиран је  ̂ преко меничних кре- 
дигта, наиме 4.79 милиона, који су npöwa 1931 години опали 
за 800 хиљада или 17%. Мање je смањење код активних те- 
кућих рачуна, које износи 170 хиљада' код 3.12 милиона. 
Даље су и непокретности смањене за 54 хиљаде на 196 хи- 
љада. Пошто je више наплаћено од потраживања но' што; 
je било ■ потребно за исилату обавеза (било no улозима на 
штедњи, повериоцима или no реесконту) то имамо повећање
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позиције благајна, за 56 хиљада на 411 хиљада a то je 8% 
од улога. Готовина je последњих четири година у сталном 
порасту: од 97 хиљада у 1929 години на 411 хиљада у 1932, 
док имамо код других новчаних завода готово обрнуту 
слику.

Због релативно малог иортфеља хартија од вредно- 
сти и због обазривог билансирања у ранијим годиндма ни 
овде није било губитака, и мала курсна разлика постепено 
ce отписује.

Бруто приходи Српске трговинске банке ипак су у
1932 години знатно опали: за готово 400 хиљ адапрема 193.1 
години. Приходи од камата смањени су од 659 на 492 хи- 
љаде, a они од провизија још јаче, од 421 хиљаде на 194 хи- 
љада. To je  последица максимирања каматне стопе на 10% 
за сељачке зајмове, као и чињеница да су релативно велика 
сретства држана као готовина и најзад због нарочито риго- 
розног билансирања, пошто на све неуређене ствари уопште 
нису рачунате никакве камате.

Томе насупрот видимо код расхода, да су дужне ка- 
мате остале непромењене као и раније године, када су туђа 
средства била већа. Значи да je дебетна стопа -повшпена, 
што he и бити разлог, да je известан део реесконта и пове- 
риоца враћен. Порези, који су прошле године износили 10% 
од сопствених сретстава и били са 214 хиљада чак и већи од 
чисте добити, смањени су ове године за 50% на 107 хиљада, 
иако износи добит свега 32 хиљаде!!! Ригорозна штедња 
показује ce- и код смањења плата (за 62 хиљаде односно за 
преко 20%) и код мањих управних трошкова. Сумњива по- 
траживања су отписана за 63 хиљада, према 104 хиљаде у 
претпрошлој години a отписи инвентара износе 2 хиљаде.

Чиста добит исказана je ca 32 хиљаде, захваљујући 
јаком смањењу расхода, a у целости je пренета на нови ра- 
чун. За 1931 годину плаћена je дивиденда од 7%, за 1930 
годину 9%, за 1929 због повишења главнице ништа. Од по- 
сле рата она варира између 16 и 18%.

У управи Српске трговинске банке у Брчком налазе 
ce следећа г.г.: Саво 'Ћеловић, претседник; Ђорђе Прњато- 
вић, потпретседник; Baca Колаковић, Љубодшр Цветковић, 
Теодор М. Симић и Душан Буђен. У надзорном одбору су
г.г.: Томо Папић, претседник, Марко Алагић, потиретседник 
и Радо Трифковић.

АНИЛОКЕМИКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ.

Анилокемика je основана као акциокарско друиггво 
1923 године. Она je имала за задаћу да ce бави трговином 
кемикалија, у првом реду анилинских боја. Међутим ce по- 
словање није развијало онако како ce то очекивало и 1927 
године je пословање обустављено и отпочето je ca ликвида- 
цијом постојећих ангажмана.

Подузеће je у евоје време купило у Загребу једну :;ећу 
зграду за становање у којој je имало и своју канцеларију. 
Подузеће постоји и данас али у главноме као управннк 
зграде. Кирије су једни приходи које има подузеће. A главнн 
су издаци порез на кирије, режије око куће као и отлис зре- 
дности зграде. Међутим са Анилокемиком још одавно није 
свршено, због чега и не ступа у ликвидацију. Акције Анило- 
кемике налазе ce у рукама људи око -И. Г. Фарбениндустрије 
a. r., која je код нас заступана no „југанилу”. Пословница 
Југанила налази ce у згради Анилокемике.

Ako једног дана прилике буду тражиле да И. Г. Фар- 
бениндустри a. д. концентрише своје пославе у југославији 
у једном акционарском друштву, неће бити потребно да ce 
оснује ново предузеће, пошто je ту  Анилокемика; Икаче < и 
не би имало смисла водити као акционарско друштво по- 
дузеће које има свега једну зграду на коју je уосталом и 
дужно око милион динара. Поготово што ce данас нзјмање 
рентира држати зграде са теретима, пошто су кирије већ

толико ниске да су какати за дуг већи него рендита куће, 
Ради тога и видимо да je понуда зграде све већа. ;

Консерн И. Г. Фарбенидустри a. д. развија код :>ас 
лепу делатност, у првом реду снабдевајући хемијску индус-v 
трију. И. Г. Фарбениндустри a. д. развио je код нас јаку  д-.- 
латност приликом реализадије немачких потраживања no ве- 
заиим динарским рачунима. За те динаре И. Г. Фарбеш-ш- 
дустри a. д. куповао je код нас велике количине кукуру^а. 
Извезено je на тај начин на хиљаде вагона. He само у He- 
мачку иего и у државе Западне Европе. Ha тај начин могла 
je Немачка да у знатној мери ликвидира своја динарскд ло- 
траживања. Ми додуше за кукуруз нисмо добили девиза, али 
смо ce ипак решили знатног износа немачких лотраживања., 
Сада пошто je салдо -минималан, можемо из Немачке поново. 
повлачити веће. количине разне робе.

Биланси Анилокемике за последње 4 године овако из~ 
гледају:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
У хиљадама динара

Благајна 10 2 10 11
Непокретности 1.881 1.821 1.771 1.711
Инвентар 157 —• — —
Трошкови оснивања 10 — — —
Губитак ран. год. (пренос) 316 330 330 322

Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000 1 .000-
Повериоци 1.376 1.154 1.104 1.034
Добитак — — 8 11

У билансима за три последње године поред нешто го~ 
товине налазимо само кућу, a у пасиви поред главнице од 
милион динара, и дуг од нешто преко милиона. Кућа je ис- 
казана са вредношћу од 1 милиона 711 хиљада, од чега ce 
отписује годишње 60 хиљада динара. Међутим треба иматк 
у виду централни положај зграде и чињеницу да њена вред- 
ност расте из године у годину. И да je зграда продата пре 
2—3 године, добило би ce далеко више од билансне вредно- 
сти. Чак и толико да би после одбитка ранијих губитака 
могло хонорирати акције ал пари. Данас je ситуација за 
непокреткости нешто неповољнија. Али су још увек такве 
да зграда више вреди него што je то исказано у билансу.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Г убитци 1929. 1930. 1931. 1932.

Пословни трошкови
У

307
хиљадама

20
динара

1 2
Порези 147 40 44 29
Одржавање зграде — — 19 17
Отпис од непокретности 27 60 50 60
Губитак (преиос) 323 332 330 322

Добитак
Провизије 380 — — —
Роба 316 — — —
Доходак куће 40 123 123 122
Добитак — — 8 11

Висина кирије не одговара згради нити месту на коме
ce налази. Отписи су знатни. Да ce држе на висини која од- 
говара фактичном стању, чисти приход био би већи, одно- 
сно би ce кроз неколико година могло отписати губитак који 
je настао још док ce трговало кемикалијама и бојама.

Анилокемика je данас заправо резерва за касније јаче 
и директно деловаље I. G. Farbenindustri A. G. y  нашој др- 
жави. Нарочито кад буде она стицајем орилика принуђена 
да код нас отпочне са фабрикацијом извесних својих про- 
извода.

У управи Анилохемике налазе ce следећа г.г.: Н.С.А- 
Себом, Драган Томљеновић и Александар Тифенбах, a у  
надзорном одбору су г. г : Паул Хефлингер, Др. Валдемар- 
Лукачек и Рихард Шлатер.
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Садржај:
„Црвенка” фабрика шећера a, д. — Црвенка 
Новосадска фабрика шрафова и гвоздене робе д. д. — Нови Сад 
„Setalana” industrija tekstilne robe d . d. — Samobor 
„Конопјута” механичка творница конопаи мрежа д. д. у Загребу

„ЦРВЕНКА” ФАБРИКА ШЕЋЕРА A. Д., ЦРВЕНКА

Наша индустрија шећера, која je још пре четири до 
шеет година некако могла да веже крај с крајем, налази ce 
сада у рчајним приликама. Просто je невероватно како су ce 
у тој индустријској грани прилике брзо промениле; већ смо 
чешће пута подвукли да тај преокрет није само последица 
погоршане коњуктуре односно потенциране лривредне де- 
пресије, већ je томе у великој мери крива и наша по- 
грешна, -политика. У цени шећера, који ce код нас продаје 
no 14 динара кгр., учествује држава у виду трошарине са 
прек.о 8 динара односно 60%. A при томе не емемо забора- 
ви.тк, да емо претпрошле године, у августу и октобру два 
пута повисили трошарину на шећер, укупн-о за 3.05 динара 
no кгр. шећера у коцки и 2.50 динара no кгр. шећера у кри- 
сталу. Од тога имале су да сносе фабрике 1.30 односно 0.90 
динара a потрошачи 1.75 односно 1.60 динара. Ово повише- 
ње.долазило je баш у најтежем моменту, када ј.е потрошачка 
снага нашег становништва, у првом реду сељака и чиновника 
почела рапидно да опада. И да ce од тог доба привредна 
депресија није погоршала, ипак би потрошња шећера морала 
бити смањена. Тако je паралелним дејством ових двеју ком- 
гЈонената дошло до срозавање потрошње шећера, и то од 
9315 вагона у 1929/30 години на 5 до 5500 вагона у 1932 33 
години.

. Међутим je капацитет производње н аш и х  фабрика 
.много Е ећи, na чак и далеко већи од домаће потрошње од 
9315 вагона из 1929 'године пошто смо у оно доба извозили 
још -и преко 3000 вагона, Овај je извоз постао илузоран још 
5930 године, због срозања цене шећера на светскод! тржи- 
шту, тако д а  ce чак ни са губитком више н и је  могло из- 
возити.

Иако су фабрике морале приступити ограничењу про- 
изводње, шећерне репе, ипак je потрошња брже опадала но 
што. ce могла спровести рестрикција сађења, за шта je по- 
•т.ребно готово годину дана. Сва и најпесимистична предвиђа- 
ња показала су ce у пракси као недовољна. У овој години 
.фабрике су одлучиле, да смање производњу pene за 1/3 
према 1932 години и ако no нашем мишљењу ни ова
■ мера неће. бити довољна. Ноторно je, да смо упркос знатно 
сманзење производње шећера ушли у кампању 1933/34 године 
.са.непродатом робом од око 4000 вагона. Садашња кампања 
—. баш сада фабрике завршавају производњу — изгледа да 
je у погледу квалитета pene много боља но што ce то оче- 
кивало. Према првим још непровереним податцима наше су 
фабрике морале преузети >око 65 хиљада вагона репе који he 
.датц, у место очекиваних 5000 вагона шећера најмање 5600 
ваго«а, због велике садржине шећера у репи, тако да ће за- 
лихе наших шећерана у почетку 1934 године износити око 
>1.0 хиљада рагона, a то одгрвара оадањој двогодишњрј по- 
трошњи.

Шта he дакле наше фабрике шећера радити у 1934 го- 
дини? Произврђачки трршкови су сведени на нај.адањи оби.м и

фабрике морају no сваку цену спровести најстрожу штедњу. 
Наднице и плате смањене су до крајних граница преко којих 
ce више неће моћи uhii. Фабрике су принуђене да билансирају 
већ и са губитком (у колико то не раде још из престижних 
разлога — употребљавајући латентне резерве за покриће гу- 
битка). О рентабилитету данас више не може бити говора. 
Постоје и друге тешкоће: још пре годину дана укинуло je 
Министарс-тво финансија раније одобрено кредитирање тро- 
шарине, a у јесен 1932 године пропала je и продајна зајед- 
ница, пошто су из ње иступиле државне фабрике, које фор- 
сирају продају (без обзира на трошкове производње), само 
да би ce ослободиле сувише великих залиха.

Црвенка фабрика шећера a. д. у Црвенки наша je нај- 
већа шећерана у погледу сопствених сретстава као и упо- 
сленог капитала. Њен збир биланса износи данас увек још 
200 милирна, д р к  je у 1929/30 na и у ранијим годинама био 
већи од 263 милиона динара.

Рачун изравнања
у хиљадама динара

Актива 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33
Благајна 708 301 191 106
Хартије од вредности 502 1.521 819 294
Дужници 49.611 31.066 21.538 22.511
Залихе 99.950 68.601 60.766 55.402
Непокретаости и покр. 112.279 116.863 119.343 —
Земљишта и зграде — — — 46.577
Индустријске пруге — — — 5.758
Машински уређај — — 66.482
Покретности — — — 1.340

Пасива
Главница 16.000 16.000 16.000 16.000
Резервни фрнд 1.855 2.505 2.505 2.801
Фонд аД'Мртизације 28.175 36.112 44.164 44.654
Фонд валоризације 13.882 13.882 13.882 13.882
Фонд за пов. главнице: 34.000 34.000 34.000 34,000
Фонд за посл губитке 886 886 886 886
П^аериоци 160.109 112.783 87.2211 84.587
Добит 6.933 950 3.911 1.598
Збир биланса 263.052 218.352 202.658 198.471

Рачун губнтка и добитка

14.040 9.503 11.780
2.008 1.456 —

573 696 562
2.021 2.154 2.008
2.463 2.189 2.771
7.973 8.052 489
3.536 2.847 1.962

— 1.056 —
— 949 1.428

950 3.9П 'Ш

Расходи 
Камата 25.801
Порез 1.293
Осигурање 752
Плате 1 .'968
Општи трошкови 3.089
Амортизације 7.477
O innc ненапл. потр. —
Губитак на ефектима —
Пренос -добипги 734
Добит 6.933
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Пргодади

Бруто приходи 46.581 32.672 30.914 19.740
Пренос добити 734 856 949 1.429
Збир прихода или расх. 47.315 33.527 31.864 21.169

У завршним рачунима „Црвенхе јасно се одразују све 
ове катастрофалне прилике у којима се налази наша шећер- 
на индустрија. Бруто приходи од производње, хоји су 1929/30 
године износили 46.5 милиона, a у 1931/32 години још ипак
30.9 милиона, опали су у 1932/33 години (фабрика саставља 
билансе увек крајем априла сваке године) на свега 19.7 ми- 
лиона. Значи да су у току од године дана смањени за преко
1 /3 a према 1929/30 години екоро .60% односно за 27 мили- 
она, и to код укупно у предузећу ангажованог капитала од 
200 милиона динара.

Да бацимо поглед на чисту добит. Док je ова износила 
у 1929/30 години још 6.9 милиона, a у 1931/32 ипак још 3.9 
милиона, дотле je изказана ове године ca 1.59 милиона, од 
чега je 1.43 милиона пренос добити из прошле године, тако 
да износи стварна чиста добит из ове пословне године свега 
169 хиљада. To je свега 1% од главнице и 1.5 про мила од 
укупних сопствених сретстава.

Тешко стање ове индустрије постаје још очиглед- 
није ако упоредимо кретање бруто добити за последње че- 
тири године. Kao такву сматрамо бруто приходе, no одбитку 
свих редовних расхода, као што су то пасивне камате, поре- 
зе, осигурања, плате и опште управне трошкове (трошарине 
су од бруто прихода већ одбијене). У томе случају видимо, 
да je бруто добит износила 1929/30 године 14.4 милиона, 
1930/31 године 13.5 милиона, 1931/32 године 14.8 милиоиа a 
1932/33 године свега још 2.6 милиона, односно само још 17% 
од бруто добити од пре годину дана. Ове износе зовемо бру- 
то добит, пошто код њих још нису узета у обзир амортиза- 
ција нити отписи сумњивих потраживања или други губит- 
ди, као што je то на пример случај ca губитком на курсној 
разицли код хартија од вредности. Ha име амортизације ин- 
вестација je отписано последње три године између 7 .5—8 ми- 
лиона годишње, што с обзиром на биланону вредност ин- 
венстација од око 120  милона и «а специјалан начин произ- 
водње шећера готово није много, када се узме у обзир да 
претстављају само машине и покретности no књигама вред- 
ност од скоро 70 милиона. Нормално оне се отписују ca 10% 
a земљишта, зграде, индустријске пруге и т. д. ca 2 %. Ме- 
ђутим, у 1932/33 години амортизација износи 489 хиљада од- 
носно свега 4 про мила вредности инвестиција. To je учиње- 
но из нужде, пошто би предузеће код нормалне амортизаци- 
је од око 8 милиона .морало изказати губитак од преко 6 ми- 
лиона динара. Тако изгледа епилог бајке од милионских и 
прекомерних зарада.

Претпоследње две године je отписано на сумњивим 
потраживањима и губитцима на ефектима 7.4 милиона (1.06 
милиона на курсној разлици ефеката) a ове године свега 
1.96 милиона. Да су и ови отписи били потпуно оправдани 
потврђује чињеница да je од отписа из ранијх година напла- 
ћено свега 123 хиљаде, за колико су овогодишњи отписи 
смањени.

Код осталих, редовних расхода имамо тенденцију сма- 
њење. Због смањења иокоришћеног кредита рапидво опадају 
расходи no каматама, али су у последњој години ипак нешто 
повећани, вероват.но због поскупљења кредита. Код осигу- 
рања и плата имамо сл?ањење, док су општи трошкови не- 
што већи, што je несумњиво у вези ca издатцима око реор- 
■ганизације и смањења производње шећерне репе.

Смањена производња одразује се и у рачуну изравна- 
■ња, пре свега у опадању позиције поверилаца, пошто je код 
мање производње потребно много ман>е обртног капитала. 
За  последње три године туђа сретства су опала готово за 

>50% на 84-6 милиона, a у активи имамо одговарајуће сма- 
:Н>ење код дужника и залихе гото.ве робе. Према 1929/30 го- 
дини смањена je вредност залихе, готозог шећера, од 100

милиона на 55.4 милиона, односно за 45 милиона a код ду- 
жника имамо смањење од 28 милиона на 22.5 милиона.

Пошто сопствена сретства ове фабрике износе готово 
120 милиона, то су све инвестиције њима покривене. Значи, 
да фи-нансира фабрика помоћу повериоца своје дужнике (се- 
љаке за земљу, семење, за мелесу, шпиритус и квасац, пошто 
се шећер не продаје на кредит) за готову робу. Како се ова 
продаје, смањује се и позиција поверилаца. Морамо напоме- 
нути, да има „Црвенка” : фабрику шпиритуса и квасца, чији 
се производи, a нарочито квасац, такође налазе у очајној 
депресији.

У управи фабрике шећера „Црвенка” налазе се сле- 
дећа r. r.: Адолф Винк, претседник; Карло Хуоник; ЈТесић 
Емануел, Др. Милан Радосављевић, Јосиф Пара, Карел Ди- 
мер, Jleo Петерка, Рихард Шкарка, Михајло Ђурић, јосиф 
Бекерус, Отокар Ванделик, Миливој Црнадак и Др. Вацлав 
'Ванек; у надзорним одбору су г. г.: Инж. Бора Поповић, Ми- 
лош Екарт, Инж. Милош Илић, Вацлав Витек и Јозеф Визек.

НОВОСАДСКА ФАБРИКА ШРАФОВА И ГВОЗДЕНЕ РОБЕ 
Д. Д. НОВИ САД.

Новосадска фабрика шрафова и гвоздене робе осно- 
вана je 1925 године, ca релтивно слабим сретствима од све- 
га 250 хиљада динара, због чега je већ у 1928 години при- 
ступљено повишењу главнице, на 2 милиона динара; код 
тог повишења учествовала je и Љубљанска кредитна банка, 
која подржава у Новом Саду и своју филијалу. Међутим, 
дослови се нису развијали онако као што су то оснивачи 
замишљали, и када je Југословенско Бурко a. д. тражило 
одговарајуће непокретности за подизање сопствене фабри- 
ке шрафова, брзо je дошло до споразума и сопственици југо- 
Бурко a. д. преузели су у 1929 години све акције Новосад- 
ске фабрике шрафова.

У то доба налазио се Југо-Бурко у периоду интензив- 
,ног развоја. Оно до тада код нас није имало сопствене про- 
изводње, већ се ограничавало на увоз гвоздених артикала 
бечких фирма „Schrauben und Schmiedewaren fabriken a. g., 
Brenillier & Co. и Urban & Sohne, Wien и претстављала je 
заправо њихову југословенску продајну организацију. Због 
повишења увозних царииа и иначе врло повољних изгледа, 
ове су се фирме одлучиле, да подигну у Југославији и соп- 
ствену индустрију. У ту сврху купљена je прво Новосад- 
ска фабрика шрафова a у 1930 години Прва југословенска 
творница шрафова д. д. у Копривници, која je била подиг- 
дута од стране „Данице” д. д. за хемијску индустрију од- 
носно њеног главног акционара С. Даничића, a ca главни- 
цом од 5 милиона динара. У оно доба запослила je фабрика 
у Ко-привници око 200 радника. Нови сопственици лепо су 
извршили концентрацију оба предузећа и то у новосадској 
фабрици шраф-ова, која je зато имала врло повољне просто- 
рије. У Копривници je обуствљен рад, a већи део машина 
(ј.е био пренет у Нови Сад, где je фабрика у знатној мери 
проширена и модернизирана. И ако Југословеиско Бурко 
a. д. није фузионисано ca новом Новосадоком фабриком 
шрафова, ипак оно у 1931 години нестаје, претварањем у 
акдионарско друштво „Новикромар”, централни продајни 
уред фабрике шрафова Нови Сад, Марибор и Кропа, зада- 
так тог предузећа види се т  саме фирме. Тиме je извршена 
организације наше домаће индустрије шрафова: фабрика у 
Копривници и у Новом Саду су фузионисане у Новом Саду, 
a акционарско друштво ЈугочБурко претворено je у Тпродајну 
организацију свих постојећих фабрика шрафова. Док je 
Југо^Бурко имао главницу од 250 хиљада, она се повећава 
код „Новикромар” на 1 милион динара.

Међутим, постови се нису развијали онако како се то 
очекивало. Фабрика шрафова у Новом Саду модернизирала 
се и адаптирала на нову већу производњу и док je то било 
урађено, прилике. су се толико погоршале, да je фабрика 
данас готово зећ три годинк без рада. Он’а je у погледу про-
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■изводње упућена у главноме на велике лиферације за желе- 
знице и томе слично, a јавна рука и самоуправна тела су 
•баш последњих година готово лотпуно; обуставиле инвести-
ционе радове a у колико ce они iизводе, у рукама су ино-
■страних концесионара.

Рачун изравнања 

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

Непокретности и машине
У

4.600
хиљадама динара 

4.200 7.107 7.167
Благајна 82 4 434 885

.Хартије од вредности 151 214 155 168
Дужници 2.941 3.121 3.634 3.765
Роба и сировина 3.873 2.129 3.196 6.263
Погонски материјал 486 289 991 860
Менице — — 146 —
Г убитак — 48 192 482

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Повериоци 9.339 7.842 13.239 17.293
Менице 766 163 617 —
Резерва за смањ. вред. — — — 298
Добит 27 — — —
Збир биланса 12.131 10.005 15.856 19.591

Рачун губитка и
Расходи

Трошкови 5.675

добитка

4.535 4.897 3.181
Ам-ортизација 250 400 146 298
.Добит 11 — — —
Трговачки трошкови —• — 910 479
Камата — — — 662 398
Трошкови реорганизција — — 183 —

Приходи
Од робе 5.973 4.860 5.422 4.068
губитак — 76 192 482
Д обит на курсној разлици — — 1.183 —•
Збир прихода и расхода 5.937 4.935 6.798 4.549
Пренос губитка — — — 192

Тешке прилике у којима се налази фабрика шрафова 
показује нам следеће упоређење: збир биланса je повећан 
од 1930 ка 1932 години од 10 на готово 20 милиона a бруто 
приходи од робе, који су 1929 године износили још 6 ми- 
лиона, опали су у 1932 години на свега 4 милиона. Главни- 
ца je остала непромењена на 2 милииона. Реорганизација фа- 
■брике изискивала je «ова средства, која су сопственици ста- 
вили «а расположење у виду кредита, (док he се главница 
.доцније вероватно повисити барем на висину инвестиција) 
тако да су повериоци порасли од 7.8 милиона у 1930 на 17.3 
милиона у 1932 години. Од тога главнији je део утрошен на 
.Јшвестиције одвооно нове машине -— њихова вредност je по- 
расла од 4.2 у 1930 на 7.17 милиона у 1932 години док je 
истовремено готова роба и сировина порасла од 2.1 на 6.3 
милиона, од чега за преко 3 милиона само у току 1932 го- 
дине. Значи да je фабрика радила углавноме на лагер. Дуж- 
иици су већ све последње три године остали без већих про- 
мена на нешто преко 3 милиона.

Код оваквих прилика, које се нису могле предвидети, 
било je неизбежно, да се ттојави негативан пословни резул- 
тат. Први губитак имамо. у 1930 години, са 75 хиљада; пошто 
je делимично ко!Мпензиран преносом добити из раније го- 
дине, остаје пер салдо губитак <од 48 хиљада. У 1931 години 
би i-убитак био већ много већи да није предузеће имало вак- 
редан приход на курсној разлици (вероватно прследица фуА-1 
■зије) од .1.18 милиона, и нешто већи приход од продаје робе. 
У 1932 годи-ни губитак износи заједно еа преносом већ 482 
хиљаде односно скоро 25% од главнице (али се те године 
иојављује и нов фонд амортизације -од ЗШ хиљада динара.

Пошто су бруто прих-оди од продате робе опали у овој по- 
следњој години за 1.4 милиона, м.орао би губитак о-пет бити 
много већи, да нису трошкови производње редуцирани за
1.7 милиона.

Фабрика има пуне лагере и врло много сировина. Ње- 
но стање je данас тешко али не безизлазно. Ако се коњукту- 
ра само мало п&прави, a то he бити случај одмах чим се при- 
ступи извођењу јавних радова или промени политике доде- 
љивања железничких радова,' моћи he Новосадска фабрика 
брз-о постати активна. До ње нема никаквих кривица.

У управи Новосадске фабрике шрафова налази се сле- 
дећа г. г. Б. Урбан, Д. Адамовић, Кенигштетлер, A. Стрек; Др. 
Домад, Леополд Брил, Жив. Богдановић; у надзорном од- 
бору су г. г. Берзобохати, Др. Федор Адамовић и Петар Ж. 
Јовановић.

„SETALANA” INDUSTRIJA TEKSTILNE ROBE D. D., 
SAMOBOR.

Od svih grana naše teks'Alne industrije, pokazuje ona 
za preradu veštačke svile najveći razvoj. Tu smo konkuren
ciju inostranstva goiovo potpuno onemogućili. Uvoze se samo 
još pojedini specijalni i luksuzni artikli. Međutim, osni
vanjem novih fabrika odnosno proširenjem postojećih bi- 
ćemo za nekoliko godina u pogledu veštačke svile potpuno 
emancipirani od inozemstva. Osim naravno za samu pređu 
koju moram« uvoziti, budući da kod nas nemamo predionice 
koje bi istu izrađivale. Podizanje predionica veštačke sviie traži 
kapital koji ide i do 100 miliona dinara a kod nas tolikim 
srestvima malo ko raspolaže.

Carinska zaštita nije ni kod jedne grane tekstilne indu
strije tako efikasna kao što je kod veštačke stile. Posle rata 
nismo imali ni jedne tkačnice veštačke svile. A danas imamo 
već desetinu velikih fabrika. Pored toga mnoge tkačnice pa
mučne robe prerađuju i veštačku svilu. Dalje moramo imati 
u vidu da i fabrike trikotaže i čarapa danas v!še rade sa ve- 
štčkom svilom nego sa pmukom ili vunom.

„Setalana” kao akcionarsko društvo postoji od 1930 go- 
dine. Ranije je to poduzeće imalo jednu manju tkačnicu vune 
i svile u Zagrebu. Godine 1930 pretvorena je u akcionarsko 
društvo i fabrika je preneta u Samobor kraj Zagreba. Samo
bor izgleda da bi mogao postati industrijsko predgrađe Za
greba. Priklučenje na električni dalekovod Zagreb—Karlovac,
i prema tome ima jeftinu električnu energiju. A jeftine radne 
snage ima u izobilju. Pored „Setalane” ove je godine tamo 
instalirana još jedna tekstilna fabrika. A i fabrika boja „Сго- 
mos” koncentrirala je tamo svoju produkciju i proširila postro
jenja.

„Setalana" prerađuje pored veštačke svile i vunu. U pr
vom redu štofove. Na poslednjem tekstilnom sajmu Zagrebač
kog Zbora njeni su proizvodi privukli naročitu pažnju.

Fabrika se i danas još izgrađuje. Baš ove godine izvr
šeni su veći radovi; podignute su nove zgrade, naročito za 
tkačnicu i farbarnu a nabavljene su i nove mašine. „Setalana” 
ima svakako ambiciju da se razvije u poduzeće velikih di
menzija.

Bilansi za 1931 i 1932 godinu izgledaju ovako:

Aktiva 1931 1932
u hiljadama dinara

Blagajna 43 124
Zgrade i zemljište 827 768
Mašine 859 932
Uređaj fabrike 22 86
Inventar 120 110
Dužnici 1.650 1.817
Gotova roba 3.214 3.185
Sirovine 2.138 1.890



500 . 4.260
8.348 4.108
____ ____ . 22

27 24
8.876 8.415

Investicije iznose manje od dva miliona dinara. U bi
lansu za 1933 godinu biće znatno veće. Prošle godine nisu 
podignute nove zgrade, ali su nabavljene nove mašine, čija 
bilansna vrednost pokazuje porast od 70 hiljada dinara. Ali 
moramo uzeti u obzir i. otpise.

Zaliha robe iznosi oko 5 miliona dinara. Prema 1931 
godini nema to bitnih promena. Preko 3 miliona otpada na 
izrađenu gotovu robu a oko 2 miliona na sirovine, odnosno 
polufabrikate. Tekstilna industrija imala, je i prošle godine po
voljnu konjukiiuru. To vredi; naročito, za veštačku svilu, zbog 
čega vidimo da tu nema smanjenja pojedinih bilansnih pozi
cija prema stanju krajem 1931 godine.

Vlastita sretstva iznose preko 4 miliona. Time su sve 
investicije potpuno pokrivene. Pa i investicije koje su izvršene 
u toku ove godine. Poverioci su od 8.3 miliona koncem 1931 
godine svedeni na 4.1 miliona koncem 1932 godine. Time je 
finansijska situacija poduzeća bitno ojačana.

Čisti dobitak iznosi nešto preko 20 hiljada. Poduzeće 
je još u prvom razvoju zbog čega se još ne može postići veći 
dobitak. Za to će još doći vreme.

Račun gubiSka i dobitka pokazuje da poduzeće vrši 
znatne otpise. Tako je 1931 godine otpisano na dubioznim 
potraživanjima preko 300 hiljada dinara. A kod investicija 
imamo, amortizaciju od skoro 200 hiljada dinara. Intenzivna 
amortizacija najbolji je znak rigoroznog bilans'ranja. i činjenice 
da poduzeću dobro ide.

S obzirom na znatno proširenje fabrike koje je izvršeno 
ove godine — jedan deo radova produžava se i ove jeseni, 
„Setalana” je na putu da se afirmira kao jedno od jačih podu
zeća tekstilne struke. Naročito u pogledu prerade veštačke svile.

U upravi. „Setalane” , se nalaze gg.: Dr. David Karlović, 
Dr. Makso Mayer i Alfred Laski (Lofc, Poljska).

„КОНОПЈУТА” МЕХАНИЧКА ТВОРНИЦА КОНОПА И 
МРЕЖА Д. Д. У ЗАГРЕБУ.

Пре a нарочито за време рата претстављао je Задружни 
Савез у Сплиту једну од наших најбољих и најачих централ- 
них задружних организација. Задругарство Далмације било 
je пре и за време рата на здравим ногама. Задружни Савез 
као матица највећег дела далматинских задруга, ра-сполагао 
ie знатним сретствима јер je највећи део задруга имао више 
уложака него што je било тражње за кредитима. За време 
рата, Задружни Савез преузео je у своје руке опскрбу ци- 
вилног становништва Далмације са храном и индустријским
производима. Ha тој опскрјзи, зарадио je Задружни Савез
односно поједини његови функционери знатне износе. После 
рата, Задружни 'Савез формално се гушио у новцу. Основао 
je чак и нарочиту банку преко које je хтео да пласира срет- 
ства која су задругарству била непотребна.

После рата, Задружни Савез се бацио на индустрију. 
Основао je Индустријску Заједницу са главницом од 40 ми- 
лијона која je имала у програму да у Омишу код Сплита 
подигне читав низ нових фабрика. Омиш je имао јефтину 
електричну енергију. Поред нових фабрика подигле су се
и огромне палате за чиновничке станове. И чим су дошле

Л рве тешкоће. — потенцирана политика дефлације1 која je 
била инагурирана 1922-23, —  подузеће je врло б.рзо дошло 
у кризу. A неколико година после тога, Од читавог индус- 
тријрког1 комсерна Задружног Савеза није преостћло друго
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Pasiva '

Glavnica
Poverioci
Rezerva
Dobitak
Zbir bilansa

неј^о :6djitie' успомете. ИзгублЈено "je' неколико десетака ми- 
лиона динајра:. A "Задружни Савез дбшао je у такву кризу д4' 
je MÖjjaÖ бити саниран од државе и да je држави .морад' 
препустити своје непокретности.'Заједно са Задружним Cä- 
везом дошло je у кризу и читаво далматинско задругарства 
од које се још није оиоравило..

Данас,не .можс се претпоставити да би једна, задружна 
кредитна организација улоге својих чланица могла пласи- 
рати у финансирање индустрије. И то за неколико десетака,. 
.милиопа динара.

ИндуСтријска заједница имала je у Омишу неколико 
фабрика, б д  којих 'су  готово све пропале. Ha њиховим ру-ј: 
шевинал« уређене су доцније неке друге фабрике мањег 
обима, јер су се ове непокретности здогле добити врло је- 
фТино. Међу њима je и „КоноЈпјута” .

Конопјута je основана у Загребу 1930 године, са глав- 
ницом од пола милиона динара. Године 1924 — подузеће je 
за 1921-23 платило дивиденду од 8%; 14% и 5%  — следи 
повишење плавнице; на 1 милион. Године 1927 уелед фузи.ј» 
са Механичком фабриком конопа и мрежа повишена je Hit
2 милиона. Године 1929 следи снижење на 1 милион због i у- 
битха насталог од пожара у фабрици у Омишу која нијс 
била осигурана. После пожара je фабрика поновно подигнута;

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
Актива: 1929. 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара
Благајна 37 14 41 17
Ефекти 6 8 7 4-
Дужници 1.363 1.218 792 484
Роба 1.362 1.640 1.540 1.429
Непокретности 160 160 160 160
Машине 105 265 265 263
Инвентар 17 17 17 17
Губитак ------ •----- - 80 ------i
Пренос губитка SO
Салдо губитка ------- 33

Пасива:
Г лавница 1.000 1.000 1.000 1.000

Менице 686 819 446 —  —

Повериоци 1.338 1.494 1.456 1.409
Добитак 24 10 —— 4?

Инвестиције — фабрика у Омишу — претстављају би- 
лансну вредност од испод пола милиона. Главница од милио« 
динара не само што покрива све инвестиције него ч зндтан 
део обртног капитала. Тигл je подузећу дата здрава база,.

Залиха робе не показује велике разлике. Значи :а no 
дузеће једнако ради и да га криза много не погађа. И овде 
иде смањење потрошње у првом реду на терет увоза. Ду~ 
лшици су знатно опали што je разумљиво с обзиром на теп- 
денцију продаје за готово. Данас се ни код нас више ne даје 
роба на кредит од no неколико месеци или чак и године данл.

Смањењем дужника за неколико стотина хиљада опали 
су и повериоци. Позиција менице се у билансу за 1932 го- 
дину више не појављује или уопће више нема акцепта или су 
.«енице књижене заједно са повериоцил«.

Подузеће je радило ca малим добитком. Године 1931 
имало je губитак од 80 хиљада динара. Међутим прошле i f -  
дине исказује добит од 47 хиљада која je употребљена ча 
отпис губитка из 1931 годне. Подузеће ради и о.ве годиијЈ 
повољно као све остале текстилне фабрике због чera  je 
врло-вероватно, да he остатак губитка у износу од 33 хм- 
хада сада бити хелиминиран. -

У управи се налазе следећа г. г.: Д-р Марко Решица, 
Виктор Дајч, јулнус Шварц (гјпавни директор) и Еуген Лебл;
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Садржај:
Prva srpska parna pivara Djordje Vajfert a. d. — Beograd 
„Моравија” фабрика плетених производа a. д. — Београд 
„Даница” a. д. за хемиске производе — Загреб

PRVA SRPSKA PARNA PIVARA DJORDJE VAJFERT A. D.
— BEOGRAD

Kod nas ima nekoliko industrijskih grana koje se nalaze 
u vrlo teškom položaju a koji nije prouzrokovan samo pogor
šanom privrednom depresijom već dolazi uglavnome kao pogle- 
dica pogrešne fiskalne- politike. Gotovo najteže su pogođene in
dustrija šećera, piva i prema najnovijim uredbama ona cementa 
i cigle i drvene građe. 0  svemu tome opširno je pisano u 
„Narodnom Blagostanju”.

Pošto je  predmet ove analize Prva srpska parna pivara 
Djordje Vajfert a. d. u Beogradu koja je jedna od najvećih,pi
vara u našoj zemlji a gotovo najveća i najmodernija na terito
riji predratne Srbije, navešćemo prvo nekoliko podataka u po
gledu potrošnje piva u našoj zemlji, koji će najbolje pokazati 
svu težinu krize u ovoj industrijskoj grani.

U 1928/29 godini iznosila je naša potrošnja piva još 757 
hiljada hektolitara; u narednim godinama stalno opada — pa
ralelno sa  pogoršanjem krize poljoprivrede, tako da već dve 
godine docnije iznosi 540 hiljada. Zatim, u 1931/32 godini, od 
septembra do septembra, kako se računa pivarska godina, pošto 
se proizvodnja smanjuje na svega 319 hiljada hektolitara. Ali to 
još nije kraj srozavanja: u 1932/33 godini, do kraja septembra
1933 godine ona i dalje opada, sada na svega 229 hiljada. To
liko strahovito smanjenje potrošnje nije mogla predvideti ni naj- 
pesimističnija procena. Mi imamo danas u celoj zemlji 35 pivara, 
dakle uglavnome isto toliko kao i 1928 godine, a potrošnja piva 
iznosi u ovoj godini samo još 30% od količine iz 1928/29 godine 
odnosno za 70% manje. Medjutim, samo u poslednjoj godini 
potrošnja je opala za 32.6%; znači, da su sve naše pivare bez 
izuzetaka i vrlo radikalno morale smanjiti proizvodnju, a neke su 
u toku poslednjeg meseca bile čak i prinudjene, da obustave 
rad. Ako uzmemo u obzir, da je u 1928/29 godini potrošeno 
mesečno prosečno 63 hiljada hektolitara, onda to znači, da je 
ove godine potrošeno prosečno mesečno svega 19 hiljada hekto
litara, odnosno, da je tri i po mesečnih potrošnja pive iz 1928/29 
godine ravno Celokupnoj godišnjoj potrošnji iz ove godine. Kako 
očajno mora da izgleda finansiski efekat rada ove naše indus
trije — a to nemoguće stanje traje sada već godinama. O renta- 
bilitetu više nema govora i ako bi naši pivari imali mogućnosti 
da preko noći likvidiraju svoja preduzeća, i da izvuku plasi
rane pare, onda mi već odavno ne bismo imali ni jednu fabriku 
piva.

O razlozima, koji su prouzrokovan ovo nemogućno stanje 
dovoljno smo puta pisali. To su pre svega prekomerno fiskalno 
opterećenje, (254 din. na hektolitar prema 120 u Madjarskoj i 
144 u čehoslovačkoj) naročito zbog toga što  su druga alko
holna pića, rakija i vino, od toga oslobodjena (pošto izgleda 
da će sada u pojedinim banovinama biti ponovno uvodjena tro
šarina na vino i rakiju, to bi aostojala teorijska mogućnost da 
se tamo potrošnja piva eventualno nešto poveća?), smanjenje 
kupovne snage širokih slojeva stanovništva u vezi sa pojačanom

depresijom a u ovoj godini neobično nepovoljne atmosferske 
prilike. Potrošnja piva je kod nas sezonskog karaktera a  baš 
ove godine nismo skoro ni imali leta i vrućine. Ali su i izgledi za 
blisku budućnost veoma nepovoljni, tako da će naše pivare mo
rati da računaju još sa novim gubitcima. Za njih pretstavlja 
hmelj jednu vrlo važnu sirovinu. Dok su ga u ranijim godinama 
plaćali sa 15 do 20 dinara, dotie je ove godine poskupeo na pro- 
sečnu cenu od 60 do 70 dinara. Znači, da će proizvodni tro
škovi opet u znatnoj meri poskupeti a da se pri tome ne sme ni 
pomišljati na povećanje prodajnih cena. I tu razliku moraće sno
siti pivara.

Račun izravnanja
1929/30 1930/31 1931/32

na dan 30 septem bra'
1932/33

Aktiva: u hiljadama dinara
Gotovina 4.521 1.986 1.581 639
Vred. rez. fonda 300 397 167 167
Zemljišta 3.549 3.720 3.720 3.720
Zgrade 9.510 10.540 11.203 11.218
Mašinerije 4.146 3.792 3.809 3.900
Rezervoari i filteri 522 563 563 563
Bunari ------ 171 445 445
Pokretnosti 11.639 16.365 17.066 .17.801
Proizvodi i sirovine 9; 144 13.802 9.505 6.650
Dužnici 4.260 6.969 7.273 6.409
Razna aktiva 13.494 33.519 7.873 1.150
Dužnici za kaucije ------. 23.057 26.190
Avansi , —•— ------ 4.227
Vrednost u tečaju 

Pasiva:
------ ------ — ~ 3.139

Glavnica 30.000 30.000 30:000 ■ 30.000
Rezervni fondovi 1.000 1.000 1.000 1.000
Pasivne menice 11.950 9.950 18.900 20.830
Poverioci 2.357 18.012 11.507 7.318
Razna pasiva 8.280 26.820 1.578 638
Dobit 7.500 6.044 222 245
Kaucije i garantije ------ . — _ 23:057 26.190
Zbir bilansa 61.087 91.826 86.265 86.222

Rashodi: Račun gubitka i dobitka
0 pšti troškovi 22.791 13.242 12.266 8.399
Trošarine 17.306 11.929 8.871
Porezi 2.874 2.331 3.445 1.12 2
Kamata i provizije 1.357 1.743 3.272 3,374
Otpisi 2.415 5:2’28 1.567. '584
Dobit

Prihodi:
7.500 6.044 222 245

Prenos dobiti 47 130 182 222
Pivo 34.521 45:634 30.134 21.993
Razni prihodi 452 867 694 380
Vanredm prihodi 1.918 ---- - 1.227 ------
Zbir prihoda ili rashoda 36.968 46.632 32.234 22.590
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Sve ove prilike teško odjekuju u bilansima naših pivara. 

Prva srpska parna pivara Djordje Vajfert konstatovala je u iz
veštaju za 1931/32 godinu da je njena proizvodnja smanjena za 
38.5% a prodaja za 22.2%. U izveštaju za ovu 1932/33 godinu 
ponovno čitamo, da je njena prodaja pala za daljih 21127 hekto
litara ili za 31%. To nam pokazuje vrlo jasno i račun gubitka 
i dobitka. Bruto prihodi Vajfertove pivare opali su od 46 miliona 
u 1930/31 na 30 miliona u 1931/32 a u 1932/33 na 21.9 miliona, 

je kod ovih cifara potrebna izvestna korektura —  koja ide na 
štetu bruto prihoda. A to su trošarina i porezi. Ako ove odbijemo 
Od bruto prihoda, onda ovi iznose 26 miliona 1930/31, 14.8 mi
liona u 1931/32 i 11.9 miliona u 1932/33 godini. Zbog pove
ćanja trošarine uzela je država od Vajfertove pivare u toku po
slednje dve godine preko 50% od bruto prihoda. A da pri tome 
nema nikakvih troškova!, dok su troškovi pivare iznosili u 
1931/32 godini 17 miliona a 1932/33 godine nešto preko 12 
miliona — uzevši u obzir sve poslovne troškove kao i koštanje 
iskorišćenih kredita i amortizaciju investicija. Proizvodni troškovi 
čak su redovno manji od trošarina, bez obzira na poreze koje 
takođe treba platiti.

Samo na ime društvenog poreza i poreza na poslovni 
promet plaćano je poslednje dve godine 4.5 miliona, i ako je 
čista zarada obe ove godine iznosila svega 62 hiljade odnosno 
ni, 1.5.% od plaćenih poreza ne računajući ovde trošarine! Kakve 
su to perspektive!! Ipak je preduzeće uspelo, da snizi ove go
dine poreze od 3.44 na 1 .1 2  miliona. Da u tome nije uspelo, 
moralo bi iskazati gubitak, i ako je opšte troškove radikalno 
smanjilo, prema pretprošloj godini za gotovo 4 miliona na 8.4 
miliona. U 1931/32 godini ovi su troškovi mogli biti smanjeni 
samo za 1 milion dinara.

U pretprošloj godini iznosila je dobit pivare 40 hiljada, a 
zajedno sa prenosom iz ranije godine, 222 hiljade. Ove godine 
čista dobit iznosi 22  hiljade odnosno jednu četvrtinu uloženog 
kapitala!! a pošto je celokupna dobit iz pretprošle godine pre- 
neta u ovu, 245 hiljada. Ali je i ovo stanje postignuto samo oset- 
ljivom kompresijom rashoda. Napomenuli smo, da su opšti tro
škovi bili smanjeni za 4 miliona. Trošarine su zbog potrošnje 
piva opale za 3 na 8.8 miliona (dok su pre dve godine bile još 
za preko 100% veće, i ako je trošarinsko opterećenje po hekto
litru bilo manje nego danas). Kod kam ata na iskoriŠćene kredite 
nisu mogle biti učinjene uštede, zbog poskupljenja istih. Ali je 
šteđeno kod amortizacije. Dok je ova u 1930/31 godini iznosila
5.2 miliona, a pre godinu dana 1.56 miliona, dotle je ove go
dine komprimirana na 584 hiljada ili za dve trećine. S obzirom 
na činjenicu, da je u pokretnosti i nepokretnosti investirano 
prema bilansu oko 40 miliona to je amortizacija od nekoliko 
miliona godišnje bezuslovno potrebna. Uprava preduzeća je po
slednje dve godine od toga odustala iz prostog razloga, što bi 
u protivnome morala iskazati gubitak. Ako bi ove godine amor
tizacija bila ista kao i lane (a smatramo da je već tada bila i 
suviše niska) onda bi preduzeće ove godine moralo da iskaže 
gubitak od skoro 1 milion dinara. Jer objektivno promatrano, 
znači, s obzirom na zaradu, koja je poslednje dve godine po
stignuta, da preduzeće živi od supstance! A to nije slučaj samo 
u pivarskoj industriji i pretstavlja problem, kome bi merodavni 
faktori morali posvetiti malo više pažnje.

U završnim računima nema važnijih promena, izuzev u 
pogledu strukture. Menične obaveze se povećavaju a račun po- 
verilaca smanjuje. Sopstvena sretstva su ostala ista. U aktivi' 
takođe je vrednost investicija nepromenjena na oko 40 miliona, 
od čega je 20 miliona plasirano u zgrade, mašine i zemljišta a 
oko 20 miliona u pokretnosti, naime vozni park, flaše, burad 
itd., što sve kod pivarske industrije iziskuje vrlo velika sretstva. 
Zalihe sirovine i gotovog piva manje su (što je prirodno) za 
oko jednu trećinu — za 3 miliona odnosno saobrazno smanjenju 
potrošnje. Nešto malo smanjenje imamo i kod dužnika, pošto se 
sve manje daje na veresiju — be?; Sega još pre godine —  dve

uopšte nije bilo prodaje. Pozicija razna aktiva je u poslednjoj 
godini M a veća i detaljirana na tri računa (od čega iznose 
avansi 4.2 miliona — za robu i eventualne nove investicije — 
a 3.1 mnänog na vrednost u tečaju).

Kao i prošle godine, tako je i ove čista zarada preneta 
na novi račun.

U upravi pivare nalaze se sledeča g. g.: Djordje Vajfert, 
pretsednik; Dr. Drag. K. Protić, Dr. Ferdinand Gramberg i 
Jovan St. Veljković.

„МОРАВИјА” ФАБРИКА ПЛЕТЕНИХ ПРОИЗВОДА A. Д., 
БЕОГРАД.

„Моравија” a. д. основана je 1914 године и долази у 
ред текстилних предузећа престонице. Али je подигнута у 
најкритичније време. Она са производњом није још ни отпо- 

. чела. када je избио светски рат и за пет година прекинуо 
свако лоеловање. Основна главница je износила у првом мо- 
менту свега 100 хиљада предратних динара. Како je фабрика 
у 1919 години поновно отггочела са радом, брзо се показадо 
да су сопствена сретства и сувише малеиа, због чега се 
главница постепено повисује до 1923 године на 6 милиона 
a 1926 године, опет новом емисијом, на 8 милиона (подељено 
на 80 хиљада комада акција од no 100 динара).

„Моравија” запослује данас већ преко 400 радника a 
изра-ђује све врсте плетених производа, чарапе и све врсте 
трикотаже — памучне и свилене. Њени производи уживају 
најбољи реноме.у читавој нашој земљи и свугде налазе нај- 
бољу прођу. Фабрика се постепено али стално усавршава и 
модернизује. За њу je од велике важности чињеница, да има 
једног врло онажног финансијера, наиме београдски фили- 
јал Аигло-чехословачке и Прашке кредитне банке, у чији 
индустријски консеру лрипада. У својој етословној политици 
управа! „Моравије” врло je обазрива, нарочито последњих 
година, када проживљује наша текстшша индустрија могли 
бисмо рећи револуционариу коњуктуру. Несумњиво je, да je 
интернационално сман.ење курсне вредности динара ието 
дејствовашо као прохибитивне царине и онемогућавало конку- 
ренцију иностранства. — Зато и видимо, да код нас ничу тек- 
стилна предузећа као печурке после кише. Али je ту  по- 
требна и велнка обазривост!: Поскупеле су сировине, набав- 
ка je отежана већ и због девизних прописа, кредитирање je 
готово онемогућено итд.

. „Моравија” имала je из ранијих година велике лагере. 
Сировина као и готове робе. Тако видимо, да je вредност 
сировина, a ту долази у питање као најважнија предиво из- 
носила je у  1927 години joiii 5.5 милиона a готове робе на ла- 
геру 9.7 милиона. Од тог доба, вредност сировиие констант- 
но пада, на свега 500 хиљада у 1932 години, a такође и 
робе, изузевши 1930 године, на 2 милиона у 1932 години.

У наредној таблици, у којој смо упоредили главне би- 
лансне позиције за 1927, 1929, 1930 и 1932 годину тачно се 
исггољава обазривост са којом je предузеће управљало:

„Моравија” фабрика плетених производа a. д., Београд 

Рачун изравиања
Актива 1927 1929 1930 1932
Земл>ишта и зграде 1.591 1.591 2.274 2.289
Машине 5.252 8.907 10.859 10.819
Намештај 489 696 705 684
Благајна 116 123 80 268
Покертности 537 624 630 524
Роба 9.703 3.523 4.902 1.995
Предиво 5.534 3.348 2.723 499
Стовариште Београд 1.377 861 995 951
Материјал 269- 454 703 410
Дужници 9.961 13.813 13.778 7.229
Губитак —- — . — 31
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Пасива

Главница 8.000 8i000 8.000 8.000
Резерве и амортизација 740 2.431 3.634 6.015
Повериоци 26.073 23.483 25.955 11.685
Добит 14 26 62 —
Збир биланса 34.828 33.939 37.650 25.700

Рачуи губитка и добитка
Расходи

Пренос губитка 37 922 — 42
Амартизација 675 1.181 1.202 1.196
Поштарина 242 275 290 103
Разни трошкови 62 72 66 43
Порези 66 174 187 284
Плате 232 281 400 702
Кирија 644 180 180 • 172
Камате 987 240 1.195 958
Осигураље — 281 367 207
Ненаплатива потраж. — — — 818
Губитак стоваришта Београд 258 26 — 134
Добит 14 26 62 —

Приходи
Бруто производња 2.682 3.481 3.950 .4.619
Приход непокретности 531 — — —
Напл. отп. потраж. — — — 8
Губитак у 1932 — — — 31
Збир прихода или расхода 3.213 3.450 3.981 4.659

Последње две године имамо ралидно смањење збира
билаиса, од 37.6 милиона на 25.7 милЈЈОна, иако je притоме
бруто приход од продате робе ипак прилично повећан. Па- 
сива даје врло јеДноставну слику. Сопствена сретства износе 
у 1932 години 14 милиона a  туђа. 11.6 милиона, У 1930 ro- 
дини су повериоци били још много већи, sa 26 мшгиона, што 
дакле значи, да су смањени за 14.3 милиона, a то je постиг- 
нуто утлавноме таллатом ранијих вересија, које су 1932 ш - 
дине смањене за 6.5 на 7.2 милиона, затим већом продајом 
робе, чија je залиха крајем 1932 године за 3 мшшана мања 

од 1931 године и смањење предива за ггреко 2.2 милиона на 
500 хиљада. Ha тај начин добијамо око 12 милиона. Пошто , 
видимо, да су повериоци у 1932 према 1930 години смањени 
за скоро 15 милиоаа, остаје разлика од 3 милиона. За толико 
су смањени повериоци због тога, што ce амортизациони 
фонд у, 1932 години не убраја међу повериоце, него у ре- 
зервке фондове, који су билаисирани са 6 милиона. Од .тога 
нзносе резерве 740 хиљада a фондови амортизације 5.3 ми- 
лиона и то  за  зграде 200 хиљада, машинерије 4.7 милиона на- 
мештаја 332 хиљаде. И повериоци су у билансу 1932 године 
подељени: 9.02 милиона потражује Англо-Чехословачка и 
Прашка кредитна банка a  2.66 милиона оетали повериоци, у 
ггрвом реду лиферанти сировине и евеитуално који мањи 
изиос за машиие.

Инвест-ације су у целости шкривене сопственим срет- 
ствима, пошто износе у 1932 години заједно са намештајем 
14 милиона, колико и главница и фондови, тако да ce кре- 
дитима финансира само роба и продаја. Раније ce много кре- 
дитирало. Али с обзиром на настале ирилике фабрика je од 
тога одустала и смањила своја потраживања према онима у 
1930 години готово за 50%. Тако радикална промена конди- 

ција плаћања —• која je данас међутим безусловно потребна 
због поступка о посредовању — изазвала je и потребу да ce 
део тих потраживања отпише —■ у износу од 818 хиљада 
динара.

Док je „Моравија” у ранијим годинама могла- ш ред  
ригорозног билансирања исказати ман>е добити; завршила 
je 1932 годииу са губитком од 31 хиљаду. Већи губитак je по- 
стигнут у 1928 години, пошто видимо, да je у 1932. пренет

губитак од 922 хиљада, али je чиста добит упркос томе мо- 
гла тај губитак елиминисати и још преко тога остати добит 
'Од 26 хиљада. И у '1931 години морала je фјабрика гфетрпети 
посл-овни губитак, пошто видимо, да je у 1932 години пре- 
нет губитак од 42 хиљаде; пошто. je крајем 1932 године гу- 
битак сам‘о. још 31 хиљада, 31начи, да je ова пословна година 
ипак била активна и ако само за минимални износ.. Интере- 
сантно je упоређење појединих позиција рачуна губитка за 
1930 и 1932 годину. Амортизација je иста. Трошкови иошта- 
рине мањи су скоро за  2  трећиие, a поред тога су и разни 
трошкови мањи. Код пореза имамо повећање за 100 хиљада 
у 284 хиљада и то упркос губитка у овој и лрошлој години. A 
ту би требало да ce по.реска политика подвргне известној ре- 
визији, јер она данас више не може имати економског оправ- 
дања. Плате и разни трошкови «опадају ове године »a 700 
хижада. Због поскупљења каматне стопе расходи за 
кредите улркос смањења дугова «ису много Јиањи, али су 
ту ипак учињене и.свестне уштеде, као и код издатака на 
осигурање. Стовариште у Београду je опет пасивно, за 134 
хиљада и да тога није било, нити отписа сумњивих, потра- 
живања и плаћених пореза, могла би „Моравија” да искаже 
чисту добит од преко 1 милиона и да да својим акциона^ 
рима! дивиденду од најмање 10% до 12%. Из свега овога ви- 
димо да je биланс састављен са највећом строгошћу, што je 
у данашњим приликама и апсолутно потребио.

У 1932 години нешто су ce прилике наше текстилне 
: индустрије попрвиле, због чега мислимо, д наша претпо- 

ставка неће бити неоснована, да he „Моравија” за 1933 го- 
дину моћи исказати пер салдо повољнији пословии резултат, 
који с обзиром на високе отписе (апсолутно потребне) и 
■није био ни најлошији.

„Моравија” до. сада још ,није платила дивиденду, него
■ je. сав добит увек употребила за појачање Својих сретстава. 
Iboj дивиденда није ни толико потребна, пошто ce ослања 
на јаке акционаре, који- имају више рачуна да појачавају 
вредност и способност фабрике него да добијају дивиденду.

У управи „Моравије” фабрике плетених производа
a. д., Београд налазе ce следећа г. г. Михајло Ђурић, прет- 
седник; Карло Хусник; Рихард Шкарка, Јосип Бекерус, Ми- 
лош Хусник и Карло Хусник. ,

.ДАНИЦА” A. Д. ЗА ХЕМИСКЕ ПРОИЗВОДЕ — ЗАГРЕБ

Криза пољопривреде погодила je иеобичко тешко и 
иашу индустрију »оја je базирана на производњи артикала 
пољопривредне хемије. Чим je дошло до срозавања цена жи- 
тарицама, сељак више није имао рачуна да набавља вештач- 
ico .пнојиво нити je виноградар куповао плави камен због 
ниских цена вина. A то су све најважнији производи „Дани- 
ue” акционарског друштва за хемијске лроизводе у Загребу. 
Ona има фабрику вештачког гаојива са годшпњим капаци- 
тетом од око 9.000 вагона, фабрику сумпорне киселине као 
и постројења за добијање концентрата суЈипорие киселине, и 
производи поред тог.а кисеоник и угљену киселину, гвож- 
ђени оксид, земљане боје и т. д. Упркос широко организо- 
ване пропаганде међ сељацима -ii спуштених цена вештачког 
гнојива продаја није побољшана, пошто су ce у међувре- 
мену прилике још више оогоршале. Како је „Д а н и ц а“ још 
у 1930 години имала у својим складиштима преко 2.0Ш ва- 
гона суперфосфата, који ce ии на кредит није могао продати . 
(данас о кредитовању уопште више не може бити говора) 
тако да није преостало друго до редукција прошводње.

У извештају управе за 1931 годину je констатовано 
да je продаја опала у тако знатној мери, да ce нису могли 
покрити ни трошкови. За 1932 годину каже >се, да ce je криза 
још више заоштрила, да je дошло до још осетљивијег опа- 
дања потрошње у скоро свим производима предузећа. Даље 
управа критикује садашње стање кредита и напомиње, да
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разке мере, које je државна улрава преузела да заштити се- 
љачкн. сталеж, вису могле ДојаЧати ослабелу' жупбвиу снагу 
земљорадника већ ćy напротив пбгоршале тешкоће у којима 
се je налазио-приличан део биих трговаца, који су се бавили 
продајом и дистрибуцијож производа „Данице” no седима. 
Под оваквим условима рада постали су губитци неизбежии. 
За то и. видимо, да су отлиеи на сумњивим потраживањима, 
који су. у 1;930 години исказани у рачуну расхода за 58 хи-
д.ада a  у 1931 години ca 120 хиљада, ове, 1932 године пора- 
сли на 1.02 милиона! Претпрошла, 1931 годииа завршена 
je ca губитком од 1.1 милион динара, a прошле одбитком 
пренете добити из 1930 године износи 940 хиљада. Ове го- 
дине ксказан je губитак од 726 хиљада. Овај би губитак 
био још и много већи да није управа ригорознбм штедњо.м 
успела дасм ањ и  своје режијске трошкове, што се види већ 
и.из рачуна расхода, где су ови.издатци за 1.1 милион одно- 
сно аа.готово 20% смањени. „Даница” je само последње.две 
године исказивала губитке, раније, од после рата na све до
1930 године њена чиста добит износи годишње 2.7 милиона, 
скоро без промена. Али се у 1930 години и овде испољава 
криза: добит je опала на 1.5 милиона, да би већ наредка 
година била претворена у губитах, који за последам две 
тодине изиоси укупно 1.84 милиона.

Међутим, a то трсба нарочито подвући, губитак се 
ае преноси, већ- će сваке године засебно отписује од ре- 
гервних' фондова. Тако je од фоидова у 1931 години отгш- 
еано 400 хиљада, a у 1932 години 566 хиљада и само je оста- 
так губитка од 40 одкосно 160 хиљада пренет на нов рачуи.

Наредна таблица, у којој доносимо главне билансне 
позиције за лоследње четари rO’ÄHiie показује нам фш тнсн- 
еку снагу предузећа. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања

Лктива 1929.
.у хиљада;иа дииара 

1930. 1931. 1932.
Инвестиције фабрике 21.380 22.600 23.048 23.128
Зграде у Запребу 1.462 1.847 1.847 1.847
Инвентар један динар један динар
Хартије од вредности 12.009 12.124 12.125 12.186
Благајна 361 267 501 220
Дужиици 44.000 47.081 37.476 32.534
Залихе 6.162 16.865 17.394 11.623
Губитпк — — 1.114 726

ПасиЕа
Главница 24.000 24.000 24.000 24.000
Резерве 6.965 6.965 8.566 7.666
Фонд валоризације 4.653 4.653 4.653 4.653
Амортизациони фонд 5.136 5.956 6.408 6.865
Акдепти 3.101 5.558 954 665
Повериоци 35.999 49.958 48.796 38.084
Добит 2.752 1.504 — —

Збпр биланса 85.376 100.787 93.494 82.271

: Рачун губитка 
Расходи

Порези, плате и камата 4.994

и добитка. 

5.418 5.725 4.637
Амортизадија 1/703 819 449 459
Отписи 70 58 120 1.024
Пренос губитка — — — 40

Приходи
Добит фабрикације 9.398 7.604 5.055 5.407
Разни фоидови 123 113 300 —

Губитак — — 940 -— 726
Употреба резерве — — 900 566
Остаје губитка — —■ 40 160
Збир прих. и расхода 9.519 7.799 6.294 6.160

Збир биланса даје типичну слику: док je у 1930 го- 
динн- нзносио још 100.7 милиона, наредних . се година ра- 
гтидно смањује, на 82.3 милирна у 1932 години. Ово смањење; 
je углавном последипд редукције производње, због чега су 
и повериоци редуцирани: према 1931 години за 10.7 милиона 
a npeAia 1930 години за 12 милиоиа. Видимо, да je смашење 
поверилаца у последњој години иарочито знатно, пошто je 
управа успела да наплати извесие кредите и да смањи за- 
лихе; на тај начки ослобођена сретства враћена су креди- 
торима. Код обртног капитала од 82 милиона предузеће има 
38 милиона туђих и 44 милиона сопствених сретстава, a од 
ових главница ичиоси 24 .милиока a резервни фондови 20. 
милиона.

Инвестиције и фабрике и т.д. су билансиране ca 23.1 
MiMifoa a зграде у Загребу ca 1.8 милиона, што укупно од- 
говара главници предузећа, тако да се подадћу поверилаца 
финансирају само дужници и један мањи део залиха.. Један 
врло важан део активе претставља позиција хартија од вред- 
ности, за 12  милиона, непро.мењено већ неколико послед- 
ibnx година. Ово претставља билансну вредност предузећа, 
која приттадају „Даници” и која се налазе у иноетранству; 
то су: Стабилменто Продоти Кемика на Ријеци и Бстерај- 
хише Кунстди.чгер унд Ш фефелзауерфабрик a. д. у Бечу. У- 
права напомиње, да су ова два предузећа постигла боље ре- 
аултате због повољнијих прилика «оје владају на тамошњим 
тржиштима; a «oje су последица миого веће заштите аграрне 
производње у овим зе.мља.ма.

У интересну сферу „Даиице” припадала je и Прва 
југословенска твориида шрафова д. д., Копривница> која 
се постепено и према ирограму ликвидира, пошто су по- 
стројења и машИие преузете од Новосадске фабрике шрафо- 
ва, која се последње време знатно проширује. Све ове своје 
активе и сва ова своја учешћа билансира „Даница” преко ра- 
чуна „Хартије од вредности” пошто има у својим рукама 
акције ових предузећа..

Залихе готове робе и сировина СЈмањене су ове го- 
дине за око 6 на 11.6 милиона. Интересеитно je да су још 
и у 1931 години порасле, што доказује, да je требало 
преузети још известан део раиије поручених сировина, које 
долазе из Северие Африке, и да je ш ред  тога била рела- 
тивно знатна још и залиха готових производа, пошто про- 
изводња, кије могла бити обустављена преко ноћи.

Дужниц^ су последње две годиле опали за 15 м и л и -  
она na 32.5 милиона, пошто се роба, у колико се и лродаје, 
више не даје на кредит. Несумњиво je, да je управа морала 
форснрати наплату потраживања и знак je нарочите пре- 
дострожности, да je отпис сумњивих потражива?Ба изно- 
сио преко милион динара. Међ ових 32.5 милиона дужника 
мора да се налазе још потраживања код новчаних завода 
и можда кредити, који су стављени на расположење афи- 
лираним предузећима у иностранству.

Приходи од производње, који су у ; 1929 години изно- 
сили још 9.4 милиона, смањени су постепено на 5 милиона. 
Због смањене производње су и амотизације знатно реду- 
циране, од 1.7 дшлиона на 450 хиљада поеледње две гоДине. 
Како су нарочито последње године у знатној мери смањени - 
расходи режије, то je губитак пер салдо за око 400'хиљада- 
мањи ко крајем 1931 године. ‘

Према приликама које сада преовлађају, нема ии- 
каквих изгледа да he ее потроппва вештачког гнојива или 
плавог камена ускоро поправити,. због чега je и „Даџица,, 
прешла постепено ка проширењу производу осталих арти- 
кала, као што су кисеоник, сумпорна киселина и тд.

У управи „Данице” налазе се следећа г. г.: Максо 
Антић, потпредседиик; С. Д. Александер, Др. Мирослав Да- 
ничића, Илија Иванишевић и Ђорђе Велисављевић, a у над- 
зорним одборој« су г. г.: Марко Бадер, Душан Богдановић, 
Густав Еренфранц, Бела Милић и Геза Стуко-Рибар,
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Садржај:
Union des usines et des exploitations forestieres de Našic S. A.» Genieve 
„Југочешка” југословенско-чешка текстилна индустрија, Крањ 
Прва југословенска творнина шешира и туљака д. д. — Сисак 
„Далмациа” дионичко друштво за творење цемента портланд, Каштел—Сућурац,

UNION DES USINES ET DES EXPLOITATIONS 
FORESTIERES DE NASIC S. A. GENEVE.

Ово предузеће претставља једну од највећих холдинг 
компанија шумеке индустрије у Централиој и Југоисточној 
Европи, која je заитересована преко својих афилираних пре- 
дузећа готово у свим државама наследницама бивше Аустро- 
Угарске монархије, na следствено и у нашој земљи.

Интернационалии холдинзи су у последњим годинама 
морали да се боре са огромним тешкоћама, које су проузро- 
ковале разне привредно политичке мере које су биле уведене 
готово у свим државама Европе. ГЗредузећа међународних ка- 
рактера могу нормално да се развијају само ако je загаран- 
тована иесметана прекогранична измена добара и трансфер 
плаћања. Међутим баш последње две године имамо у томе 
погледу два извора тешкоћа: опште смањеље потрошње и 
ерозавање цена дрвета. To су главни интерни разлози, који 
су изазвали деруту међународног тржишта дрвета, a по- 
знате су такође и последице, које су изазвале контингента- 
ције, клиринзи, повишење царине, забране увоза, обуетава 
трансфера приватних плаћања, криза поверења и т. д. и т. д.

Управа овог холдинга констатује, да je додуше њен 
пословни волумен знатно смањен, ипак су сва индустријска 
предузећа и стругаре биле добро запослене. преко целе го- 
дине, и да je упркос поменутих тешкоћа индустријска npe- 
рада и продаја дрвета била већа него претпрошле године: 
али je продајна вредност односно бруто приход због мањих 
цена био знатно нижи.

Афилијација у нашој земљи радила je под истим те- 
шким условима као и сва остала наша предузећа.

У низу мера које су донете ради сређивања привредних 
прилика и привредне обнове наше земље, приступа се и у- 
вођењу нових трошарина. Тако Уредба о јавним радовима 
предвиђа нову трошарину на цемент и креч у износу од 
1.500 динара no ваго-ну. A предлог закона ради допуне др- 
жавне трошарине предвиђа увођење трошарине и на оста- 
ли грађевни материјал. Тако на даске, летве, штафле и 
планке 10 до 20 динара no кубном метру, према врсти др- 
вета. Код паркета трошарина he износити 5 динара no ква- 
дратном метру. A код греда, дирека и прагова као и оста- 
лог грађевног материјала 7.50 до 15 динара no кубном ме- 
тру, различно према врсти дрвета.

Нове трошарине на целокупни грађевни материјал, 
пошто je уведена и на циглу, знатно he поскупити градњу 
лових објеката. Како je грађевна делатност већ иначе у 
тешкој кризи то се тиме тешкоће само још потенцирају. 
Док постоји 'тамера да се форсирају јавни радови, са дру- 
ге стране опет се праве тешкоће свакој грађевној делат- 
ности.

За она подузећа која своје производе у главноме 
извозе, трошарина не претставља нарочите терете. Јаче су 
погођена она подузећа која раде претежно за домаћи кон-

зум. Што се тиче артикла које продуцира Нашичка, тро- 
шарина погађа једино паркете, a то/није главна грана про- 
дукције „Нашичке” .

Много je важније за индустрију дрвета уз које се 
курсеве имају обрачунавати девизе које долазе од извоза. 
Све извозничке девизе — осим клиринга — морају се ну- 
дити Народној банци, која плаћа примм од 28.5%. Народ- 
ни посланик г. С. Мохорић, бивши министар трговине, под- 
нео je интерпеладију о кризи индустрије дрвета у Слове- 
начкој и тражио je да се прим повиси у толикој мери да 
буде одговарао фактичном стању ствари. Кад би та интер- 
пелација имала успех индустрија дрвета имала би од из- 
воза знатно већи профит »ero што je то сада случај; из- 
воз би био знатно већи jep би наша предузећа била спо- 
собна и за јачу конкуренцију, односно била би у стању 
да пласирају своју робу и на тржиштима која су нама за 
сада затворена;.

Прилике у индустрији дрвета данас су повољније него 
што су биле пре годину дана. Извоз je већи a и цене по- 
вољније. Бар прерачунато. у динаре. И да није контиигената, 
ситуација би била још повољнија. Пре неколико месеци има- 
ли смр знатан извоз дужица. Нарочито у. Сједињене аме- 
ричке државе, односно у оне земље које су израђивале бурад 
за Америку. Данас, када се Америка спрема на слободно 
точење вина, могла би тражња за дужицама бити знатна. 
Међутим како je долар пар на 40% не могу се постићи оне 
цене које су добивене још пре деколико месеци. Онда je 
коњунктура била тако повољна да су се вршиле чак и при- 
преме за оснивање једне фабрике за бурад, која je била 
замишљена у врло велкким димензијама.

Биланси У«ион Нашиц за 4 последње године овако 
изгледају:
Актива 1929/30 1930/31 193132 193233

у хиљадама швајцарских франака
Ефекти 14.200 14.200 14.200 14.200
Дужници 21.889 19.465 16.674 13.529

Пасива
Г лавница 22.280 22.280 22.280 22.280
Резерва 3.406 3.510 4.669 4.793
Повериоци 3.034 1.362 71 69
Зајам у фунтама 5.000 5.000 3.373 ------
Добитак 2.361 1.523 461 569
Укупна биланца 36.098 33.699 30.874 27.728

Укупна биланца показује смаљење за 3 милиона швај- 
царских франака. To долази од смањења дужника, који су 
редуцирани од 16.7 милиона на 13.5 милиона. Дужници су 
већ неколико година у ковстантном опадању. Делимично ра- 
ди слабијег пословања a делимично због тога, што се данас 
и на страни за добаве одобравају много краћи рокови пла- 
ћан>а него раније. И код истог обима пословања, дужници
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могу данас износити тек половину или нешто преко тога 
од ранијег износа.

Са смањењем дужника опадају и повериоци. Поред 
ефеката у активи и главнице у ласиви Унион Нашиц, осим 
дужника и поверилаца и нема других позиција. Она нема 
ни позиције робе јер je чисто финансијско друштво које као 
холдинг компанија финасира . своје афилијације. Дуг од 5 
милиона франака у фунтама, који je 1931/32 године снижен 
на 3 милиона 373 хиљаде потпуно je исплаћен и више ce не 
појављује у билансу.

Добитак, заједно са преносом износи 569 хиљада фра- 
нака према 461 хиљада у претпрошлој години. Како видимо 
ситуација ту показује битно. побољшање.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:
Приходи 1929 30 1930/31 1931/32 1932 33

у хиљадама швајц. фран.
Преное 276 333 333 338
Приходи 2.747 1.814 627 627

Расходи
Порези 54 89 89 108
Трошкови 81 80 80 82
Камати 527 455 327 204
Ha расположење акц. 2.361 1.523 461 569

Приход je једнак као и годину дана раније. Он je још
увек много мањи него пре две нарочито три године. Ако 
je на расположење 100 хиљада франака више, то je у првом 
реду због тога што су издаци на каматима смањени за 120 
хиљада франака. До године ако не буду потребни нови крс- 
дити (што je мало вјероватно), издатака на каматима неће 
уопће бити. To ће ce наравно осетити и на чистој добити.

Подузеће je за прошлу годину могло платити диви- 
денду иако у чедном износу од 2.5%. Али обзиром на опште 
прилике и то je свакако један повољан ресултат.

У управу ce налазе г. г.: Др. Алберт Хиршл као прет- 
седник, Комте Фредерик Пилет-Вил као потпретседник a као 
члаиови г. г. Паул Сеси, Фред. Доминице, Ch, de Erney, 
Arthur Ouiness, S-Ch, Horneffer Albert Lombard, Carlo Pernsch, 
Ad, Rossi, Alex, Sohri, Eduard Vidoudez.

„ЈУГОЧЕШКА” јУГОСЛАВЕНСКО-ЧЕШКА ТЕКСТИЛНА 
ИНДУСТРИЈА, KPAHj

Према словеначким новинама ради текстилна инду- 
стрија у Марибору са три смене то јест 24 сата дневно. 
Мало има данс индустрија у којој готово сва поду-зећа не- 
прекидио раде, искоришћујући свој максимални капацитет. 
Марибор ради данас у текстилу најбоље пошто има нај- 
јевтинију електричну погонску снагу. Међутим текстилној 
индустрији ни у другим крајевима наше државе не иде лоше. 
Нарочито индустрији која ce иалази у другим крајевима 
Словеније.

Развитак текстилне индустрије у Словеначкој врло je 
интересантан. Концем рата Словенија je имала само два 
већа текстилна подузећа, наиме Гланцман-Гаснер у Тржићу 
са предионицом и ткачницом и Маунтер д. д. са предионицолч 
у Литији и ткачницом у Преболду. После рата, кад ce на 
ново почела развијати текстилна индустрија, подузећа су ce 
•етаблирала пре свега у Крању. Тада je изгледало, да he 
Крањ постати наш највећи текстилни центар.

Међтим, у последње време почело ce подизати нове 
фабрике и у Марибору. Код потрошње струје Од једног 
милиона киловат сати за индустријске потребе може1 разли- 
ка у коштању струје износити и преко милиона динара. 
A то je, модаенат који код калкулације itrpa врло велику 
улогу. У .томе погледу Крањ готово. не Јчоже конкурисати 
са Марибором односно Фалом, бар за сада; и ако je и та.мо 
струја врло јефтина.

„Југочешка” je  не само највеће текстилно подузеће 
Крања него и Словеначке, ако није чак и највеће у нашој 
зе<мл»и. Додуше у периоду досадашњег развитка дошло je до 
извесне стабилизације али je то опет знатно ојачало пози- 
цију предузећа. Од већих инвестиционих радова у будуће 
могло би доћи у обзир једино подизање модерне предионице. 
Свакако би изградња нових или проширење постојећих пре- 
дионица било код нас још увек луктративан nocao пошто 
за сада од текстила највише увозимо баш пређу. Међутим 
подизање и caivio једне Средње велике предионице тражи суме 
које иду и у десетке милиона динара.

Увоз са стране биће све мањи, na чак ако би престале 
девизне тешкоће. За то доба наша текстилна индустрија 
толико he технички na и финансиски ојачати да he моћи 
одолевати страној конкуренцији. Па ако ce и снизе царине 
за шта баш нема лшого изгледа. Продукциони трошкови 
код нас су много нижи него што je то случај у највећем 
делу иностранства. Поред тога побољшање.м привредних 
прилика nopache у већој мери и потрошња, што ће такође 
бити од користи за домаћу пронзводњу a тек у мањој мери 
за увоз готових артикала.

Биланси „Југочешке” за четири последље годиие овако 
изгледају:

Актнва 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Фабричка постројења 35.091 37.021 33.682 29.666
Дужници 29.932 29.020 32.S52 23.640
Благјана и ефекти 763 20.985 21.517 22.902
Роба 35.617 45.177 40.758 37.831
Г убитак 705 ------

Пасива
Главница 15.000 20.000 20.000 20.000
Резервни фонд 320 900 1.300 1.300
Ажија рез. фонда 700 2.105 2.105 1.753
Резерва за дубиозе 32 ------ ------
Повериоци 83.828 107.439 105.719 94.156
Добитак 1.135 1.504 ------ 108
Збир билансе 101.404 132.204 129.515 117.531

Инвестиције ćy у 1932 години мање за 4 милнона.
Толико износи њихова амортизација. To потврђује, да у 
прошлој години лије било нових инвестиција. За сада, npe- 
дузеће je достигло предвиђен капацитет.

Дулшици су опали за скоро 10 милиона. To je после- 
дица измењеног начина продаје, пошто ce сада иајвећи део 
робе даје само за готовину или уз веома кратак рок. Да- 
нашња кредитна криза има донекле то преимућство што ce 
роба више не кредитује на неколико месеци. Додуше, због 
тога су послови у прво време били можда неигто слабији, 
али су тиме прилике у трговини и индустрији постављене 
на MHOro солиднију базу.

И залихе су у последњој години нешто мање. Међу- 
тим оне су још увек веће него пре 3 године. Смањење за- 
лиха према последњим двема годинама има ce пршисати 
чињеници да je данас пласман израђене робе у известАој 
мери једноставнији и брлси него пре 3'—4 године, кад ce 
још у велико. осећала страна конкуренција. A то je оиет 
морало деловати на залихе.

Упоредо са смањењем вредности инвестиција због 
њихове амортизације као и дужника те робе опали су пове-' 
риоци за преко 10 лшлиона динара. Из овогодишље билансе 
ce види да од повериоца 35 милона долази иа повериоце 
у ужем смислу a 59 милиона на обавезе према новчаним 
заводима. Можда би било опортуно приступити повишењу 
главнице да ce на тај иачин редуцирају дужници. Прошле 
годиие свршилв je предузеће чистим добиткохм од 108 хи- 
љада, док je 1931 годил.е био изказан губитак од 705 хиљада-..
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Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Расходи 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Режија 14.741 16.532 18.941 18.217
Курсна разлнка 340 ------ 2.176
Дубиози 264 544 952
Амортизацкја 3.422 3.822 4.118 4.074
Добит 1.135 1.504 108

Приходи

Пренос добити 12 156 354 - —
Бруто добит 18.713 22.315 22.400 25.530
Курсна разлика ------ 496 ------
Г убитак 706 ------
Збир билансе 19.299 22.470 23.956 25.530

Бруто добитак je за преко 3 милиоиа већа него 1931 
године. Режијски издаци нешто мало су мањи. Ha дубиози- 
ма има скоро пола милиона већи отпис него прошле године. 
ЈИеђутим налазимо међу расходима и позицију „курсна раз- 
лика” ca преко два милиона динара. To долази. вероватно од 
тога што се за г удовољење обавезе у иностранству морало 
у динарима услед пораста курса дивиза издати више него 
ш то се калкулацијРм претпоставило. Односно, да се Ha ка- 
матима морало издати више него што je предвиђено jep су 
кредити претежно иностраног порекла.

У управи „југочешке” у Крању налазе се следећа г.г.: 
Др. Фран Виндишер, претседник, Емил Сфорца, Макс Хор- 
виц, Др. Бено Саботи, Ото Штајн.

ПРВА ЈУГ0СЈ10ВЕНСКА ТВОРНИЦА ШЕШИРА 
И ТУЉАКА Д. Д. — СИСАК

У нашој земљи имамо само три фабрике шешира: 
Једну у Дравској, једну у Дунавској a трећу у Савској ба- 
новини, у Гладову код Сиска. Поред тога имамо и неколико 
стотина занатлија који се баве израдом шешира, али раде 
они у главноме само на даљој преради туљака које изра- 
ђУЈУ фабрике односно производе најобичније шешире од 
вуие. Шешире од пусте израђују у главноме само велике 
фабрике.

Наша индустрија конфекције показује за ово неколико 
година знатан напредак, који нам je омогућио да смо се код 
већине артикала сасвим еманципирали од иностранства.

Али изгледа, да je то у најмањој мери учињено код 
шешира. He говоримо о широким слојевима народа jep они 
већ и обзиром на цене своје потребе покривају код домаће 
продукције. Исто je и ca капама које се ca- 100% израђују 
у земљи. Али бољи свет no градовима још увек мисли да 
без једног страног шешира, Борсалино или сличне марке, 
ne може бити. Међутим и ту he време да изврши своје. 
A и томе he у знатној мери помоћи тешкоће око набавке 
у иностранству. Обзиром на валутарне прилике шешири из 
иностранства данас коштају и до 50% више него пре две 
године. To поскулљење стране робе има свахако повољно 
дејство за домаћу индустрију. A кад би царински ажио 
■одговарао фактичном стању девизног тржишта, увоз ca 
стране био би jotu скупљи. A данас дшрају већ и такозвани 
бољи слојеви гледати на. своје издатке.

Наша. индустрија шешира била je изложена ванредно 
тешхим прилшама. У Словенији je дошло неколико поду- 
зећа, нарочито оних која су израђивала сламне шешире чак. 
ћ  у врло озбиљне тешкоће. A и код осталих подузећа мо- 
рале су бити извршене известие санационе трансакције.

Данас може се већ казати да су сва поДузећа ове струке 
извршила реконструкцију; у неким случајевима дошло je и 
до промена власника тако, да су сада изгледи за развитак 
и напредак ове индустријске гране већ много повољнији. 
Томе наравно много доприноси и аутархиска тенденција, 
која и код нас све више долази до изражаја.

Биланси фабрике шешира и туљака у Галдову код 
Сиска за 4 последње године овако изгледају:

Актнва 1929. 1930. 1931. 1932.

Благајиа 78
у хиљадама динара 

8 208 137
Непокретности 3.033 3.033 2.371 2.382
Машине 4.032 4.072 1.459 1.529
Инвентар 526 556 224 299
Дужници 5.482 3.374 3.375 2.555
Римесе 387 53 149

Роба 5.612 4.916 5.145 5.487

Губитак 524 489 453 406

Пасива
Главница 5.000 5.0Ш 5.000 5.000

Резерве 34 34 34 34
Фонд амортизације 3.386 3.678 113 335
Повериоци 9.508 5.986 6.674 7.493
Акцепти 1.740 1.870 1.548 ------.
Збир бнланса 19.676 16.570 13.417 12.863

Године 1931 извршено je известно прочишћавање би-
ланса. Фонд а.адортизације je отписан од инвестиција. Ради
тога имамо у билансу за 1931 годину знатно смањење инве-
стиција, нарочито машина. Међутим већ те године извршсни 
отписи од 113 хиљада поновно су уврштени међу пасиву 
биланса.

Све инвестиције заједно износе око 4 милиона динара. 
или милион динара мање од властитих сретстава. И прошле 
годиие дошло je до нових инвестиција, модернизације и 
набавке нових машина, у вредности од око 100 хиљада ди- 
нара. A ca инвентаром њихова билансна вредиовст достиже' 
скоро 200 хиљада. Ово доказује да подузеће и поред тешких 
прилика стриктно води рачуна о потребама модерног начина 
производње и техничке рационализације.

Залиха робе показује известан пораст. To je у нези 
ca јачом продукцијом, будући да je увоз, у првом реду 
полуфабриката, које прерађују занатлије знатно редуциран. 
Међутим код дужника има;«о смањење за 500 хиљада ди- 
нара. To je логичка последица строжијих продајних конди- 
ција. И у овој грани a с обзирол! на уредбу о тгосредовању 
све су више морали пребвладати каса-послови, и ако су ihh 
v известној мери кочили промет односно производњу, ипак 
се предузеће није смело изложити опасности да знатан део 
потраживања буде захваћен поступком о посредовању.

Повериоци исказани су у 1932 у једној збирној 
позицији. Према 1931 години показују смањење од нешто 
преко пола милиона динарр. To je последица смањења 
дужника за продату робу.

Ha амортизацију инвестиција употребљено је.прошлс. 
године нешто преко 200 хиљада динара.

Прошла година завршена je добитком од скоро 50 
хиљада динара. Међутим тај je добитак употребљен за отпис 
губитака из ранијих година, који износи после отписа до- 
битка прошле године још увек 400 хиљада динара. Требаће 
причекати још известно време na да подузеће буде у -стаћ>у 
да елиминира све ове губитке, који резултирају из тешких 
прилика рада у ранијим годинама.
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„ДАЛМАЦИА” ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ТВОРЕЊЕ

ЦЕМЕНТА ПОРТЛАНД, КАШТЕЛ — СУЋУРАЦ

Наш извоз цемента износио je последње три године: 
године 1930 416.730 тона за 152.2 милиона динпра

1931 417.621 „ „ 139.2 „
1932 310.977 „ 63.2 „

Како видмо извоз je у прошлој години itao у'вредности 
за 50%. Тиме су јаче погођене далматинске фабрике це- 
мента јер су оне у главноме упућене на извоз. Од 5 далма- 
тинских фабрика цемента, раније су само две полагале 
известну пажњу и домаћем тржишту. Остале, a то су нај- 
веће, базирале су тежиште свога рад пре свега нн извоз..

Извоз цемента no количини опао je у прошлој години 
за 25%. Протувредност извезене робе међутим показ.ује пад 
од 139.2 на 63.2 милиона динара. To je за преко 50%. Према 
томе прошле године не само што je извоз био слабији него 
су и цене биле далеко ниже него раније. Смањење тражње 
у државама увозницама, имало je за последицу појачање 
понуда свих оиих фабрика које долазе у обзир за подмирење 
увозних потреба1 што се наравно одразило и на ценама. Код 
овакових прилика наравно да je то тешко стање морало 
имати доследида и на- пословни резултат оних наших фа- 
брика које извозе нјавећи део своје продукције.

Како je теш ка била ситуација код индустрије цемен- 
та, најбоље се види из извештаја „Далмације” за 1932 го- 
дину где се каже: „Стрмоглави пад цена, који од почетка 
до конда прошле године није никако престао да се испо- 
љује еве убрзанијим темпом, смањење потрошње на некиј« 
тржиштима, све јаче царинске рестринкцијеЈ валутне и дов- 
чане тешкоће у скоро свим оним земљалш, које су трошиле 
наш продукат, оосујетиле еу и-обеснажиле штогод смо по- 
кушавали, као и сваки напор што смо учинили, да постигне- 
мо бол>е резултате.”

Међутим борба у првој половини године, као што се 
у извештају каже, „око једне бесмислене конкуренције” биће 
заустављена на неким тржиштима споразумима који су no 
извештају управе „постигнути ових последњих дана.” Овде 
како изгледа дошло je до неких међународних споразума, 
који би имали да елиминирају међусобну конкуренцију, која 
je свима фабрикама наносила страховите штете.

Далматинске фабрике цемента биле су силом прилика 
принуђене да у последње време све већу пажњу посвећују 
и домаћем тржишту. Али су и ове мере дошле тек гтосле тога 
што je грађевинска делатност већ готово потпуно преетала. 
Од ове пословне преоријентације далматинске фабрике це- 
мента «ehe имати никакве вајде, пошто се индустрија у 
земљи налази у очајном стању a нарочито после увођења 
нове. трошарине која износи 40 до 60% од продајне цет1е 
цемента и које би имале да сносе фабрике. У томе случају 
оне he несумњиво бити принуђене да знатно снизе про- 
изводњу ако неће морати чак и потпуно обуставити про- 
изводњу.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Каменолом и фабрика 60.282 92.095 99.358 96.381
Матернјал 11.594 18.626 5.315 6.502
Продукти 4.874 4.903 3.009 1.849
Дужници 11.851 12.673 17.116 16.622
Ефекти 2.582 2.682 2.682 3.090
Благајна 19 21 38 38
Г убитак ------ 2.778 4.755

Паеива
Г лавнида , 6.500 6.500 6.500 6.500'
Резербни фондови 27.108 31.231 20.274 17.300’
Фондови амортизације 20.206 23.529 23.529 23.529
Повершци 34.860 68.063 79.949 84.648-
Добитак 2.136 1.148 ----- '
Збир биланса 91.205 131.002- 130.300 132.020''

Збир биланса у 1932 години не показује већих про- 
мена. Али су ове у структури биланса ипак знатније. У пр- 
вом реду треба констатовати да je предузеће у 1932 радило, 
са губитком од 4.8 милиона динара. И то пошто су извршеае 
уштеде код амортизације и.што je употребљен један известан‘ 
део, ф он д а: валоризадије. Да није тако урађено губитак би' 
износио још и много више. Чак мол<да и толико колихо> 
износи читава главница. Али има предузеће велике резервче' 
и валоризационе фондове, који he крајем крајева бити упо- 
требљени за отпис губитака — ако то из техничких послов- 
них резултата неће моћи учинити.

Међутим, с обзиром на висину главнице од 6.5 мили- 
она и вредност инвестиција од скоро 100 милиона a повери-; 
лаца од око 85 милиона, постаје питање повишења главнице- 
веома актуелно. Tora je мишљења и управа када каже' 
акдионарима: „да би Ваше упрвно веће врло радо гледало- 
на какав Ваш предлог о повишењу главнице, како би cev 
постигло оздрављење биланса и финансијског уређења дру-- 
штва. Имамо разлога веровати да би такав предлог иаишао 
код већине акционара на повол>ан пријем”. „Далмација” ће 
врло вероватно у кратко време приступити повишењу глав-- 
нице. A то je и прека потреба. И прошле године, која je- 
била неповољна, .морало се повисити повериоце за неких 5 
милиона. A то у знатној мери погађа бруто приходе, због 
великих нздатака на каматима.

Пораст позиције „материјал” има се приписати већим: 
залихама угља. Позиција „продукти” показује смањење што- 
]е и логично обзиром на смањење производње.

Ефекти су порасли за скоро 400 хиљада динара. To-, 
je у вези са преузимањем једног дела акција. фабрике це~ 
мента „Довје” у Словеначкој, која сада не ради.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Приходн 1929. 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Општи приходи 9.787 8.877 797 1 .200 '
Г убитак ------ ------ 2.778 4.755

Расходи
Општи трошкови 1.289 906 1.024 1.072'
Амортизација 3.197 3.322 ------
Камате 1.031 1.750 4.093 3.515-
Порези 2.140 1.739 1.291 1.368
Дивиденда 20% 20%

Друштво je раније док су лрилике наше индустрије
цемента биле куди камо повољније, радило са знатним до- 
битком и плаћало чак и 20% дивиденду. Сада ради са гу- 
битком као и већи део наших фабрика ради потпуно немо- 
гућих прилика на тржишту. Због тога и видимо да су по~ 
следње године општи приходи готово децимирани. Ту није 
могло помоћи ни штедња ни смањење неких позиција ра- 
с»ода, као што су то на пр. амортизације, и ако и то иде- 
иа штету предузећа. Лек треба да дође са треће стране, на 
који фабрике за сада имају само врло мало утицаја. Ак® 
тога не буде оне he иесумњиво морати затворити и поми— 
шљатн: на ликвидацију.
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Садржај:
Крањска индустријска дружба — Љубљана
Francusko srpska industrija cementa i uglja a.
Donavska Banka —  Beograd

КРАЊСКА ИНДУ СТРИ J CK A ДРУЖБА — ЉУБЉАНА

Нова велика ваљаоница за танки лим Крањске инду- 
стријске дружбе готова je и у октобру стављена je у погон. 
Нешто раније почела je радити и ваљаоница танког лима 
Сартида. Тако данас у погледу фабрикације танких врста 
лима можемо се потпуно емаиципирати увоза са стране.

Запослење иове ваљаонице одмах у њеном ггочетку je 
добро. Данас све више долази до изражаја тенденција ау- 
тархије. He можда из неког «арочитог патриоткзма негр 
с обзиром на потешкоће промета tca инрстранством. Рађе 
се данас домаћа продукција no потреби плаћа и нешто ску- 
шље, него да се има толико тешкоћа ого иабавки са  стране.

Инвестиције .већег опсега које су код Крањске инду- 
стријске дружбе почеле године 1930, завршиће 'се тек у 
идућој години. Кад се узму у обзир отписи, те нове инве- 
стиције износиле су преко 100 милиона динара. To je износ 
за нашу привреду готш о, фантастичан. И мало које поду- 
зеће би било у -стању, иарочито с обзиром на прилике тр- 
жишта, да за тако кратко време инвестира толики износ.

Краљска индустријална дружба je ва« сваке суЈиње 
наше највеће подузеће металургичне струке. И са иајсолид- 
нијим финансијским залеђем. Некад се говорило о томе да 
се Зеница прошири у једно велико подузеће. Но за извођење 
предвиђених планова, био би потребан из«ос који иде у 
етотш е милиона динара.

Крањска иидустријска дружба прерађује жељезо. 
Она га не производи. Вареш je доста далеко и саобраћајно 
лежи тако лоше, да би трошкови транспорта били доста. 
знатни. Повлачење сирова жељеза из иностранства, с об- 
зиром на стање динара долази доста скупо.

Крањска индуетријска дружба у најновије време иде 
за тим да се у погледу набавке сировог жељеза којег би 
она онда даље прерађивала бар донекле утврди. Исти људи 
који су на челу Крањске индустријске дружбе, преузели су 
мајоритет дионица т. зв. „Жељезни мајдан и талиоиица 
Топуско д. д. у Загребу”, спровели редукцију дионичке 
главнице од 2  милиона на 200 хиљада дииара ради отписа 
ранијих губитака и пренели централу из Загреба у Љуб- 
л>ану. Ове године извели су у Топуском знатне гавестиције 
у сврху повећања продукције еировог жељеза, које се до- 
бива унотребо.м дрвеног угљена. Tako ће Краи.ска инду- 
стријска дружба .— бар уколико се тиче квалитетие робе, 
знатан дио сировина повлачити од те своје афилијације.

Билаис за 4 последње године овако изгледа:

Актива 1929/30 1030/31 1931 32 1932/33
Земљиште 3.509 4.421 4.373 4.822
Зграде 10.356 14.496 27.192 29.466
Стројеви 8.980 23.770 70.285 76.530
Недовршене радње — 20.133 —

L, Beograd ' J

Сироаине и роба 21.030 23.256 23.892 34.933
Благајна 675 2.068 723 849
Мениде и девизе 551 376 654 3.164
Дужниди и банке 28.423 34.073 31.441 35.710

Пасива
Главнида 13.500 13.500 45.000 45.000
Резерве 8.363 8.672 10.061 10.345
Бистрида 5.120 5.120 5.120 3.400
Фонд инвестиција 2.500 6.000 , 9.500 10.750
Повериоци 38.993 84.420 88.151 112.786
Добитак 4.470 4.842 2.548 3.838
Збир биланса 74.429 124.075 160.418 186.195

Збир биланса показује пораст од 26 милиона динара.
Ha 'нове инвестиције, не узевши у обзир амортизацију од
14 милиона — отпада нешио испод 10 милиона. Све »нве- 
стиције скупа износе 110 м«лио»а. Властитим средствима, 
главницом и разним резервама покривено je 65 милиона. 
Остаје још 45 милиона. Обзиром на јаку амортизацију — 
ако не дођу нове веће инвестиције за 4—5 година, —  изме- 
ђу инвестиција и властитих средстава биће успостављена 
равнотежа,

Пораст показују и остале позиције активе. Тако си- 
ровине и роба за 11 дшлиона. A дужници за 4 милиоиа. To 
je у вези са интензивнијим радом у прошлој години о којем 
говори и извештај.

Повериоци су порасли за 25 милиона динара. To je у 
вези са порастом разних позиција активе. A како није било 
повећања властитих средстава, м-орачо je доћи до повећања 
веровника. Поред амортизације која се лтроводи кроз рачун 
губитка и добитка и без формирања посебне позиције у 
пасивној страки имамо и Фонд инвестиција ко-ме се сваке 
године додељује известан износ из полученог добитка.

Чисти добита« прошле године — екупа са пренбсоМ
— износи 3 милиона 838 хиљада. To би већ омогућило ис- 
плату диеиденде од неких 5%. Али подузеће не плаћа ди- 
виденде него.се чиети добитак има употребити за дотирање 
резервама.

Рачун губитка и добитка овако изгледа.:

Г убитак 1929/30 1930/31 1931 32 1932 33
Порез и дажбине 3.458 4.421 5.108 11.503
Камате 1.286 2.161 6.906 5.921
Отписи 1.304 2.397 7.028 14.363
Режија 4.257 2.906 2.582 2.689
Осигурање 2.518 2.523 2.573 3.101

Добитак
Бруто добитак 17.292 19.546 27.722 40.631
Добитак 4.687 4.842 2.54S 3.838

Бруто добитак je порастао за 13 милиона и прешао je 
изиос од 40 милиона. Порези и дажбине бележе пораст од
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6.5 милиона дмнара. Камате су мање за милион динара, 
макар су гсовериоци у порасту. Значи да се сада зарачунава 
нижа ■стопа. Отписи бележе пораст од преко 7 милиона. 
Износе 14 милиона што јаснб показује са којом се риго- 
розношћу врши билансирање инвестиција.

Општа режија je  на истој висини a осигурање бе- 
лежи пораст што je и разумљиво обзиром на прораст ин- 
вестиција.

Чист je добитак за преко милиона динара већи него 
предходне године. A како сада ради и љеваоница лима, io  
je no томе инвеетициони програм завршен и у изгледу су све 
гтовољније прилике овог нашег највећег. подузећа жељезне 
струке.

У управи се налазе г. г.: пре-тседник Аугуст Вестен, 
заменик потпретседника Аугуст Прапотник, и као чланови 
г.г.: Др. Милко Брезигар, Јанко Јован, Карл Нот, Илија К. 
Памић, Јос. Пфајфер, Др. Динко Пуц, Др. Фран Виндишер. 
Генерашни равнатељ je r. Карл Нот.

У надзорном одбору -су г.г.: Карол Детала, инж. Ми- 
ла« Шукље и Феликс Томић.

FRANCUSKO SRPSKA INDUSTRIJA CEMENTA I UGLJA 
A. D , BEOGRAD

Naša industrija cementa nalazi se u vrlo teškim prili
kama. Izvozna —  to su dalmatinske fabrike, zbog neobično 
teškog stanja na svetskom tržištu, gde su pored sve manje 
potrošnje zbog oštre konkurencije cene u prošloj godini stra
hovito opale, a isto tako i fabrike u unutrašnjosti, koje ali- 
mentiraju domaću potrošnju. Beočinska fabrika je ranije u 
znatnoj meri izvozila. Kako to danas više nije mogućno, do
lazi u pitanje samo još potrošnja u zemlji. A ova takođe sve 
više opada, zbog sve manje građevinske delatnosti.

Ali to još nisu sve teškoće. Nameću joj se novi fiskalni 
tereti, koji, ako se brzo ne izmene, prestavljaju najteži udar 
za ovu industrijsku granu. Jer nove trošarine, koje su predvi
đene, fabrike kod današnjih cena ne mogu snositi; a pri tome, 
zbog novih trošarina i na drugi građevinski materijal, nestaće 
i ono malo podizanje zgrada odnosno građevinske delatnosti. 
Zbog toga smo ubeđeni, da će ove poslednje uredbe o poviše
nju fiskalnih tereta biti revidirine i to u radikalnoj meri.

Prema proizvodnji i kapacitetu naših cementara dolazi 
Francuska-srpska industrija cementa na treće mesto. Kod 
nje je situacija u toliko povoljnija nego kod drugih cementara, 
pošto ima pored proizvodnje cementa i sopstvene rudnike 
uglja, čija proizvodnja u znatnoi meri prem aša potrebe fabrike 
cementa, tako da je u stanju da veće količine nglja i prodaje.

Iako vladaju i kod industrije uglja vrlo teške prilike, zbog 
rapidnog smanjenja potrošnje, naročilo državnih železnica, 
koje su naš najveći potrošač i koje se u poslednje vreme sve 
više snabdevaju iz državnih rudnika, ipak je ova kombinacija 
prodaje cementa i uglja vrlo povoljna i mogli bismo reći spa- 
savajuća. Analagno stanje imamo i kod Trbovljanskog rud
nika uglja.

Nekoliko podataka najbolje će nam ilustrirati razvoj Fran- 
cusko-srpske industrije uglja i cementa:

Gođ. cement ugalj
proizved. prodato proizved. prodato potroš.

u tonama
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 41.697 41.649 45.000 6.950 38.000
1932 38.000 37.457 79.997 43.975 30.113

Kod cementa imamo ranijih godina vrlo lep razvoj, po
što vidimo sve do 1930 godine rapidno povećanje proizvodnje 
kao i prodaje' Kulminacija je dostignuta u 1930 godini sa 51 
hiljadom tona. Zatim se i ovde oseća dejstvo privredne depre
sije i za dve godine imamo smanjenje za 30%. U ovoj 1933 
godini moraće prilike biti još mnogo gore. Pri tome su u pre- 
duzeću investirani sve veći kapitali •— a proizvodnja opada a 
time u vezi svakako i rentabilitet. Dok je obrtni kapital pre
duzeća u 1929 godini iznosio još 43 miliona, dotle .dostiže u
1932 godini, zbog novih investicija već 77.7 miliona, a komer
cijalni efekat rada se pri tome smanjuje. Ovu tragiku nam po
tvrđuje postignuta čista dobit. Dok je ona još u 1930 godini iz
nosila 3.1 milion dinara, dostiže u 1932 godini svega 1.18 mi
liona, zajedno sa prenosom dobiti iz prošle godine, a bez toga 
312 hiljada odnosno samo 10% od dobiti iz 1930 godine.

Rezultat rada još bi bio mnogo slabiji da nije pređuzeće 
uspelo da forsira proizvodnju uglja, koja je u .1932 godini sa 
skoro 80 hiljada tona bila rekordna. Pošto je sopstvena indu
strijska potrošnja zbog manje proizvodnje cementa bila za 
40% manja nego pre 2 godine, pređuzeće je bilo u stanju  da 
poveća komercijalnu prodaju na 44 hiljada tona čime je, i ako 
su cene prilično opale, ipak u izvesnoj meri nadoknađen do
bitak na cementu. U prošloj godini prodato je svega 6950 tona 
uglja, ali je to bila posledica izvesnih modernizacija i tehničkog 
usavršavanja proizvodnje, naročito u pogledu čišćenja i sorti-

• ranja uglja. Zahvaljujući novim reparacijama, društvo je kod 
uglja postiglo i- relativno, povoljnije eene. Da nije došlo do pri
vredne depresije Francusko-srpska industrija cementa bi se na
lazila u vrlo povoljnom stanju. aSda mora i njena uprava da 
čini velike žrtve da se odupre krizi. Ona, prema finansiskom 
stanju preduzeća i sobzirom na jako finansisko zaleđe koje 
uživa, nesumnjivo će u tome i uspeti. Ali, ako se najnovije 
trošarine ne budu podvrgle reviziji i ako ne budu smanjene, 
nije isključeno ,da će pređuzeće biti prinuđeno da zatvori fa
briku cementa u Popovcu, pošto bi proizvodnja cementa bila 
vezana sa suviše velikim gubitkom.

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije 
Francusko-srpske industrije cementa i uglja za poslednje če
tiri godine, koja omogućava vrlo interesantne refleksije:

Račun izravnan ja

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara

Blagajna i banke 385 261 593 ‘ 365
Hartije od vrednosti 123 126 115 65
Trošk. nove em. posl. otp. — 610 622 300
Trošk. novih osn. — 5.277 14.862 16.645
Zemljišta posle otpisa 365 562 582 585
Pruge posle otp. 3.105 3.622 4.079 4.079
Tel. linije posle otp. — 51 51 51
Nepokr. posle otpisa 13.270 13.049 13.120 13.416
Mašin, posle otpisa 18.692 20.612 23.267 24.288
Roba 2.711 2.387 2.904 3.463
Razni dužnici 4.263 8.668 8.103 9.246
Razna aktiva 34 222 104 18
Kursna razlika — — — 5.177

Pasiva:

Glavnica 20.000 30.000 30.000 30.000
Prem. za pov. glavn. — 2.000 2.000 2.000
Rezerv, fond 217 387 645 719
Poverioci 17.762 18.452 33.666 36.566
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Razna pasiva 2.928 1.498 822 2.049
Dobit sa prenosom 2.290 3.119 1.272 5.177
Kursna razlika —■ — — 5.177
Zbir bilansa 

Rashodi

43.198 55.451 

Račtrn gubitka i đobfka

68.405 77.699

Plate 1.967 1.559 1.762 1.750
Porezi i takse 984 1.437 1.480 1.648
Kamata 1.323 1.453 2.314 2.829
Dotacije b rat blag. — 503 — —
Opšti troškovi 1.945 1.441 2.047 2.163
Amortizacija 1.759 2.490 — .—
Nadnice — 10.742 —■ —
Sirovina ' 1.635 3.119 737 312

Prihodi
Od prod. cementa 9.145 21.658 5.651
Od prodat, uglja — 7.098 3.043
Prenos dob. iz ran., god. — 482 ■—•
Zbir prih .ili rash. 9.145 29.243 8.340 8.702

Kod obrtnog kapitala odnosno zbira bilansa od 77.7 mi
liona 1932 godine iznose sopstvena sretstva 32.7 miliona, od 
čega je glavnica 30 miliona. Uprava društva dobila je od 
glavne skupštine akcionara u pretprošloj godini ovlašćenje, da 
povisi glavnicu i da na taj način smanji kreditore. U tome ci
lju imamo u pasivi već rezervisano 2 miliona dinara. Ali, s ob
zirom na teške prilike koje sada vladaju društvo još nije pristu
pilo tome povišenju glavnice pošto se sada na novu emisiju na 
tržištu ne može ni pomišljati. Nove potrebne investicije izvršene 
su 'pomoću povećanja poverioca ,koji su ove godine porasli za
3 na 36.5 miliona ,đok su 1930 godine iznosili još 18.4 miliona. 
Čim bude izvršeno povećanje glavnice ,ova će se pozicija sma
njiti ,gotovo za oko 20 miliona.

Fonda amortizacije nema, pošto se ove izvršuju nepo
sredno kroz račun gubitka ,a u aktivi smanjuje se u odgova
rajućoj meri vrednost investicija. Do sada, amortizovano je oko
11 miliona. Ali treba ovde odmah napomenuti, da poslednje go
dine nije bilo amortizacije; to je učinjeno zbog toga, jer je re
zultat rada bio tako malo povoljan, da bi svaka amortizacija 
izazvala ne samo smanjenje zarade već i gubitak. A to je dru
štvo iz prestižnih razloga htelo izvesti.

U 1932 godini nova je pozicija kursne razlike — u ak
tivi i pasivi od 5.17 miliona, koliko je rezeivisano kao kursna 
razlika kredita, koji su primljeni u francuskim francima.

Ako pogledamo aktivu onda dolazimo do većih struktu- 
relnih promena, pre svega kod novih investicija ,koje su pora
sle na 16,6 miliona, tako da sve investicije, zajedno sa maši
nama it.d. iznose skoro 60 miliona. Roba na lageru minimalno 
je veća nego u 1931 godini, zbog veće proizvodnje, a zbog ve
ćih prodaja su povećani i dužnici ,i ako samo za 1 na 9 mili
ona dinara. To je posledica izmenjenih kondicija plaćanja.

Bruto prihodi ostali su gotovo isti kao 1931 godine, i 
ako je u 1932 godini prodato 37 hiljada tona uglja više nego 
u 1931 godini. To je posledica manje prodaje cementa i sro
zavanja cena.

Čista dobit iznosi 312 hiljada, a zajedno sa prenosom 
dobiti iz prošle godine 1.19 miliona. Od toga upotrebljeno je 
31 hiljada za dotaciju rezervnog fonda, 300 hiljada za otpis 
troškova oko poslednjeg povišenja glavnice a 856 hiljada pre- 
neto je na novi račun. Dividenda se ne isplaćuje, kao što nije 
plaćana ni za 1931 godinu.

U upravi se galaze g. g. Feliks Bellet, Raul Wallet, ge-i' 
neeral P rotard  Maurice Harbley, Dr. Brabec, Dr. Dimitrijević.jjjj 
Jozef Bekerus, Vlajko Gođevac. V

DUNAVSKA BANKA — BEOGRAD

Dunavska banka je jedna od najstarijih bankarskih kre
acija Beograda i njen razvoj usko je povezan sa istorijpm ban
karstva u Beogradu. Osnovana je još 1897 godine, u obliku za
druge, pod firmom Beogradska dunavska zadruga.

Sve do svetskog rata banka je vrlo solidno upravljana 
i već od početka njenog rada nalazimo u upravi ljude, Koji 
su uživali u beogradskoj čaršiji najbolju reputaciju. U arhivi 
našeg urednika nalaze §e bilansi i godišnji izveštaji Dunavske 
banke za predratne godine, a da bi smo pokazali njen rad i 
razvoj u ono doba uporedili smo u ovoj tablici njene glavne 
završne račune za nekoliko predratnih godina:

Račun Jzravnanja

Aktiva: 1905. 1903. 1905. 1906,

u hiljadama predratnih dinara
Blagajna 5 3 21 44
Menice 328 408 831 1.008
Zajmovi na zaloge 109 101 163 103
Nameštaj 3 2 6 6
Razna aktiva — • 11 31 34
Tekući računi — — 418 409

Pasiva:
Glavnica 283 286 300 300
Rezervni fond 17 25 25 27
Razni fondovi 2 2 — : - —

Ulozi na štednju 72 94 606 765
Poverioci 51 104 475 324
Dobit 26 26 36 36
Zbir bilansa 513 608 3.075 3.822

Rashodi:

Račun gubitka i dobitka

Opšti troškovi 5 7 17 18
Plate 7 7 10 8
Kamata 7 9 37 47
Porezi 4 5 5 . 8
Čista dobit 

Prihodi:

26 26 36 36

Provizije 4 4 16 . -—
Kamate 44 51 • 81 1 1 1
Razni prihodi — — 8 6
Zbir prihoda ili rashoda 49 55 106 118

Vrlo povoljan razvoj je očigledan i već u toku prvih šest 
godina ovog stoleća poslovni volumen znatno se. povećao i zbir 
bilansa porastao je od 513 hiljada u 1901 godini na 3.82 mili
ona u 1906 godini odnosno za preko 7 puta. Ulozi na štednju 
povećani su u to vreme za preko 10 puta na 765 hiljada a raz
ni poverioci dostigli su već skoro pola miliona predratnih, di
nara. Tome povoljnom razvoju mnogo je doprinelo pretvaranje 
u akcionarsko društvo, u 1905 godini, kada je promenjena fir
ma u današnju. Dobar ugled koji je uživala banka, dokazuje i 
sastav njenih poverioca, koji su bili mahom: Narodna banka, 
Beogradska zadruga, Beogradska trgovačka banka, Izvozna 
banka itd. dakle sve samo najbolji novčani zavodi. Još u 1906 
godini otpočela je banka da se u jačoj meri interesuje za raz
voj domaće industrije i u ze la . je užeg učešća kod Stolarskog, 
akcionarskog društva. U samoj banci otvoreno je novo ode- 
lenje, mašinsko-tehničko, i radom i posredstvom ovog odeljenja 
mnogo koji beogradski industrijalac i zanatlija došao je do 
mašina i kredita za njihovu nabavku i postepenu otplatu.

Pored ovog povoljnog ravzitka banka je imala i vrlo teške 
dane: u upravi je došlo do borbe oko majoriteta, koja je dugo
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vremena trajala i koja je izazvala privremeno čak i odliv uloga. 
Nesuglasice su izbile čak i na javnost i raspravljale su se u 
štampi kao i pred sudovima.

Posle svetskoga rata dolazi postepeno do povišenja glav
nica. Borba oko majoriteta se nastavila i u posleratnim godi
nama, sve do 1928 i 1929 godine, kada se u Dunavskoj bano
vini zamteresovao jedan veliki kapitalista i industrijalac, koji je 
dao banci njenu sadašnju formu. Ova poslednja evolucija banke 
izvršena je 1930 godine i to dvama vrlo viđmin dogadjajima. Te 
godine prvo je izvršena fuzija sa  Trgovačkom bankom u Ze
munu, čije su se akcije već od ranije nalazile u posedu akcio
nara Dunavske banke. Glavnice oba zavoda su iznosile 17.8 
miliona (fuzija je izvršena al pari) a ona je potom povećana 
na 20 miliona dinara, upisom novih 22  hiljada komada akcija, 
koji je izvršen 30 decembra 1930 godine, tako da se u bilansu 
za tu godinu već pojavljuje glavnica od 20 miliona dinara. Time 
je Dunavska banka ušla u red najvećih prestoničkih privatnih 
novčanih zavoda, i doživela upravo sjajnu renesansu.

Prema glavnici samo su Jadransko-pođunavska banka i 
Beogradska zadruga još veće, a prema ulozima na štednju, Du
navska banka je u prvom redu.

Sa povećanjem glavnice na 20 miliona, odnosno posle 
ove poslednje pregrupacije u majoritetu akcija Dunavske bano- 
ke za nju nastaje period vrlo povoljnog razvoja. U donjoj ta
blici u kojoj donosimo glavne bilansne pozicije za poslednje tri 
godine, imamo dokaze upravo iznenadjujućih činjenica: Za Du
navsku banku uopšte ne postoji kreditna kriza, niti navala ula
gača, niti smanjenje poslovnog volumena niti ima smanjene za
rade. Naprotiv, dobit je poslednje tri godine čak i u stalnom 
povečanju.

Račan izravnanja

Provizije 2.216 ——
Prihodi od efekata 10 7
Prihodi od nepokretnosti 183 168
Zbir prihoda ili- rashoda 5.094 10.763

22
143

13.751

Aktiva 1930. 1931.
u hiljadama dinara

1932.

Blagajna 1.701 985 884
Narodna banka 167 1.611 2.894
Poštanska i druge banke 5.635 211 382
Menice 9.624 6.527 5.108
Dužnici 33.243 63.398 77.697
Nepokretnosti 244 244 444
Hartije od vrednosti 2 11 5.129 11.785
Vrednost rez. fond? 329 599 567
Nameštaj 2 119 119
Ostava garantije itd. 31.859 43.103 76.568

Pasiva-:

Glavnica 20.000 20.000 20.000
Rezervni fond 2.027 2.243 4.000
Fond za amort. nepokr. 598 632 660
Pimsiont fond 163 171
Ujozi na štednju 17.893 28.367 47.33-4
Poverioci 8.817 24.533 25.337
Dobit 1.914 2.776 3.427
Zbir bilansa 83.014 121.928 176.450

Račmt gubitka i dobitka

Rashodi:
Kamate 1.352 3.065 4.262
Troškovi 1.791 1.357 2.131
Otpisi 37 3.564 3.931
Dobit 1.914 2.776 3.427

Prihodi:

Prenos 38 203 280
Kamate 2.646 10.385 13.305

Zbir bilansa je prema 1930 godini više nego udvostručen, 
od 83 na 176 miliona. Sopstvena sretstva bančina iznose 24.6 
miliona prema 22.6 miliona u 1930 godini, što je dokaz da se 
fondovi snažno dotiraju. U poslednjem godišnjem izveštaju, za
1932 godinu, čitamo, da je i kod Dunavske banke bilo izvestnog 
odliva uloga, ali vidimo, da je per saldo stanje uloga na štednju 
skoro za 20 miliona veće nego što je bilo krajem 1931 godine 
i za 30 miliona veće od stanja krajem 1930 godine. To je za 
Beograd gotovo jedinstven slučaj. Samo javno-pravni novčani 
zavodi pokazuju analognu sliku. I pozicija poverioci nije sma
njena, već naprotiv povećana je za 1 milion na 25.3 miliona, 
dok je u 1930 godini iznosila još 8.8 miliona. Ukupno, obrtni 
kapital bančin iznosi već skoro 100 miliona dinara.

Struktureine promene u aktivi takodje su neobično inte
resantne. Menični zajmovi postepeno opadaju, od 9.6 na 5.1 
milion a aktivni teklići računi porasli su od 33.2 na 78 miliona. 
Znači, da su zajmovi povećani u 1932 godini za 14 miliona. 
Gotovina i žiro iznosi 4 miliona, prema 2.7 miliona u 1931 go
dini. Likviđitet je dakle znatno povećan, što je s obzirom na 
vanredne prilike stvarno i bilo potrebno. U 1930. godini iznosila 
su likvidna sretstva 7.4 miliona, od čega kod Poštanske štedio
nice i privatnih novčanih zavoda 5.6 miliona. U 1931 godini, 
kada su ostale banke postale nelikvidne, ovo je potraživanje 
svedeno na svega 211 hiljada. Dunavska banka je dakle, na 
vreme likvidirala ova potraživanja., nov dokaz o velikoj predo- 
strožnosti njene uprave.

Interesantno je povećanje portfelja hartija od vrednosti, 
koji je od 211 hiljada u 1930 godini porastao od 11.78 miliona 
krajem 1932 godine. U poslednjoj godini, kada imamo kod svih 
naših novčanih zavoda smanjenje portfelja hartija od vrednosti, 
zbog kursnih gubitaka dotle je ovde kod Dunavske banke slučaj 
baš obrnut — portfelj efekata porastao je za preko 100%. Ovo 
povećanje objašnjava uprava sleđećim rečima: „da bismo izašli 
u susret nekim našim višegodišnjim poslovnim prijateljima, pre
uzeli smo povoljno izvestan broj akcija jednog prvoklasnog do
maćeg preduzeća, koje uprkos velike krize ima najbolje izglede 
za budućnost”. Pretpostavljamo da su to  u prvom redu akcije 
Kranjske industrijske družbe, Jesenice—Ljubljana, koja je vrlo 
prosperna.

U stvari, povećanje portfelja hartija od vrednosti još je 
mnogo veće, ali je uprava iz čistih prihoda u 1932 godini otpi
sala 3.37 miliona od vrednosti portfelja. I to je jedan značajan 
akt predostrožnosti.

Zbog povećanja poslovnog volumena porasli su bruto-pri
hodi od 5 miliona v 1930 na 13.7 miliona u 1932 godini. Povećani 
su i rashodi ali ne u istom obimu, zbog čega je čista dobit u
1932 godini rekordna, i to uprkos otpisa od 3.93 miliona. 642 
hiljade je otpisano od sumnjivih potraživanja, a u 1931 godini 
ovaj je otpis iznosio 3.56 miliona).

Čista dobit je za 700 hiljada veća nego u 1931 godini i za
1.5 miliona od one u 1930 godini. S obzirom na prilike u kojima 
živimo, to je vanredan poslovni rezultat. Od iskazanih 3.4 mi
liona čiste dobiti dodeljeno je rezervnom fondu 940 hiljada, na 
ime tantijeme 175 hiljada, akcionarima je data 8% dividenda od
nosno 1.6 miliona a ostatak od 771 hiljada prenet je na novi 
račun.

U upravi Dunavske banke nalaze se sledeća g. g.: Dimi
trije Vojvodić, pretsednik; Branko 5. Staić, potpretsednik, Dr. 
Oskar Plauc, Dr. Albert Riha i Živan Bogojević. U1 nadzornom 
odboru su g. g .: Josif K. Stojanovič, Mihajlo Cpcić i Franja 
Novak.
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Садржај:
„Split” arionimno društvo za cement portland u Splitu 
Загребачка дионичка пивовара и творница слада д. д. — Загреб 
„Кроациа”, творница портланд цемента д. д. —  Загреб

„SPLIT” ANONIMNO DRUŠTVO ZA CEMENT PORTLAND
U SPLITU

d n o  što je Beočinska fabrika cementa u našoj industriji 
cementa Savsko-Dunavskog bazena, to  pretstavija „Split”, ano
nimno društvo za cement portland roedju dalmatinskim preduze- 
ćima, koja proizvode ukupno 40 hiljada vagona godišnje, od 
čega ide 80% kao izvoz u inostranstvo. Fabrika cementa „Split” 
je najveće preduzeće, snabdeveno najmodernijim mašinama i in
stalacijama a ima godišnji kapacitet od 18 do 20 hiljada vagona 
odnosno 50% od ukupne proizvodnje dalmatinskih fabrika. Re
organizacija ove cementare izvršena je pre nekoliko godina a ona 
kod ove industrijske grane pretstavija životno pitanje, pošto se 
kod prodaje na svetskom tržištu mora voditi konkurencija sa 
francuskim, belgijskim, nemačkim i engleskim cementom, što 
nije laka stvar; ona može biti uspešna jedino kod kvalitativno 
bolje i jeftinije robe.

Pri tome ne smemo pustiti iz vida pooštrenje svetske pri
vredne depresije, zbog koje je svugde u svetu reducirana gra- 
djevinska delatnost na najmanji obim. To je dalje imalo i za 
posledicu, da su cementare u drugim državama koje se nisu 
tako brzo prilagodile smanjenoj potrošnji a koji su pretežni deo 
svojih investicija već ranije amortizirale, počele da bacaju sve 
proizvedene viškove robe na izvozna tržišta, u bescenje. U 1931 
i 1932 godini preovladjivale su zbog toga na svetskom tržištu 
anarhistične prilike, Naše cementare su i bile prinudjene da ta- 
kodje smanje cene i što je za prilike na našem unutrašnjem 
tržištu bilo još teže, počele su da traže nova tržišta u samoj 
zemlji, praveći konkurenciju našim domaćim fabrikama Savsko- 
dimavskog bazena, sve samo zbog toga, da bi na taj način barem 
donekle nadoknadile gubitke pretrpljene kod izvoza. Ali zbog 
slabih komunikacija sa unutrašnjošću kao i zbog visokih pre
voznih stavova i jake industrije u dunavsko-savskom bazenu 
mogu dalmatinske fabrike plasirati u unutrašnjosti najviše do 
10 hiljada vagona — u najpovoljnijem slučaju.

Dalje su imale naše cementare koje izvoze, poslednje 
dve godine da prebrode i nove teškoće u viđa povećanja ca
rina, kontingentiranja do potpune zabrane uvoza, srozavanje 
kurseva raznih deviza itd. Medjutim je izgledalo da je ova 1933 
godina do-nela lzvestna poboljšanja. Borba na svetskom tržištu 
dovela je ipak do izvesnih sporazuma medj pojedinim izvoz- 
ničkim grupama i državama, a ovi su povoljno odjeknuli i na 
stanje cementne industrije u pojedinim zemljama pa sletstveno
i  u našoj.

Medjutim, obnarodovanjem uredbe o javnim radovima po
kopani su svi povoljni izgledi i naše fabrike cementa su dove
dene u očajno stanje: kod sadašnjih proizvodnih troškova i 
cena potpuno je nemogućno da bi naše fabrike cementa mogle 
snositi novo predvidjene trošarine od 1500 dinara na vagon, 
ikoja pretstavija 40 do 60% od cena koštanja. Ubedjerii smo, da 
će ove trošarine biti još izmenjene i da će merođavni krugovi 
uvažiti opravdane argumente fabrika. Tu sada više nije u pi

tanju eventualno smanjenje dobiti odnosno zarade, već egzisten
cija preduzeća odnosno egzistencija čitave naše industrije ce
menta, u koju je danas plasirano 1.5 do 2 milijarde dinara pre
težno domaćeg kapitala.

1 ako cement koji se izvozi ne podleži trošarini ipak ona 
teško pogadjaju i dalmatinske fabrike: izvoz po demping ce
nama, do sada je kompenziran, barem u izvesnoj meri prodajama 
u zemlji. Ako će se sada na ove prodaje morati plaćati 1500 
dinara trošarine po vagonu onda će za dalmatinske fabrike biti 
bolje da potpuno obustave rad.

Samo u splitskom srezu zaposljuje industrija cementa 3000 
radnika i nameštenika i na ime njihovih plata i nadnica ispla
ćuje oko 35 miliona godišnje; neposredni porezi, banovinski i 
opštiinski prirezi iznose oko 10 miliona, kaldrmina i takse 5 
miliona a na ime transportnih troškova godišnje 30 miliona. 
Preko 75% ukupnog robnog prometa Splitske luke dolazi na 
cement i ugalj koji je potreban za proizvodnju cementa. U 1932 
godini iznosi učešće domaće zastave ц izvozu cementa 168 hi
ljada tona. Samo „Split” plaćao je državnoj, blagajni na ime po
reza za poslednje četiri godine 14.7 miliona dinara. Štetu, koju 
bi pretrpela naša narodna privreda u slučaju da industrija ce
menta bude p rin u d je n a  da obustavi rad, ovim je unekoliko po
datcima dovoljno objašnjena .

Pored toga ima tu još i teškoća, koje tangiraju u glav
nome „Split”, pošto proizvodi veštački škriljac „Salonit” koji 
sadrži kao sirovinu oko 80% cementa, a pored toga azbest itd. 
lako je zakonom o trošarini jasno predvidjeno d a  se na sirovine,, 
u tome slučaju cement, ne plača trošarina, ipak se to  sada traži 
od „Splita”. Fabrika je prošle godine izvozila oko 600 hiljada 
fabričnih četvornih m etara Salonita a 160 hiljada je prodala u 
zemlji. U slučaju da i na ovaj artikal ostane trošarina „Split” 
će morati obustaviti i njegovu proizvodnju, zbog ćega bi novih 
200 radnika ostalo nezaposlenih. Kod nas „Salonit” se slabo 
prodaje pošto ova ne može da izdrži konkurenciju crepa i cigle 
koje su mnogo jeftinije.

Na dan 17 maja ove godine održana je glavna godišnja 
skupština akcionara „Splita” i uprava je u. podnetom izveštaju 
dala mesta izvestnom optimističkom gledanju, napominjajući, da 
se vide već i konture asanacije svetske privrede.

Svakako, do kraja 1932 godine to se još nikako ne oseća, 
kao što nam to pokazuje donja tablica, kretanja glavnih bilan- 
snih pozicija „Splita” za četiri godine. Interesantnosti radi, upo- 
redili smo i 1928 godinu, kada su privredne prilike bile rela
tivno povoljne.

Račun izravnanja
Aktiva: 1928. 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
Blagajna 715 194 482 808
Dužnici 58.906 29.736 25.171 24.751
Sirovine i fabrikati1 12.285 12.431 10.723 8.508
Materijal 9.680 11.650 12.685 5.843
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Vreće 5.895 4.564 4.331
Zgrade i mašine 76.615 77.433 75.638
Efekti’’ 24.174 25.471 22.635
Razno 10.545 9.807 6.292

3.279
74.703
22.679

6.631

Pasiva:
Glavnica 40.000 40.000 38.000 36.500
Rezerve 62.497 62.450 42.407 42.414
Rezerva valorizacije 5.215 5.215 5.215 5.215
Fond amort. glavnice ------ 16.111 13.745
Poverioci 82.821 56.955 53.682 44.703
Akcepti 2.400 ----- - —
Dobit ------ - ------- —— 2.006
Čista dobit sa prenosom 6.157 7.184 3.146 5.153
Zbir bilansa 199.279 172.006 158.721 147.820

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Opšti troškovi 5.280 3.638 3.550 2.603
Porezi 4.851 4.350 3.893 1.611
Kamata 3.983 3.412 3.599 2.921
Amortizacije 3.491 4.582 3.551 3.027
Prenos dobiti _ —. ------ ------ 3.147
Čista dobit 6.157 7.184 3.146 2.006

Prihodi:
Bruto prihodi 23.656 23.141 17.706 12.168
Prenos dobiti ------ - ------ - 3.147
Ukupno 23.656 23.141 17.706 15.315

Zbir bilansa, koji je 1928 godine iznosio još 200 miliona, 
reduciran je do kraja 1932 godine na 147 miliona, ili za preko 
25%. Računi gubitka i dobitka nam teškoće u ovoj industriji još 
bolje ilustriraju: samo poslednje dve godine, opali su bruto pri
hodi za 50%; prema 23 miliona krajem 1930 oni iznose u 1932 
godini svega još 12 miliona. Imamo još i druge znakove: čista 
dobit, koja je u 1930 godini iznosila još 7.2 miliona, dostiže u
1932 godini svega 2 miliona, uprkos znatno smanjenih rashoda, 
a  da je uz to još i amortizacija investicija bila ista kao i u 1930 
godini, dobit bi u 1932 godini iznosila samo 500 hijada, a ne
2  miliona, posto je u ovoj godini amortizirano manje za preko
1.5 miliona. A da opšti troškovi nisu smanjeni za preko 1 milion 
dinara, društvo bi moralo iskazati čak i gubitak.

Najveća ušteda po preduzeća dolazi od manje plaćenih 
poreza. To nije posledica smanjenja poreske stope već smanjenja 
poslovnog volumena. Fabrika je duže vreme bila čak i prinu- 
djena da potpuno obustavi proizvodnju. Zbog toga su bruto pri
hodi manji (ali i zbog srozavanja cena) a isto tako i opšti tro
škovi pa sletstveno i amortizacija. U 1928 godini primila je dr
žava od „Splita” .na ime poreza skoro 5 miliona; u 1932 godini, 
uprkos udvostručenog poreza na poslovni promet (a  zbog sro
zanih cena) 1.6 miliona.

Ograničenje proizvodnje imalo je kod „Splita” za posle
d ica i smanjenje pozicije „poverioca”, pošto je veći obrtni ka
pital postao nepotreban. Zato i vidimo, da su tudja sretstva po
slednjih godina opala od 83 na 44 miliona, dakle za 39 miliona, 
a  tiporedo s tim smanjeni su i dužnici preduzeća, od 59 na 24 
miliona, dakle za 35 miiona.

Sopstvena sretstva „Splita” su za preko dva puta veća od 
tudjih a to daje preduzeću vrlo velika preimućstva: u pogledu 
dobiti, pošto su kamati na strana sretstva relativno mali kao
i na cene proizvodnje, i ako su ove danas takve da o monetalnom 
rentabiitetu ne može biti govora. Ali će „Split” sve ove sadašnje 
teškoće relativno lakše može savladati nego druga preduzeća 
ove industrijske grane.

Fondovi su u 1930 godini i ranije iznosili kupno 67.6 
miliona. U 1931 godini izgleda, d a  je od toga  izdvojeno 20  mi
liona za fond za ajnortizaciju glavnce. Ova je poslednje dve 

: godine sm anjena, od 40 ma 36-5 miliona, a odgovarajući fond 
od 16.1 miliona u 1931 na 13.7 miiona u 1932 godini.„.Znači,

da je preduzeće otkupilo izvestan deo akcija, za nominale 3,5 
miliona, koje je uprava poništila. Kod analize ovog preduzeća 
za 1931 godinu napomenuli1 smo, da će uprava pomoću ovog 
fonda moći smanjiti glavnicu na 30 miliona, ako ne i više.

Investicije su krajem 1932 godine bilansirane sa 74.7 mi
liona. S obzirom na amortizaciju možemo pretpostaviti, da su
i ove godine učinjeni izdatci za nove investicije, što je kod pre
duzeća dimenzija „Splita” neizostavno. Sve su investicije po
krivene sopstvenim sretstvima. I ostala aktiva, izuzevši recimo 
dužnike i portfelj efekata (znatna učešća u drugim industrij
skim preduzećima) koji ukupno odgovaraju visini poverilaca. 
Zbog smanjene proizvodnje i manje cene sirovina smanjene su 
bilansne vrednosti sirovina, fabrikata a naročito vrednost mate
rijala za proizvodnju, ova poslednja od 12.7 miliona u 1931 na 
5.8 miliona u 1932 godini.

Bilans je vrlo pregledno sastavljen i pokazuje da predu
zeće strogo vodi računa o vanredno teškim prilikama sada
šnjice. Jioš jedna činjenica može to da potvrdi: Čista dobit 
„Splita”, koja je u 1930 godini iznosila još 7.2 miliona, opala 
je u 1931 na 3.15 miliona, zbog srozanja cena cementa, a u
1932 godini na 2 miliona. Za 1931 godinu već preduzeće nije 
isplatilo nikakvu dividendu akcionarima, i  ako bi moglo da is
plati i 8%, što bi svakako bilo povoljno ukamaćenje. Uprava 
odnosno akcionari su od toga odustali s obzirom na teške pri
vredne prilike kojima se još ne može videti kraj. Zbog toga je 
cela dobit preneta na novi račun 1932 godine. Kako je u ovoj 
godini postignuta dobit od 2 miliona, ostalo je za podelu akcio
narima 5.15 miliona odnosno 15% za poslednja dva kupona. Ali 
ni ove godine nije podeljena dividenda, već je zaključeno da se 
ceo taj iznos prenese na novi račun 1933 godine a upravi je 
dato ovlašćenje, da za slučaj, da se konstatuje poboljšanje pri
vrednih prilika, sazove vanrednu skupštinu akcionara koja će 
onda odlučiti o podeli i visini dividende. Medjutim to ni do 
danas nije učinjeno, svakako zbog toga, što nema ni najmanjih 
izgleda, da će se privredne prilike popraviti. Naprotiv!

U upravi „Splita” nalaze se sledeča g. g .: Inž. Emil Stok; 
pretsednik; Dr. Eduard Grgić, potpretsednik, Božo Banac, Ar- 
mino Bruner, Alfred Koen, inž. Humbert Koen, Dr. ‘Uroš Desnica, 
Dr. Miša Kolin, Rikard Nagelšmit, Franjo Petrinović, Vjekoslav 
Rismondo, Mario Roselo, Jakov Ruso, Dr. Mario Stok i Dr. 
Stanko Šverljuga.

ЗАГРЕБАЧКА ДИОНИЧКА ПИВОВАРА И ТВОРНИЦА 
СЛАДА Д. Д. —  ЗАГРЕБ

Од како je извршила фузију са пиварама у Сиску и 
Карловцу, износила je производња Загребачке джшичарске 
пивоваре у све три фабрике:

године ' хл.
1926/27 80.225
1927/28 83.130
1928/29 95.002
1929/30 97.880
1930 31 85.225
1931/32 45.925
1932/33 29.700

Како видошо последње 4 године продукција je рапидно 
опала. Она износи последње годице маље од трећине тгро- 
изводње у  1929/30 години. Речити доказ о тежини кризе 
пиварске индустрије тешко je наћи. He верујемо да je и 
једма грана наше шдустријосе продужције за  тако кратко 
време морала у толикој мери емањити производњу, изузевши 
индустрију шећера. A смањење продукције искључиво je по- 
следица смањене потрошње. Јер о увозу гшва нема ни 
говора.

Међутим не може се казати да je «од нас потрошња 
алкохола у опадан>у. Статистички подаци извесиих вароши 
показују чак и пораст увозл a no томе и поггрошље алко- 

. хола. Наравно у главноме вина и ракије јер јс потрои;ња
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зиива опала у свим деловима државе. Beha потрошња вина и 
.ракије примећује ce нарочито од априла прошле године, 
кад су укинуте државна и бажшинска трошарина на вино 
и  ракмју.

Цена вину je до пре неколико месеци била у сталеом
• опздању. Делимичио због укидања ‘грошарине a  делимично 
због лских цеиа код самих произвођа^а јер je у неким 
крајввима запажена изразита хиперпродукција. Док су пре 
неколико година пиво и вино имали једнаке цене, дотле je 
данас вино чак и за гтоловину јевтиније од гаива и многи ce 
опредељују за виио пошто je јевтиније. A тај je моменат за 
широке народне слојеве одлучујући.

Наша ндустрија пива не исжоришћује ни шести део 
евог капацитета. Тиме не само што су тешко погођене пи- 
sape, њихови чиновници и радници непо и сама поллприв- 

•реда. Јер оваје сировине индустрија пива повлачује искљу- 
чиво од пољолривреде, a  данас можемо казати готово искљу- 
чиво од доаиаће шљопривреде.

Погоршање ситуације индустрије пива дошло je у  пр- 
вом реду са фискалне отране. Док je трошарина на вино и 
ракију укимута, она je код пива чак и повишена. Kao главни 
разлог зашгго вино иве јаче истискује пиво, лежи у ггрвом 
реду у различном фискаином оитерећењу. Док имамо коД 
вина само општинеку трошарину —■ a и та je 1максимална — 
дотле код иива поред општииске још и државну и баео- 
винску трошарину.

Код Затребачке пиваре продукција je прошле године 
■пала :на исоод трећине што je у осталом случај и код во- 
дећих београдских пивара. И да нмје било интензивног irpo- 
мета странаца на Приморју и да странци иису навикнути 
на лотрошњу пива, и да није било енглеоке морнарице и 
да није у вашим водама остала тако' дуго, производња, на- 
рочито Залребачке пиваре, била би још мања.

Увођењем факултаггивне бановинске трошарине због 
‘финаисирања јавиих радова — уколико трошарина буде из- 
носила барем толико колико и код пива, еитуација ће због 

■конкуренције између вина и пива опет ггостати »ормална, 
и несумњиво je да he ce иотрошња пива одмах повећати. 
Ситуација би за пиваре била у толико поволЈнија, што je 
због слабог резултата бербе — вино скупље a -слабијег 
жвалитета. Међутим док ce не изједначе трош арм е на вино 

•M пиво — биће пиво у слабијем положају према вииу и 
раашји. Поготово што код нас, управо код најшири народних 
слојева преовладава пот)рошња вина a не пива као што je то 
случај у севернијим државама где je индустрија пива и на- 
јаче развијена.

^Биланси Загребачке дионичке пивоваре и творниде 
'£лада за 4 последње ш дане авашо изгледају:

Актива 1929-30 1930-31 1931-32 1932-33
у хиљадама динара

Зграде 10.768 10.768 10.768 10.844
Машине 5.253 5.253 5.253 5.253
Инвентар 1.635 1.254 1.407 1.183

"Благајна 232 664 509 117
Дужници 18.481 20.815 20.754 19.379
Ефекти 628 . 826. 405 150
Залихе 5.865 6.095 6.170 5.669

Пасива
5:Главнида 20.000 20.000 20.000 20.000
Резерве 500 600 700 750

.Amoipt. фонд 2.909 3.718 4.528 5.337
•Резерва валоризације 1.364 1.364 1.364 1.364
Повериоци 8.341 9.046 9.047 7.717
Акце-игш 5.С00 5.000 6.150 5.000

"Потражив. пор. упо. 1.886 5.213 1.793 646
Добигуак, 3.154 3.163 1.779 1.762
:3бир бвданса 43215 48.166 45.413 42.637

У збиру биланса нема велнких промена. A нити у  no- 
јединим позицијама нема промена из којих би ce дало закљу- 
чи[ти да je производша смањена на испод једне трећише. 
К»д инвестиција je то и природно пошто ce оне ие могу 
тако лако мењати. Могу неке фабрике и орестати са радом, 
ипак остају 'вредности иивестицЈИја •—- уколико ce не врше 
ванредни отписи —  на истој висини.

Вреднасти залихе су у главноме остале исте. Значи 
да смањеше продукције ее  утиче на одржавање односно иа 
величииу задиха. Поједиие партије пива остају данас дуље 
у подрумима него раније, п отто  тијие добијају и на квали- 
тету. Код дужника имамо смањење за 1.5 милиона динара. 
Финагашрање појединих гоаионичарских оодузећа, због пла- 
сирања пива, тражи готово једнаке изиосе без обзира на 
интензивну или слабију прошводњу одноеео продају.

Повериоци и акцепти смањени су за  преко 2 милиона. 
Тиме су тврети Kaäwai'a прилично мањи што у данашњим 
приликама игра важну улогу.

Упркос зеатне редукције ороизводње добит са прено- 
сом износи у  главноме исто као и годииу дана ранвје. Ме- 
ђуггим ту je зарада од саме продукције пива играла мини- 
мал;ну улогу. Ka«io Загребачка иивара има и знатне иехто- 
кретностн, то осигуравају њихови приходи и у најгорим 
тодинама толику добит да ce увек може исплатити чедна 
дивиденда.

У управи загребачке пиваре налазе ce г.г.: Сам Ј. Алек- 
'Сандер претседник, Мирослав Лобе, Иво Александер, Арх. 
Вјехослав Хајнцел, Др. Бранко Александер, Др. Божидар 
Александер, Антон Дајч и Др. Вашрослав Рајнер.

„КРОАЦИА”, ТВОРНИЦА ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТА Д. Д.
ЗАГРЕБ

„Кроациа” творница портланд цемента д. д. у За- 
гребу има све најповрљније услове за  усоешш рад. Она 
je једина фабрика цемента у Савској бановини a  како лежи 
у непосредној близини Загреба, у Потсуседу, то joj je већ 
и no топографском и саобраћајном шшожају осигурана про- 
даја у једном врло јаком потрошачком центру. Даље има 
известаа преимућства и у томе, што припада концерну Бео- 
чииске фабрике цемеита, највећем произвођачком савско- 
дунаиском базену, која углавноме алиментира нашу уну- 
трашњу потрошњу цемеита.

О раввоју прилика у иашој индустрији деменгга било 
je у „Народном благостању” већ више пута швора, a  на- 
рочито приликом анализирања фабрика цемеитне индустрије, 
као и поводом последњих уредаба, донетих као чмере за 
ублажење привредве депресије.

„Кроациа” све до 1931 године није у већој мери осе- 
ћала дејстно погоршаие привредне депресије. И у 1931 ro- 
даши, наронито у првом оолугођу радила je  врло повољно, 
упркое јаче конкуренције далматиеских фабрика, »оје су 
због катастрофалних прилика иа светском тржишту сма- 
њиле извоз и почеле да форсирају продају у нашој земљи, 
да би тиме компензирале претрпл»ене губитке. Ова међу- 
собна бсирба je додуше имала за последицу смањење цена, 
али je пр0изводња ипак остала итром ењ ена. Крајем 1931 
године, када су обустављени сви инвестицисши радови јавне 
руке прилике су ce погоршале, и (ако je тада приватна гра- 
ђевинска делатност у Загребу и у остаЛој Савокој бавовини 
још била врло интензивна. Ипак je управа „Кроацие” била 
принуђена да раеије обустави индуспријсЈси иогон a  c.v.a- 
њена продаја и знатто силжене дене непоиом о су дејство- 
ваше на пословни усоех у 1931 години. У 1932 гадини уопште 
није било јавиих радова a  приватна грађевинска делатност 
нагло je престала. Фабрика je била принуђена да делимично 
смањи односно обустаии продаводњу; иоред даљег попу- 
ш ж а  nejia, СЈиањење прођеУи губитака које je предузеће 
прстрпело због тешкоћа ллаћања :равних кздштематд послов-



272

ни резултат у 1932 години није могао бити задовољавајући. 
У 1933 години придике постају још много теже. Међусобна 
хонкуренцјија појединих фабрика je додуше ублажена, али 
je потрошња рада сведеаа на најмању меру.

Али je пред крај ове године, крајем мовембра дове- 
ден у питање опстанак читаве наше индустрије цемента. 
A k o  предвиђене трошарине н а  цемент, којима се делимичво 
мисли финансирати јавне радове не буду из освова ревиди- 
ране, измењене адносно смањене, one за нашу индустрију 
цемеита не претстављају друго него Coup de grace —  пошто 
je  немогуће преггпоставити да би ова иидустрија гаоред са- 
дашљих цена била у стању да гареузме овакве терете. Наша 
индустрија тмве и шећера необично еу тешко биле погођене 
повшдењем трошарине, ко>ју морају cee фабрике да сносе. 
One су данас готово упропашћене. Зар мерода®ии кругови 
из о»их примера још нису могли стећи ш требна жжуства? 
Зар 'се заборавило, да су знатно повишене трошарине поред 
тога milo су упропаатиле две важне пољопривредне »нду- 
етриске гране, дале држав-к пер салдо за преко 50% мање 
приходе? A биле су уведене само због тога да повећају 
фискалне приходе.

Ова трагадија имала би сада да се понови — ca том 
разликом, да су овде предвиђене трошарине толико високе, 
да фабрике неће моћи ни локушати да ca њима изађу «а 
крај, иего he бити принуђене, ,да одмах обуставе производ- 
»у . A у таме случају (држава неће имати никаквог прихода 
од »ових трошарина кего ће изгубити и све остале редовне 
пореске ириходе, које су ова предузећа даваиа и који мису 
били мали,

Ове ове тешкоће из 1933 године одразиће се у билан- 
с*ша наинх цементара, кој:и he бити састављени кроз два 
месеца.

Али су и прилике до краја 1932 године 01ставиле ду-
боке трагове у билансу „Кроацие”, као што нам то пожазује
доња таблица: -

Рачун изравнања
Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Благајла 143 141 1.159 3.073
Ефекти 144 167 167 101
Машине и непокрет. 15.559 15.559 16.619 16.884
Роба и материјал 1.702 П343 2.136 1.950
Иивелтар 234 169 433 414
Дужници 5.676 8.033 4.575 1.578

Пасива
Главница 7.000 7.000 7.000 7.000
Резерва 1.000 1.100 1.200 1.250
Ф ш д валоризације 1.750 1.750 1.750 1.750
Фонд амортизације 7.044 7.799 8.219 8.689
Резерве за обноеу 250 250 275 275
П-овериоци 4.422 5.416 5.099 3.635
Разно 830 849 375 338
Добит 1.203 1.221 693 539
Збир биланса 23.500 25.385 25.089 24.001

Рачун губитка и добитка
Расходи

Управии трошиови 2.537 2.664 2.719 2.456
Порези 1.032 1.321 1.246 1.011
Амортдаација > 638 679 436 492
Дубиози 13 72 170 932
Добит 1.203 1.221 693 539
Губитак на курсу ефек. ------ 66

Нрихади
Од ггроизводње 4.907 5.349 4.622 5.030
Кама"Ј! 1 273 342 299 114
Од непокретности 178 281 345 331
Збир прихода и расх .'• 5.358 5.977 5.266 5.497

Чиста добит која je ripe две подиие извосила још»
1.22 милиона, свадена je на свега 539 хиљада1, док je у 193 | 
години швоедла још ипак 639 хил»ада.

Ипак, код проучавања биланса „Кроацие” за послед- 
њих некодико година, не смемо пустити из вида, да се о н а ,, 
и ако правно саадостално предузеће, јипак иалавц у ускоЈ 
пословно политичкој 'сарадиуи ca великом Баочинском фабри- 
ком цемента, која ју  тако рећи патронизира. Иначе пословии 
резултат мора» би бити куди камо гори.

Треба иогледати како je дошло до ове добити — ш та 
нам показује рачун расхода. Код управних трошкова учи- 
њена je уштеда према прошлој години од лреко 250 хиљада.
И порези су због мање производње ш ањ ени, за 25% према.
1931 и за преио 30% црема 1930 лодени. Несмемо забора>- 
вити да je o sa  фабрика, чији бруто приход од производње 
изиоси годишње око 5 милиона дин-ара, дала држави на име 
пореза последње т,ри године 3.6 милжша прихода, док je 
шена чиста добит у то време износила 2.4- милиоеа.

Даље видиамо, да je амортизација последн>е две го- 
диие емањена за  200 односно 300 хиљада, али да je п оред . 
тога у 1932 години отписан губитак :н:а курсу харггија ад. 
вредности ca  66 хиљада a на дубиозним погграживашима, 
због немогућности плаћањ-а »еколицине «омитен-ата 932 ' ,  
хиљаде.

Збир билавса износи 24 милиона одвосаш 1 милион 
мање него у 1931 години. У пасиви биланса иема готаво 
никаквих промена, сем што су повериоци 1са»ан>ени од 5 на -
3.6 милиона, To je било ©могућено ригорозном наплатом 
раније одобреиих кредита, који -су од 8 милиона у 1930 го- 
дини за  последње две године сведени ла свега 1.58 милиона..
To je у овим тешким временима ипак повољиа чињеница,, 
и ако je предузеће при томе морало о^писати 932 хиљаде.
Тим овако добивеним сретствим  смањени су повериоци, a 
остатак се налази у благајни и код Поштагаске штедионице,. 
тако да je оеа позиција порасла од 141 хиљаде у 1930 иа
3.07 милиона у 1932 години. Ово je последица тешких кре- 
дитаих прилвка код нас.

Од 20.4 милиона, кошико износе сопствена сретства 
„Кроацие” (главница je 7 милиоиа) пласирано je 16.9 ми- 
лиоиа у инвестиције и 2 милиона у готоеу робу и материјал.
Позицијл дужника je прочишћена и за 1.57 милиона не- 
знатна. A исто тако ни повериоци не претстављају нарочите 
терете за предузеће пошто би већ и унотребо« готовине 
могли бити ликвидирани.

Иитересантно je, да код чисте добити од 539 хиљ ада,. 
споредни приходи —  не они од проиеводње него од непо- - 
кретиости и пладева као од камата износе укупно 445 хи- 
л>ада, из чега би се скоро могло поставити тврђење, да би • 
за „Кроациу” у јданашњим приликама било рентабилније, 
да обуставп целу производњу, отпусти све чиновнике и 
раднике, да ликвидира повериоце и да буде пензионер све ■ 
док -се прилике ие поправе. Дивиденда и постигнута добит 
готво да би у томе случају биле веће.

Од добвти, постш иуге у 1932 години, дато je акцио- 
нарима 5% —  у 1931 години 7,5%; остатак je дотиран 
фовдовима a 14.4 хиљада je пренегго на иови рачун.

У управи „Кроаиие” налази се следећа г.г.: Милшшј 
Црнадак претседаик; Др. Фердинанд Бамугарке«, потпрет- 
седиик; Самуел Д. Александар, Инж. Карл Бауда, Оскар ’
Фрич, Др. Елемер Гелерт, Др. Феликс .Мандл, Т уро бџрои 
Арнштајн, Др1 Браивд Пливезић, Десидер Оомога, Ђуро 
барон Улман и Др. Милае Врбавдаћ. У иадзориом одбору су  
г.г.: Јулиус Јохн, Др. П©р01слав П аскш ш ђ, Фрањо Шде^ 
зинрер и ш ж . Рудолф Врбанић.
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„Народио Благостање“
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