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БРОЈ 1 БЕОГРАД, 1. ЈАНУАР 1934. ГОДИНА ¥1

Садржај:
Srpsko-češka fabrika šećera i rafinerija a. d. — ćuprija 
југословенска деетилација дрва д. д. — Загреб 
juta i konoplja a. d. — Beograd 
Преслида, текстилна индустрија д. д. — Загреб

SRPSKO-ČEŠKA FABRIKA ŠEĆERA I RAFINERIJA A. D.
— ĆUPRIJA

Naša industrija šećera nalazi se u bezizlaznom stanju. Dok 
je potrošnja šećera u prošloj godini opala na oko .30% prema 
prosečnoj proizvodnji u 1928, 1929 i 1930 godini, dotle iznosi 
ove godine jedva još 50%, a to znaći ponovno smanjenje za 
20%. U pogledu same proizvodnje šećera situacija još je ne- 
povoljnija: naše fabrike su još u 1929 godini proizvodile ukupno 
godišnje oko 12.500 do 13.500 vagona koliko je i prodato, (9500 
do 10 hiljada vagona je potrošeno u zemlji a ostalo izvezeno); 
u-prkos snažnog ograničenja proizvodnje i zbog još jačeg opa
danja potrošnje ušle su naše šećerane u kampanju 1933/34 sa 
preko 4000 vagona neprodate robe. I ako je količina prerađene 
repe sada ponovno smanjena, ipak je ovogodišnja proizvodnja, 
zbog bogate sadržine šećera u repi, dala umesto predviđenih 
5000 vagona preko 6000 hiljada vagona tako da ulaze sada še
ćerane u novu kampanju sa oko 10 hiljada vagona. Još pre tri ■ 
do pet godina to ne bi značilo ništa naročito; međutim danas 
se pojavljuje problem, šta da rade šećerane sa tolikom robom, 
pošto je naša domaća potrošnja opala na svega 5000 vagona go
dišnje okruglo, što dalje znači, da imaju šećerane u svojim ma- 
gacinima neprodato već dvogodišnju potrošnju.

Na izvoz se ne može ni pomišljati, izuzev u slučaju, da 
se država obaveže da odobri refakcije, kao što je to slučaj re
cimo kod vina ili rakije. Ali ni na to nema izgleda, s obzirom 
na činjenicu da mora država da štedi kao i zbog ne baš pri
jateljskog stava koji preovlađuje kod naših političkih krugova u 
pogledu ove industrijske grane. Iz analize drugih šećerana 
našim čitaocima je poznato da ovome neočekivano jakom opa
danju potrošnje šećera kod nas nije kriva samo pogoršana pri
vredna depresija već u velikoj meri naša fiskalna politika koja 
je novim trošarinama htela povećati svoje redovne prihode — u 
ceni svakog kilograma šećera učestvuje država sa preko 60%
— što je međutim u praksi dalo baš protivan rezultat: državni 
prihodi od trošarine na šećer znatno su opali i ako je ova po
većana. I ako je uspeh tog povišenja bio nepovoljan po dr
žavu, on pretstavlja za fabrike još i vrlo velike nove terete, 
pošto su ove silom zakona prinuđene da ih same snose, što 
u stvari za njih znači prinudno smanjenje prodajnih cena.

Ovakve prilike nalažu šećeranama da u još jačoj meri 
smanje proizvodnju, a to pogađa u prvom redu seljaka — koji 
gaji i obrađuje šećernu repu. Za njega neće biti drugog izlaza 
no da se vrati kukuruzu i pšenici, ako neće da ostavi polje ne
obrađeno. Za šećerane dolazi kao nepovoljna okolnost i činje
nica, da su državne fabrike razbile postojeću zajedničku pro
dajnu organizaciju, zbog ćega je sada pored svih teškoća po
većana još i međusobna konkurencija —  pošto se pokazalo, da 
ne mogu ove fabrike prodati svoju proizvodnju. Ako se prilike 
budu još više pooštrile, onda nećemo imati drugog izlaza a da 
pojedine fabrike obustave proizvodnju za jednu ili dve kam

panje. Sada se više ne radi o postizavanju boljih cena, nego
o egzistenciji, zbog čega smatramo, da je neophodno potrebno, 
da dolazi do kompromisnog rešenja, uz saradnju države u vidu 
sniženja trošarine; time će potrošnja nesumnjivo biti povećana 
a to će krajem krajeva imati povoljnih posledica i na državne 
prihode.

Strahovito brzo opadanje konjunkture u našoj industriji 
šećera ogleda se i u kretanju dobiti Srpsko-češke fabrike šećera 
u Ćupriji, ona je iznosila:

1926 27 godine 7.2 miiiona;
1927/28 godine 5.4 miiiona;
1928/29 godine 4.03 miiiona;
1929 30 godine 177 hiljada;
1930/31 godine 125 hiljada;
1931/32 godine gubitak od 190 hiljada i
1932 ,33 godine gubitak od 1.35 miiiona.
Međutim, prema bilansu, iskazana je za 1930/31 godinu 

dobit od 302 hiljade, pošto je čista dobit iz 1929/30 godine u 
celosti preneta na novi račun. Gubitak u 1931/32 godini odbijen 
je od prenete dobiti iz ranije godine, tako da je iskazana dobit 
od 103 hiljade (u mesto gubitka), koja je preneta u ovu go
dinu. Prilikom analize za prošlu godinu, u dodatku „Narodnog 
Blagostanja” od 3 decem bra 1932 godine, broj 49 strana 349 
napomenuli smo da ova šećerana već pune tri godine ne daje 
dividende (sada već četiri ) a  ako se prilike u idućoj kampanji 
ne poprave, za šta  ima vrlo malo izgleda —  fabrika će morati 
da pribegne i upotrebi fonda za pokriće gubitka, pošto će ovi 
postati neizbežni. Na našu žalost, i tu smo bili proroci!

Iz bilansa Srpsko-češke fabrike šećera za 1932/33 godinu, 
koji je sastavljen na dan 30 juna 1933 godine, vidimo, da dobit 
per saldo iznosi 57 hiljada

Ali po koju ceriu? Da bi šećerana mogla postići ovaj re
zultat, upotrebila je rezervni fond za pokriće poslovnih gubi
taka koji je iznosio 1.3 miiiona i koji se zbog toga u bilansu 
više ne pojavljuje. Pomoću ovoga fonda gubitak je sveden na 
46 hiljada, a upotrebom prenetog dobitka iz ranije godine ostala 
je dobit od 57 hiljada.

To dakle znaći da stvarni gubitak u 1932/33 iznosi 1.35 
miiiona. Ali ni to nije sve. Ako uzmemo u obzir, da je predu- 
zeće ove godine na ime amortizacije otpisalo svega 157 hiljada 
kod vrednosti investicija, inventara i robe od oko 82 miiiona, 
umesto barem 2 do 3 miiiona, koliko bi za najmanju ruku bilo 
potrebno, onda bi gubitak ove šećerane iznosio već preko 4 
miiiona. Da bi to sprećila. zadovoljila se uprava sa neznatnom 
amortizacijom.

Dok je proizvodnja u 1928/29 godini dala još bruto pri
hode od oko 75 miiiona, dotle su ovi u 1932/33 godini svedeni 
na 35 miiiona, a  ne smemo pustiti iz vida da su sada za fabrike, 
i trošarine mnogo veće, što  znaći, da je  procentualni udeo še
ćerane na tome bruto prihodu manji no što je bio za vreme
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konjunkture.' Smanjenje iznosi preko 50%  a  prem a1 prošloj go- 
dini više nego 30%. Sličnu sliku nam pružaju i rashodi šeće
rane: prema 1928 29 smanjena je vrednost prerađene repe sa 
svima troškovima i materijalom od 57 na 30.6 miliona dok je 
prošle godine iznosilo koštanje proizvodnje još 41 milion. Pošto 
je otkupna cena šećerne repe ostala nepromenjena, vidimo, da 
je proizvodnja prema 1931/32 godini smanjena za preko 30%.

Fabrika je ove godine pretrpela i vanredne gubitke. Dok 
je prošle godine otpisano na kursnoj razlici efekata 357 hiljada, 
dotle dostiže ovaj otpis ove godine 621 hiljadu a na ime gubi
taka na prodatim imanjima otpisano je gotovo 2 miliona.

Toliko o računu gubitka i dobitka. Ako pogledamo donju 
tablicu u kojoj donosimo glavne bilansne pozicije za četiri po
slednje godine, dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva: 1929130 1930 31 1931 32 1932 33

u hiljadama dinara
Mašine, zgrade itd. 52.873 53.448 53.590 53.525
inventar 2.688 2.358 2.239 2.037
Roba 29.584 27.539 25.122 26.180
Materijal 7.361 5.319 4.341 3.637
tla rtije  od vrednosti 566 ; 1.244. 869 529
Blagajna 69 15 79 44
Prelazne pozicije 1.375 ------ ------
D;užnici 26.971 17.497 16.172 12.870

Pasiva:
Glavnica 45.000 45.000 45.000 45.000
Rezervni fond 3.735 3.737 3.737 3.740
Rez. valor. fond 8.768 8.768 8.768 8.768
Rez. za pokr. posl. gub. 1.305 1.305 1.305
Fond amortizacije 2.353 4.632 4.790
Poverioci 62.487 37.767 , 30.834 35.694
Prelazne pozicije » 8.025 773
Čista dobit 177 302 103 57
Zbir pasiva 121.490 107.421 102.411 98.923

Račun gubitka i dobitka
. Rashodi:

Proizvodnja 52.927 47.260 40.919 30.617
Kamata 6.224 4.716 2.973 3.395
Otpisi 2.804 2.353 2.279 157
Porezi 1.281 930 1.117 732
Gubitak na efektima —-» ——  357 621
Gubitak na poslu —— ----------- 198 46
Čista dobit sa prenosom 177 302 103 57
Gubitak 'na prod. imanjima — — ——  . ------------  1.992

Prihodi:
Prenos iz pr. god. 299 177 203 103
Bruto proizvodnja 63.046 55.442 46.941 35.385
Ažija 69 ------  427 ------
Kamata efekata ------  — -  79 72
Rez. fond za pokriće gub. -----  ------  ..------  1.305
Naplata otp. potraž. ------  ------  — -  20
Zbir prihoda 63.415 55.620 47.749 36.887

U pasivi bilansa ima dve karakteristične struktureine 
promene: rezervni fond za pokriće poslovnih gubitaka je nestao 
-— pošto je iekorišćen u račun prihoda — a kod poverilaca 
litiamo povećanje za skoro 5 miliona na 35.7 miliona, što je 
verovatno u vezi sa prošlogodišnjom prelaznom pozicijom od 8 
miliona dinara. Obrtni kapital šećerane iznosi 99 miliona, od 
čega 65 miliona sopstvenih sretstava, a to su dve. trećine.

Investicije su pokrivene sopstvenim sretstvima, a jznose
53.3 miliona. Inventar je bilansiran sa 2 miliona a roba sa 26.2 
miliona, odnosno za 1 milion više nego u prošloj godini. To je 
posledica povećanih stokova još neprodate robe. Kod vrednosti, 
njaterijala imamo sm anjenje, prema 19.29/30 godini,.za 50% a 
ista važi za portfelj hartija, od vrednosti.

. Interesantno, je kretanje dužnika, koje pokazuje smanjenje

na svega 12.9 miliona-prema 27 miliona pre četiri godine. 3Röba 
se ne kredituje ali su sigurno u znatnoj meri smanjeni i avansi 
seljacima za proizvodnju repe.

Jasno je, da će u kampanji za 1933/34 koja je završena 
kod skoro svih novih fabrika još početkom decembra, morati 
biti izvršena još veća restrikcija proizvodnje, a isto tako će biti 
određena još manja površina za sađenje šećerne repe za novu 
kampanju. Ovo će izazvati novo suženje poslovnog volumena, 
tako da nema izgleda da će u dogledno vreme ova industrijska 
grana moći da uspostavi svoj rentabilitet.

U upravi se nalaze sledeća g. g.: Mihajlo H. Carić, Adolf 
Minh, Leo Peterka, Dr. A. Šaner, Josip Para, Dr. Emil Lesić, 
Dr. Vaclav Vanjek, Oto Mandelik, Inž. Josip Bleha i Dr. Jovan 
Brahec. U Nadzornom odboru su: Vaclav Vitek, Bogoslav 
Tomek i Jaroslav Stradal.

ЈУГОСЛАВЕНСКА ДЕСТИЛАЦИЈА ДРВА Д. Д„ ЗАГРЕБ

Југ.ославенска дестилација дрва ca својим направама 
у Теслићу у Босни нај.већа je фабрика суве дестилације др- 
вета у. Европи. Она je у стању да годишње преради 300.000 
пр. м. букових цепаница. Она има иарочито значење и за 
експлоатацију државних шума у северо-западној Босни јер 
прерађује односно дестилира у главноме оно дрво којц се 
иначе >не би могло корисно употребити. Поред ове фабрике 
суве дестилације дрвета постоји и велика стругара која 
прерађује техничко дрво, добивено из државних шума за- 
једно са буковим горивим дрветом које служи за дестила- 
цију. Парна стругара у стању’ je да преради горишње до
100.000 куб. метара тедничког дрвета. По томе Југославен- 
ска дестилација дрва и у погледу прераде дрвета и без 
обзира на производњу суве дестилације претставља једно 
од водећих наших подузећа.

Оно има стално • запослено преко 1.000 радника и чи- 
новника, a поред nara, у шумама за време сезоне, и до 1.500 
радника. Даље има властиту шумску железницу од неких 
100 км. ca око 200 вагона.

Југославенска дестилација дрва производи иоред гра- 
ђе и тесаног дрвета у главноме: букови ретортни дрвени 
угаљ који се у великим количинама извози, 'сирово сирће из 
кога се израђују разни артикли као што су то дрвени кречу 
сирћетни кисели прашак, калцијев ацетат, концентри])ана 
сирћетна к и с е л т а  за јело, техничко крнцентрирану сир- 
ћетну киселину, разне ацетате, ецетонска уља и ' сличле 
препарате, даље дрвену жесту, жесту за денатурирање no 
прописима држава читавога света, чисти метални алкохол,. 
формалин,, Естерова сретсгва за растапа.ње, дрвено уље; 
даље дрвени катран и разне његове деривате као катранско 
тешко и лако уље, дрвену Смолу, сирови и чисти креозот, 
као и уље за импрегнирање дрвета.

Финансирање једног оваквог подузећа повезано je ca 
знатним тешкоћама, пошто je у ту сврху потребно внше 
милиона. Раније je ово предузеће било у страним рука.ма. 
Његовом национализацијоди и то не само формалном, него и. 
стварном, морале су се преузети и све обавезе. Учии>еи 
je покушај да ее нађе ослонца код енглеског капитала који 
међутим, с обзиром на опште погоршање прилвка и због. 
тенденције да се енглески хапитал постепено повуче 
Централне и Југоисточне Евроие, није испунио очекивање. 
Због тога je мор?.ла наша наџионална привреда да пре.-. 
у,?ме на себе терет финансирања једног овако. великог. по- 
дузећа. ,. -

• Бнлаиси Дестилације дрва за лоследње 4 године, овако-, 
изгледају :, ,

Актива 1929 30 1930 31 1931 32 1932/33
Инвегтиције 61.413,. ''0.049 62.413 .. 58.887
Ввектл l;58t.) ,1.880 1.606 ; 1.475
Концесије ... ■ . ..... 81., Ш : 9l':
Залихе ' . • 34.637 33.221, 25::’.!7 »23.53&;



■ 47.316 44.680 44.262 50.363
ЈИеММце:; : - h'1‘ • •• 945 2.959 4.027 . 2.376
Благајна v: 897 1.320 372 516
Транситорне позиције 4.900 4.222 5.644 5.215
Губитак 1.856 3.848 8.102 8.098

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.0СО
Резерве 500 500 500 500
•Пепзиони фоид . . 355 355 355 355
Пасивне менице 10.000 10.000 10.000 10.000
Повериоци 118.669 119.117 118.333 117.425
Транситорне позиције 4.110 2.300 2.547 2.300
Добит — — ■— 4
Збир биланса 153.636 152.274 151.737 150.582

Иивестиције су смањене за 3.5 милиона колико изно- 
се и одговарајући отгајси. Залихе робе су смањене за ско- 
ро 2 милиона. Међутим, имамо код дужника пораст за 6 
милиона динара. Како ово подузеће у главном ради за из- 
воз, то je пораст дужника вероватао и знатним делом по- 
следица тешкоћа око наплате извезене робе. Томе на су- 
прот менице су опале за преко 1.6 милиона тако да пораст 

кдотраживања износи нешто преко 4 милиона.
У пасиви најважнија je позиција поверилаца. Она из- 

носи 117 милиона. A ca пасивним мепицама обавезе износе 
127 милиова динара. To су за наше прилике као и за. само 
предузеће врло велики износи. Поготово кад се нема ослон- 

-ца у иностранству и када мора ове капитале да стави на 
расположење наша привреда. Сопствена сретства покри- 
вају тек трећину инвестиција. A о једном повишен»у глав- 
нице (у висини инвестиција) не може за сада бити ни 

гговора.
Повериоци би могли бити смањени у случају ком- 

пензације са уложним књижицама. Будући да уложне књи- 
жице нотирају сада око лоловину номиналних износа, са 

'20—30 милиона ефективних динара могло би се смањити 
задужење за око 40—60 милиона динара. У таквим случа- 
јевима компензација није само потреб.на већ и корисиа. 
Тешкоћа лежи у 'томе што није лако доћи до готовине за 
коју би се набавиле уложне књижице. Сем у случају да се 
роба даје за уложне књижице и да се калкулира одговара- 
јућа већа цена. Када би  Дестилација дрва имала могућност 
да наплати део својих потраживања, односно да смањи своје 
залихе продајом за готово или за уложне књижице, могла би 
у знатној ме.ри да редуцира своје обавезе. A тиме би и 
њени пословни резултати били далеко повољнији, већ и 
због уштеда на каматама.

Прошле године није било губитака. Сви издатци na и 
каматни били су подмирени од текућих прихода a поред 
тога лостигнута je још и чиста добит од 4 хиљаде динара, 
за колико je смањен губитак из претпрошле године. С обзи- 
ром на побољшање прилика на тржишту дрвета и с обзи- 

•ром на стање Девиза има изгледа, да ће друштво идућих 
година моћи повол>није радити. Поготово када би имало 
могућноети да пребијањем смањи своје обавезе.

У управи Југоелавенске дестилације дрва налазе се 
г. г.: Др. Бранко Пливери.ћ, Артур ЈМанч, Др. Туго.мир Ала- 
уповић, Асимбег Мутевелић, Др. Стјепан Посиловић, Љуба 
Јурковић, В-ојко Копривник, Винко Матковић, Др. Милан 

'РадосављевиН, Фрања Сабо и Душан М. Оптркић.

JUTA I KONOPLJA A. D. — BEOGRAD

, Preduzeće Juta i konoplja a. d. u Beogradu postoji tek 
od ШЗО godine,- Međutim to nije nrkakva nova kreacija, već 

-predstavlja jedno od najstarijih preduzeća Vojvodine, pošto je. 
'•osnovano još 1884 godine kao akcionarsko društvo ,pod firmom 
Michels Kanfröste, und Seil fabriks a. g„ Bačka Palanka. U 

3930 gftdini fir.ma.jfi^pretvprena, u današnju a središte je prene-

to u Beograd, dok su industrijska postrojenja ostala ^  Bačkoj 
Palanci, a raspolažu ва m o to ro m  snagom od 3Q0 konja (240 
konjskih snaga parnom energijom i 60 konjskih snaga elek
tričnom) a  zaposluje oko 300 radnika.

Proizvodnja ovog preduzeća vrlo ze rentabilno orijenti- 
sana, na dve grane: prvo na preradu lana, konoplje i kudelje, 
dakle sve sirovine koje se kod nas proizvode a  drugo pre
radom sirove jute, koja se uvozi iz inostranstva. Ovom kombi
nacijom preduzeće je na veoma povoljan način osiguralo svoj 
prosperitet. Kada bi se ono bavilo isključivo preradom lana, 
konoplje i kudelje u užarije, tepuhe, đjakove ili pređu, ono bi 
odavno moralo da likvidira, zbog katastrofalnih prilika koje 
su nastupile na tom tržištu u 1929 i' 1930 godini, i koje još 
ni danas nisu sanirane. To je pre svega Ш а posledica ruske 
konkurencije, koja . je upropastila međunarodno tržište pa i 
naše nacionalno. Pored toga imali smo i ogromnu konkuren
ciju jute, koja je takođe postala toliko jeftina da joj kudelja 
više nije mogla konkurisati. U tim godinama juta, sirova roba 
uvezena sa  st’rane spasavala je preduzeće. Poslednje dve go
dine, a zbog teškoća kod nabavke deviza, imamo u izvesnoj 
meri opet renesansu domaće kudelje, koja je uspešno počela da 
potiskuje jutu, i ako ova uvek još dominira.

Fabrika proizvodi vlakna i pređu od jute i kudelje, uža
rije, vreće iz jute, tepihe iz jute i kudelje, kanap svih vrsta i 
debljina itd. a pored toga bavi se i izvozom konoplje, u koliko' 
je to u današnjim prilikama mogućno.

Pre rata iznosila je glavnica Jute i konoplja a. d. 550 
hiljada kruna; u 1922 godini pretvorena je u 137.50Ö dinara, 
a zatim ona je smanjena na 67.500 dinara, zbog amortizacije 
prioritetnih akcija. U 1925 godini povišena je na 1.8 miiiona 
podelenjih na 4000 akcija od po 450.000 dinara.

U narednoj tablici uporedili smo glavne bilanšne po
zicije za poslednje četiri godine koje daju interesantnu sliku 
razvoja preduzeća:

Račun izravtianja
Aktiva 1929 1930 1931 

u hiljadama dinara
1932

Zemljišta 12 12 12 12
Topljačke jame 189 189 189 189
Industrijski kolosek 62 62 62 62
Mašine i vodovod 1.831 6.141 6.337 6.376
Zgrade 677 1.342 1.551 1.551
Zaprega — 14 14 14
Gotovina 26 60 590 49
Dužnici — 1.677 2.304 2.095;
Zalihe 298 5.015 4.155 2.377
Prenos gubitka 

Pasiva
900 898 896 783;

Glavnica 1.800 1.800 1.800 1.800
Fond amortizacije 109 109 109 406
Poverioci 2.370 13.501 14.089 11.258
Rezerve 216 — -— ,—
Dobit 3 2 113 45
Zb r bilansa 4.498 15.412 16.112 13.509

Račun gubitka i dobitka.
Rashodi

Vrednost utrošene pređe — 2.978 13.243 10.089
Plate i nadnice ■ 481 : ■ —i 2.895 ■ .2.270
Materijal za pogon '120 — 1.471 1.470
Opšti troškovi 113 2.508 647 597
Okružna blagajna 31 — ■ 133 124
Opzuranje ■ ■ 117 • ■ ■ — ■ 97 13'
Porezi 150 ■ — 222 •453
Amortizacija — 237-
Prenos gubitka 900 898 . 896 . 783
D(?bit, 2 2 113 45
Razlika na vredn. pres^-kudelje — . — .. 783 —
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■' Prihodi"' ............
Bruto prodaja 932 4.718 19.077 15.145
Bruto dobit na kudeljnim 

granama ' 85 — ; ' 427 163
Gubitak iz ranije godine 900 898 896 783
Provizije i rez. glavnica — 769 78 —
Preplata poreza — — 22 —
Zbir prihoda ili rashoda 1.917 6.385 20.500 16.091

Očajne prilike u којнта- se nalazila proizvodnja i indu
strija domaće kudelje, koja carinom nije bila zaštićena, imale su 
za posledicu da je ova grana u 1928 do 1930 godine tako 
reći bila na umoru. Ovo stanje ostavilo je i duboke tragove u 
bilansu. lako jž gotovo celokupna: proizvodnja u 1929 go
dim! obustavljena, ipak je preduzeće završilo godinu sa gubit
kom, koji je dostigao polovinu glavnice, i koji se još i danas 
vuče kroz bilans društva, smanjujući se postepeno iz postignu
tih dobitaka u narednim godinama. U toku 1930 godine do
bilo je preduzeće nov impuls. Dobivena su nova sretstva, po- 
verioci su porasli na 13.5 i 14 miliona, koja su upotrebljena sa 
glavnicom za nabavku novih investicija — pre svega za mašine 
za preradu jute, a drugim delom za povećanje lagera sirovina; 
ove su povećane od 898 hiljada u 1929 godini na 5 miliona u
1930 godini. Zatim se postepeno smanjuju. O samom procesu 
proizvodnje daje nam račun gubitka i dobitka vrlo lepe po
datke, i tom prilikom moramo kontatovati, da je naročito za 
poslednje dve godine vrlo pregledno sastavljen. U 1930 godini 
iznosi još vrednost utrošene pređe svega 2.98 miliona,, u vidu 
gotovih proizvoda prodato je 4.7 miliona. U 1931 godini mo
rala je Juta i konoplja a. d. imati vrlo povoljnu konjunkturu (u 
pogledu zaposlenja ali ne i zarade i ako je postignuta dobit iz
nosila 6%  od glavnice) pošto vidimo da je vrednost utrošene 
pređe sada za skoro 5 puta veća nego godinu dana ranije, sa 
iznosom od 13.2 miliona, a koja je dala bruto prihod od 19.5 
miliona (od čega iznosi dobit na raznim kudeljnim granama 
427 hiljada). U 1932 godini je proizvodnja smanjena za oko 
25%: vrednost utrošene pređe smanjena je na 10 miliona a 
bruto prihod prodate robe opao je na 15.3 miliona.

Ipak je finansijsko stanje preduzeća u poslednjoj godini 
prilično povoljnije. Smanjeni su poverioci, za gotoyo 3 miliona 
a amortizacioni iond, koji je zbog gubitka u ranijim godinama 
bio potpuno zanemaren, povećan je na 406 hiljada. I ako to 
još. ne odgovara otpisima koji bi bili potrebni već i zbog 
činjenice da ih nekoliko ranijih godina nije bilo, ipak je i to 
već jedan povoljan znak. Naročito zbog toga što ima novih 
investicija: dok je njihova bilansna vrednost u 1929 godini iz
nosila 2.7 miliona a poslednje tri godine preko 8.2 miliona 
dinara.

Zbog smanjene prerade pređe u 1932 godini učinjene su 
uštede i kod plata d nadnica, za preko 600 hiljada odnosno 
30% — dakle za onoliko za koliko je smanjena proizvodnja ali 
su troškovi za pogonski materijali ostali nepromenjeiTi. Manji 
su dalje i opšti troškovi, izdatci na osiguranja u okružnoj bla
gajni, ali su tome na suprot porezi u 1932 godini povećani za 
preko 100%, od 222 hiljade na 453 hiljade. Da toga nije bilo, 
fabrika bi bila u stanju da poveća amortizaciju ili da za 230 
hiljada dinara smanji prenos gubitka, koji bi na taj način bio 
sveden na. 550 hiljada dinara. Ovako, dotirano je fondu za 
amortizacije 297 hiljada, prenos gubitka iznosi 783 hiljade a 
čista dobit 45 hiljada, koja će se po svoj prilici upotrebiti na 
smanjenje gubitka iz ranijih godina.

Naša tablica jasno nam pokazuje teško’- stanje naše in
dustrije za preradu jute i kudelje. Ovome preduzeću trebaće 
još u najmanju ruku 5 do 7 povoljnih godina pa da eliminira 
ranije gubitke i da bi moglo svojim akcionarima da počne uka
maćivati' investiran kapital — kao što je  to bio slučaj pre rat*, 
kada je preduzeće sve od 1899 godine davalo godišnju dividen
du- od 6% ,na glavnicu koja bi odgovarala današnjim 8 do
9 miliona dinara.

' U upravi ovog preduzeća; se nalaze sjedeća gospoda: 
Tihomir Pahie pretsedmk; Dragutin Priča, Ranisav Avramović» 
Nikola Kušević, ing. Jozef Plichta, Vladimir Stojadinović i Dr.. 
Vinko Zorc.

ПРЕСЛИДА, ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА Д. Д. ЗАГРЕБ

Билансе „Преслице”, која је највеће текстилно подузеће
за прераду памука у Загорју показују за 4 последње године-
следећи врло интересантан развој:

Актива 1929 1930 1931 1934.
у хиљадама динара

Благајна 328 353 655 183
Л^енице 3.047 1.830 1.314 352
Ефекти 17 34 180 168
Дужницн. 8.866 11.885 14.137 6.051
Роба 3.675 3.852 2.413 6.054
Инвектар . — 150 . 135 135
Земљиште и зграде 490 490 490 490=
Зграда фабрике 1.344 1.165 1.320 1.320'
Машине 8.115 8.949 9.320 9.32Gi

Пасива
Главница 2.500 2.500 2.500 2.50»
А.чортизација 2.701 3.513 4.408 4.874
Резерве 35 54 70 80
Менице 6.700 8.015 6.344 2.340“
Повериоци 13.753 14.280 16.187 14.058'
Добитак 194 52 52 43
Збир биланса 25.912 28.711 29.867 24.074

Последње две годиие није било нових инвестиција,. 
Проширење наше текстилне индустрије ишло je већим делом. 
у правцу оснивања нових подузећа и у много мањој мери 
проширењем већ постојећих, из разлога што еу већ посто^ 
jeha гтодузећа финансијеки знатно ангажована — знатан део 
инвестиција обављен je туђим сретствима — због чега je- 
било тешко добити нова сретства. A друго, страна подузећа 
к о ја . су .имала • намеру учествовати у. нашој текетилној инду- 
стрији, приступила су оснивању евојих филијала и нису се- 
ангажирала код већ постојећих подузећа. Већ и из разлога 
конкуреиције, пошто имају сва предузећа rio неке нарочите 
техничке начине производње или производе специјалне ар~ 
тикле.

Инвестиције код „Преслице" прелазе 10 милиона. Са. 
отписима оне још увек прелазе 5 милиона, док je главница. 
само 2.5 милиона. Овде je дакле још увек актуелно питање- 
повишења главнице.

Дужиици су последње године више него преполовл>е- 
ни. Данас су код текстила кондиције плаћања сасвим друге- 
него пре 2—3 године. Ради тога се и много мање кредитира.. 
Залихе робе су у порасту. To међутим не значи да се гоми— 
лају залихе само због тога што je текстилна индустрија у ,  
стању да пласира све своје производе. Пораст залиха у пр- 
вом.је реду проузрокован од пораета сировина и полуфабри- 
ката што je свакако у вези са интезивнијим радом подузећа,,. 
нарочито последње године. Обавезе су у знатној мери реду— 
циране. Нарочито акцепти. Од 8 на иешто: преко два мили— 
она динара. Тиме je много уштеђено на каматама. Поверио- 
ци томе на супрот нису много смањени, пошто je повлачење-. 
сировина и полуфабриката било релативно знатно. Чистн 
добитак износи тек неколихо .хиљада динара.. Преслица je 
прошлих година проживела извесну кризу. У прво.м реду ра- 
ди сукоба који je избио између главних оснивача и финанси- 
iepa, који je међутим сада већ изравнат. Тако ће подузеће- 
у будуће моћи мкого боље просперирати него што je то до ! 
сада био случај.

У управи „Преслице” калази се следећа r. г. Фравд 
Клајн, Уарнсдорф, 1улије Шлрајнрегер Загреб м Мориц Ви-- 
иер. Загреб.
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Садржај:
„Сартид” српско акциоиарско рударско-топионичко-индустријско друштво, Београд 
Prva hrvatska obrtna banka — Zagreb 
Prva srpska štedionica d. d. —  Prijedor

„САРТИД” СРПСКО АКЦИОНАРСКО РУДАРСКО-ТОПИ- 
ОНИЧКО-ИНДУСТРИЈСКО ДРУШТВО, БЕОГРАД

Kao сваке године тако je „Сартид” и овога пута одр- 
жао своју редовну годишњу скупштину акционара крајем 
године. Једногласно je примљен извештај улраве као и за- 
вршни рачуни за 1932—33 годину, закључени на дан 30 јуна 
1933 године. Резултат рада за последњу годину није »orao 
бити повољан, из разлога, које ћемо детаљније анализирати,
— због тога нас ни најмање не зачуђује, да je друштво. за 
прошлу годину морало исказати губитак од 3.1 милиона, a 
заједно са пренетим губитком из 1931/32 године од 2.7 ми- 
лиона, губитак износи пер салдо 5.8 милиона и лреноси се 
на нову годину. У 1929/30 години износила je чиста зарада 
још 3.5 милиона, a годину дана касније свега још 257 хи- 
љада. To je прекретница, пошто je ефекат рада у последњим 
двема годинама, упркос свим напорима „Сартида” донео 
губитак од екоро 6 милиона динара. Већ из ових лодатака 
може се наслућивати, да морају бити прилике, у којима се 
налази наша tem na односно машинска индустрија' управо 
очајне. У извештају управе „Сартида” з лретпрошлу го- 
дину дато je места карактеристичним саогацтењима из 
којих излази селедећ: у 1929/30 години имао je „Сартид” 
обрт од 87 милиона; у 1930/31 години свега још 48 милиона, 
у 1931/32 години 23 милиона. У овој години, 1932/33, обрт 
износи само још око 5 милиона!! — и то у једном преду- 
зећу чији обртни и инвестирани капитал износи око 100 ми- 
лиона динара. Под таквим околиостима потпуио je немогуће 
да би оредузеће радило активно, и акционари могу бити 
задоволдш да укупан губитак иије већи од 5.8 милиона. 
Напори, које je управа учшшла у то.мс- правцу, морали су 
бити огромни.

Интересантно je ааализирати разлоге оваквог раз- 
воја, пошто je јасно, да привредна депресија, ria макар ко- 
лико се она гтогоршала, илак није могла изазвати овако 
катастрофално1 смањење волумена запослености —• и то 
код једног од наших највећих предузећа тешке односно ма- 
шинске и гвоздене индустрије. Нашим читаоцима je познато 
из ранијих анализа „Сартида”, да je он основан у великим 
димензијама, на сјајном положају — код Смедерева, ди- 
ректно на воденом путу Дунава —  од врло јаких капитали- 
ста и индустријалаца — домаћих и иностраних — што je 
све давало „Сартиду” велика !реимућства.

И ако су сви ови потребни елементи код „Сартида” 
богато заступљени, ипак нам смањење његовог обрта од 87 
на 5 милиона за четири године доказује, да друштво у 
ствари пропада. Из којих разлога? To je једко специјално 
iiauie, толико болно питање, да би се о њему могле писати 
књиге — a које не тангира само „Сартид” већ и друга пре- 
дузећа. „Сартид” је : основан и организован за производњу 
великих и тешких радова, као што су  гвоздене конструк- 
ције, М'0'Стови, вагони, локомотиве, оправке истих, котлови, 
прнтоие, лађе, пароброде и оправка истих и т. д. Све су то 
радови, који мање интересују приватну привреду, већ у 
главноме државу. A оиа. je заборавила да постоји „Сартид”

и неће ra  се сетити, као што je то у осталом случај и са 
другим фабрикама које се баве сличном производњом. О 
томе питању казала je управа „Сартида” у своме извештају 
за лретпрошлу годину да су државне пору.џбине потпуно 
изостале и да се на н>их не сме рачунати, a у osoj години 
читамо да су поруџбине државе биле само незнатне. Није 
то само последица обуставе јавних радова због штедше — 
пошто се и данас извршују радови за више милијарди дина- 
ра, у којима међутим наша индустрија, односно предузећа 
не учествују — јер су ти радови дати страним компанијама. 
Код градње, на пример нових пруга потребне су многобројне 
ствари, које би могла извршити наша предузећа -— алк. се 
оне највећим делом увозе са стране, чак и са смањеном под- 
возном тарифом .и без царине. У томе погледу познат je је- 
дан врло интересантан; пример. „Сартид” je мучио муку да 
добије поруџбине од једне иностране компаније која има 
монопол за јавне радове — без успеха — али je пгосле тога 
добио од једне мађарске фабрике налог — дакле из треће 
руке, да за рачун исте иностраие компаније изгради место 
ње шрафове и т. д. за наше пруге. Ш то се тиче локомотива 
и вагона, репарације и немачке лиферације упропастиле су 
ту продукцију, и фабрике код нае могу бити срећне ако им 
се да no који мањи број вагона на поправку. Ha набавку 
нових вагона или локомотива сада се, због смањеног интен- 
зитета саО'браћаја, и не помишља;

Велике наде полагао je „Сартид” и његови пословни 
пријатељи, а  .то су готово највећа индустријска предузећа 
.у, Енглеској, у одеље^у за бррдоградњу. У томе погледу .je 
положај . фабрике , на Дунаву управо идеалан Ј |  али je 
управа „Сартида” и. ту морала доживети дубоко разоча- 
рење. Разлози су старијег. датума_. што се тиче нових бро- 
дова — и последица су претеране изградње речне тонаже 
од стране Чехословачке, нарочито одмах после рата, што 
je учињено због "национализације и самосталности њихово.г 
возног парка. To се данас тешко свети. Због превелике то- 
наже дошло je до конкуренчне борбе бродарсш« ггредузећа. 
Код нас бродарство je концентрирано у главноме у једној. 
јавној руци, која набавља скупе и сувише велике бродове v 
цносгранству у.место да би градила мање код нас, a  на по- 
правку и не поамишља, пошто нема за то сретства, нити 
моадентану потребу, јер je. велики број шлепова и иначе не- 
запослен. и везан ;у зишвницима.

Код оваквог .стања ствари „Сартид” би заправо морао
помишљати на ликвидацију---- пошто нема изгледа да he у
тим гранама ускоро доћи до промена. Међутим у његовој 
управи преовлађује здрави стваралачки дух. Управа преду- 
зећа прихватила je иницијативу главног директора који je 
одлучио да спроведе пословну реорганизацију и t o  на комер- 
цијалну производњу. У томе погледу учињени су први поку- 
шаји са алатом ,који <су дали задовољавајуће резултате. Али 
се ишло даље. Због заједничких интереса акционара код 
Бродске фабрике вагона, „Сартид” се одлучио, да производњу 
r.arona и локомотива као и њихову поправку у .целости на- 
пусти, у "кори ст ' Бродеке фабрике вагона. „Сартид” задр-
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жава оделење за бродоградњу, и уводи ио.ву грану инду- 
стријске делатности, у ш јо ј смо до сада оскудевали — a то 
je производња танког блеха. У ту сврху набавила je фа- 
брика нову модерну ваљаоницу са свим потребним уређајем 
и свим постројењима. Монтажа овог «овог одељења довр- 
шена je пре три месеца, тако да се она само делкмично по- 
јављује у билансу, који je закључен у лету 1933 године. Али 
су већ и прва три месеца рада дала повољне резултате, који 
ће се показати тек у идућем билансу. Данас, због ове пре- 
оријентације, управа „Сартида” гледа са  пуно оптимизма у 
будућност. Производња плеха веома je савршена — тако 
да може бити изваљана роба, која je тања од хартије.

Због 'Повољних изгледа ове гра-не, приступиће се и 
изради цинкблеха као и цина. Сировине се др-влаче јефтиним 
воденим путем.

„Сартид” није важан само у погледу капитала, већ и 
због својих пословних пријатеља и акционара, који потичу 
из редова највећих индустријсхих светских предузећа. To 
му даје огромна преимућства, како у финансиском тако и 
у техничком погледу. Тиме треба рачунати. Због тога и ви- 
д»М'0 да се губитак из последње две подине преноси у нову, 
пошто постоји оправдана нада, да ће ‘Се из пословних до- 
битака наредних година ипак моћи покрити. За уобичајан 
пут, да се губитак елеминише фондовима или смањењем 
главнице, има се увек још времена. Aro je наша јавна рука 
стварно приступити извођењу јавних радова, и при томе из 
основа променити до-саДашњу политику додељивања радова, 
онда je несумњиво, да he „Саргид” брзо морати прорадити 
и то v обиму који одговара његовим способиостима. A те 
су врло велике и у случају конкретних потреба, скоро 
бисмо рекли неограничене. Ш тета je само, да све то данас 
највећим делом мирује. Колико радника би могао запослити 
„Сартид” и коликим породицама дати хлеба амо би радио! A 
sa то постоје сви гтредуслови!

Да биомо гтопунили наша доеадашња излагања и дали 
верну слику тешкоћа са »ојима се „Сартид” до сада борио 
као и његове финавсиске сиаге, скупили смо у доњој табли- 
ци главне билансне податке за последње четири године. До- 
бијамо следећу слику :

Рачун изравнања
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

У. хиљадама динара
Инвестици^е 38.383 41.338 42.526 43.905
Нова постројења 2.955 1.187 1.311 2.488
Покретности — 68 68 —

^'(а^ери^ал на стоваришту 19.243 16.527 15.700 12.234
Благајна 908 395 434 169
Хартије од вредности 7.126 3.275 5.570 3.615
Курсна разлика држ. пап. — — 750 563
Дужници 35.108 26.550 13.550 25 363
Губитак — — 2.969 3.109
Мањи приног добити из ран. год. — 252 —

Губитак са лреносом из ран. год. — 2.717 5.827
Пасива

Главница 50 000 50.000 50.000 50.000
Резервии фонд 375 443 448 448
Отписивања 8.379 10.301 10.301 10.301
Повериоци 37.130 24.494 20.215 32.852
Поелазне гтозиције — — 1.658 556
Чиста добит 3.487 257 -— —

Збир биланса 103.792 89.342 82.627 94.162

Рачун губитка и добитка
Расходи

Управни трошкови 2.228 2.197 1.986 1.892
Камате 3.312 2.718 2.535 1.945
Порези 374 731 633 508
Отписи 1.768 1.922 — 692
Добиг 3.487 257 — -----

Пренос губитка — — — 2.717

Приходн
Од ефеката 161 134 128 125
Бродоградилиште 2.359 2.316 2.056 —
Друга оделења 8.566 5.229 — 1.804
Пренос добити — 147 — —
Г убитак — — 2.969 3.109
После одб. добити остаје губ. — — 2.717 5.827
Збир прихо.да или расхода 11.172 7.826 5.153 7.756

Сопствена сретства су већ 3 године непромењано би-
лансирана, са 60.7 милиона, од чега je главница 50 a амор- 
тизациоии фондови 10.3 милиона. Повериоци су према про- 
шлој години, када су спали на 20 милиона, порасли сада на 
33 Ашлиона. Међутим то не претставља никакво ново заду- 
жење — оно je ове године чак и. мање него лане, због све 
мањих послова —- већ променом «ачина књижења. To до- 
лази у главноме од тога, што je раније известан део др- 
жавних дугова —- боиова -—• био компензиран са њиховим 
есконтирање.м, што ове године није урађено. Толико о па- 
сиви биланса.

У активи пада у очи постепено повећање инвестици- 
ја, за 4 године од 38 на 44 милиона без обзира на позицију 
нових инвестиција. To je последица пословне преоријента- 
ције, која се спроводи последњих година. У последњој го- 
дини билансирана су нова постројења са 2.5 милиона a то 
претставља први део трошкова за грађење ваљаонице блеха. 
Ова н-о.ва постројења ниеу купљена за готовину, већ су дата 
„Сартиду” на оенову нарочитог међусобног споразума из- 
међу акцишара, што je свакако целисходније нег.о да je 
друштво повећало главницу и да je овако добивеним срет- 
ствима купило ваљаоницу. Поменутом трансакцијом je глав- 
ница остала непромењена a интерна вредност инвестиција 
знатно je повећана, чиме je у извесној мери паралисано и 
дејство чињенице, да „Сартид” последње две године није 
отписао амортизацију.

Све инвестидије и сав материјал у магацинима по- 
кривени су сопственим сретствима. To je свакако врло 
важно.

Позиција хартија од вредности радикално je смањена 
по^ледњих година — због губитка «а курсној разлици као 
и због продаја. Смањење вредности, овог рачуна за по- 
следње четири године износи 3.4 милиона, a курсна разлика 
државних папира 563 хиљаде. Ако je „Сартид” сада иско- 
ристио прилику и продао папире —  ттрвенствено Ратну 
штету — онда у билансу за ову годину више неће бити ове 
курсне разлике — пошто ie вероватно, да je јуна 1933 би- 
лансирао Рат. штету са 180— 190 док je сада имао могућ- 
ности реализације no скоро 300.— дин.

Из разлога које смо већ напоменули, гговећана je по- 
зиција дужника, што у ствари не прететавља «ове кредите. 
Иначе дужници су данас мањи него пре годину дана — што 
се тиче приватних.

Док су бруто приходи „Сартида” пре четири године 
износили још 11.2 милиона, дотле су ове године опали на 
свега 1.9 милиона. Тиме нису покривени ни управни трош- 
кови ни камате, и ако су једни као и други расходи' ради- 
кално смањени. Штедело се до крајности али je губитак 
упркос томе и пер салдо био за 400 хиљада већи него у 
претпрошлој години,

Досадашњи губитак изио-си, заједно са прошлогодиш- 
њим 5.8 милиона a то je 11.5% од главнице односно ни 
10% од сопствених средстава. Међутим, да je индустријска 
политика наше јавне руке била мало другачија, овај губи- 
так не би ни постојао.

У Управном одбору „Сартида” налазе се следећа г.г.: 
Претседник: Тзорђе Вајферт, индустријалац, почасни гувер- 
нер Народне банке Краљевине Југославије. Потпретседници: 
Др. Фердинади Грамберг, индустријалац, Београд. инж. Ми- 
лош Савчић, бив. министар, Београд. Чланови: Макс Антић, 
генерални директор Југословеиске удружене банке a. д., За- 
греб, Едгар Аушнит, генерални директор сједињених мета-



лургијских творница Титан, Надраг, Калан, Букуреш :, Ду- 
глас Викерс, индустријалац, потпретседник Управног одбора 
Викерс-Амстронг Димитед, Лондои, инж, Др. Георг Гинтер, 
Беч, Пол Готје, опуномоћени министар и члан улраве 
Националног удружења француских портера ттокретних 
вредности, Париз, Димитрије Живадиновић, претседнкк Над- 
зорног одбора Народне банке Краљевине Југсклавије, Бео- 
град, Данило Калафатовић, арм. генерал у пензији, Београд, 
Стеван Карамата, генерадни директор Јадранско-ггодунавске 
банке, Београд, Чарлс Уортингтон Кревн, командер, дирек- 
тор Викерс-Армстронг Лтд., Лондон, инж. Владимир Ми- 
шковић, ген. директор генералне дирекције руда у пензији, 
Београд, Оскар Полак, директор аустријског Кредагтног за- 
вода за трговину и обрт, Беч, Андрија Радовић, бив. мини- 
стар, члан Управног одбора Народне банке Краљевине Југо- 
славије, Београд, Гистав Ранди, претседник Националног 
удружења француских портера покретних вредности, Париз, 
књаз Барбу Стирбеј, велепоседник, Букурешт, Коста Л. Ти- 
мотијевић, сенатор, Београд, Душан Томић, професор уни- 
верзитета, Београд, инж. Ж о р ж ' Фај, генерални директор 
француског друштва Борских рудника, Париз, ииж. Адал- 
берт Фајт, Букурешт,

PRVA HRVATSKA OBRTNA BANKA — ZAGREB
Mi smo češće ukazivali na to, da ne treba smatrati, da 

novčani zavodi koji nisu tražili depozitni moratorijum i o roku 
odgovaraju svojim obavezama. Ima ih i takvih, ali veliki deo 
izmeđ njih odgovara svojim obavezama gore no mnogi, koji se 
nalaze pod zaštitom.

Sada, kada se ima da pređe na novi režim bankarskog 
moratorijuma, koji za pasivne banke predviđa prinudnu likvida
ciju, neke banke koje nisu traž le zaštitu niti su odgovarale svo
jim obavezama uopšte, gledaju da stvore nov red banaka, koje 
važe kao vrlo aktivne i vrlo likvidne, samo po tom osnovu, što 
nisu tražile nikakve zaštite. U tome cilju neke od njih požurile 
su da preduzmu i sve ostale mere sanac'je o kojima se govori 
u decembarskoj uredbi ,kako bi uverile i poslednjeg nevernog 
Tomu da su sada ušle u red prvoklasnih jugoslovenskih nov
čanih zavoda. Naročito galantno pristupa se otpisu glavnice i 
sops'.venih sretstava uopšte, što je na prvi pogled činilo utisak 
doprinosa velike žrtve u cilju što bolje sanacije. Time se naravno 
može oceniti prostota ali ne i stručnost. Biće banaka kod kojih 
će svi otpisi zajedno biti samo delimično izlazak iz stanja lažnog 
bilansiranja. Otpisivati sopstvena sredstva nije laka stvar i zato 
se akcionari ne rešavaju tako lako na tu meru. Zbog toga treba 
sa dužnim nepoverenjem sačekati sve one koji su na vrat na 
nos izvršli otpise. Po sebi se razume da je u toliko lakše otpi
sivati, u koliko je očigledniji veći gubitak. Ali u toliko je po
trebno kod svakog ovakovog otpisa tačno ispitati dali je ot
pisano sve što je izgubljeno.

Kao mera sanacije predviđa se konvertiranje dugova u 
glavnicu. U normalno doba to može značiti i dobit za pove- 
rioca, ali kod novčanog zavoda, koji je pretrpio ogromne gu
bitke, to je očigledno pogoršanje stanja poverioca. Ali ima jedan 
broj slučajeva u kojima poverilac dobija — istina ne kao po- 
verilac — već u drugom svojstvu. To je onde gde su poverioci 
u isto vreme i akcionari. Tu su poverioci vrio rado gotovi na 
žrtve kao poverioci, jer u protivnom zavod o kome je req, ne bi 
bio u stanju, da ispuni uslove sanacije, zbog čega bi morao ići 
u prinudnu likvidac ju. Zbog toga bi poverioci izgubili sve i kao 
akcionari i kao poverioci. Zbog toga nas ni najmanje ne čudi 
što poverioci akcionari tako rado pristaju da pretvore svoja po- 
traž vanja u akcije odnosno u glavnicu, ali u toliko je veća du
žnost ispitivanja šta je posle toga ostalo u stvari.

*= *
•

Prva Hrvatska Obrtna banka održala je svoju godišnju 
skupštinu radi polaganja računa o radu u godini 1932, tek krajem 
1933 godine. Ovakva je praksa mogućna samo kod rđavog za

kona o akcionarskim društvima. Godišnji zbor je godišnji zbor, 
i on se mora održati u običajnom roku. Prva Hrvatska Obrtna 
banka verovatno je to učinila zbog toga, što je čekala na nove 
bankarske uredbe pa da prema tome udesi i svoj bilans. Me
đutim, to je nedopušteno. Dve su razne stvari: bilans na kraju 
poslovne godine i sanacioni bilans. Ta dva bilansa ne treba 
nikad da idu zajedno, čak ni onda, ako bi se uslovi vremenski 
poklapali. Potrebno je da se podnese račun o radu u pred- 
hodnoj poslovnoj godini onako kako to propisuju statuti i 
zakon o akcionarskim društvima zajedno, sa potrebn'm brojem 
objašnjenja. A što se tiče sanacije, tu se izrađuje naročiti bi^ 
lans, pod prizmom specijalnih propisa. Te se dve stvari ne smeju 
n'kako brkati. Prva Hrvatska Obrtna banka ima velikog pove
rioca i akcionara na strani, ču je se da će kod nje biti izvršeno 
radikalno otpisivanje sopstvenih sretstava. Mi ćemo se vratiti 
na to p'tanje kad bude bilo aktuelno.

Pred nama se sada nalazi njezin bilans za 1932 godinu. 
Mi ga zasada saopštavamo u običajnoj formuli sa nekoliko krat
kih objašnjenja, smatrajući da će biti u interesu naše publike 
da malo dublje proučimo banč:no stanje kad se budu izvele mere 
sanacije o kojima se u poslednje vreme mnogo govori.

Bilansi Prve Hrvatske obrtne banke za poslednje 4 godine 
ovako izgledaju:

Aktiva: 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Gotovina 3.333 2.705 2.797 1.214
Efekti 1.967 2.758 2.342 1.711
Menice 16.141 35.970 37.348 25.082
Dužnici 23.329 36.108 33.431 33.547
Nepokretnosti 7.037 7.036 7.036 7.036

Pasiva:
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezerve 2.360 2.390 2.710 2.710
Ulozi na knjižice 16.602 28.519 23.676 12.202
Poverioci 16.822 37.131 40.409 37.702
Dobitak 702 918 326 337
Ukupna bilansa 57.476 85.187 83.303 71.601

Godina je završena sa dobitkom od 337 hiljada dinara. 
Poslovni višak u prošloj godini iznosio je zapravo 411 hiljada. 
Tome treba dodati još i prenos iz 1931 godine od 326 hiljada. 
Tako je ukupni dobitak iznosio 737 hiljada. Međutim na kursu 
državnih papira otpisano je 29 hiljada. Na devizama (razlika 
kursa) otpisano je 115 hiljada. A kod potraživanja otpisano je 
kao nenaplativo Din. 256 hiljada. Ukupno je otpisano dakle 400 
hiljada dinara tako da je ostao dobitak od 337 h l  ja da dinara.

Ulošci na knjižice su smanjeni od 23.6 na 12.2 miliona, što 
znači, da su gotovo prepolovljeni. Tekući računi (poverioci) su 
smanjeni za 3 miliona na 37.7 miliona. Oni su još uvek znatni, 
odnosno za tri puta veći nego ulošci. Menice su smanjene od 27 
na 25 miliona dinara. Toliko koliko i ulošci. Ovde se ispoljava 
izvestna paralelnost.

Dužnici su u glavnome ostali na istoj visini, a nepo- 
kretnosti su bilansirane već nekoliko godina nepromenjeno sa 7 
miliona dinara.

Prva hrvatska obrtna banka nastojava poslednjih godina, 
da okupi oko sebe srednje veliku klientelu. Kod manje kiientele 
administracija je opsežnija, ali je za to i. riziko gubitka mnogo 
manji.

Sređenjem prilika u našem novčarstvu, pojedini zavodi 
posvetiće veću pažnju kreditiranju srednjih trgovaca, industri
jalaca i većih obrtnika nego što je to bilo do sada. Naše nov
čarstvo moraće se prilagoditi novim prilikama.

U upravi Prve hrvatske obrtne banke nalaze se sledeća 
g .g.: Franjo Latković, pretsednik; Klement Florian, Dr. Karl 
Pelikan, Jaroslav Šimek, Franc Klein, Franjo Braum, Franjo 
Guštak, Dr. Roko Joković i Emil Kroužek. U nadzornom odboru 
su g. g .:T ng. Ante Višković, pretsednik; Viktor Fabris, Anton 

Bergman i Stanislav Hlusiček.



PRVA SRPSKA ŠTEDIONICA D. D. — PRIJEDOR 
. . . Prva srpska štedionica d. d. u Prijedoru osnovana je
1905 godine i to inicijativom tadašnjeg upravljača Srpske 
banke. .d. đ. Zagreb, kao što . je to u ono doba bio slučaj 
kod najvećeg broja naših nacionalnih novčanih zavoda u Bosni 
i Vojvodini. Njena početna glavnica iznosila je 100 hiljada kruna. 
Do 1918 godine povišena je na 200 hiljada kruna, a zatim, za 
vreme inflatornog poleta našeg bankarstva i ostale privrede, do 
1924 godine povišena je 8 puta na 13 miliona kruna odnosno 
3.25 miliona dinara, koliko i danas Iznosi.

Još pre rata bila je Prva grpska štedionica u Prijedoru, 
uprkos neprekidnim šikanama austrijskih upravnih vlasti, vrlo 
agilna, i učestvovala je u osnivanju drugih nacionalnih novčanih 
ustanova, međ kojima je nesumnjivo najinteresantnija Srpska 
centralna privredna banka u Sarajevu, gde je učestvovala sa 50 
hiljada zlatnih kruna. Posle rata, u 1924 godini preuzela je 
Prva srpska štedionica fuzioniranjem i Srpsku zanatlijsku banku 
u Prijedoru, kada je i poslednji put povisila glavnicu.

Tako je ona vrlo brzo postala dominirajući novčani za
vod u Prijedoru i okolini i njen poslovni volumen se brzo po
većava sve dok nije pogoršana privredna depresija u 1931 go
dini naložila sužavanje volumena.

Poslednje četiri godine vrlo su karakteristične po razvoj 
našeg bankarstva, naročito u Bosni, gde su kriza naše industri
je drveta kao i kriza stočarstva ostavili najdublje tragove. Raz
voj privrednih prilika i njihovo rapidno pogoršanje odrazuje se 
i u bilansama Prve srpske štedionice u Prijedoru, što je ,zbog 
njene uske povezanosti sa tamošnjom privredom bilo neizbežno. 
Evo kako su se razvijali njeni poslovi u toku poslednje četiri 
godine:

Račun teravnanja

Aktiva 1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

Blagajna 402 582 508 89
Menice 11.861 13.177 14.103 13.693
H arije  od vrednosti 131 24-7 367 308
Dužnici 4.697 5.181 3.921 2.298
Nepokretnosti 495 495 495 495
Kaucije 39 34 36 36
Ostave 12.482 12.681 12.438 8.037

Pasiva
Glavnica 3.250 3.250 3.250 3.250
Rez. fondovi 1.417 1.602 1.761 1.912
Poverioci 2.839 4.191 3.402 2.629
Reeskont 1.743 1.164 1,779 2.045
Ulozi na štednju 5.775 6.733 6.821 5.663
Ulozi po tek. računu 1.576 1.687 1.504 1.278
Prenosna kam ata 222 305 246 89
Čista dobit 761 744 627 11
Zbir bilansa 30.108 32.397 31.869 24.956

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 435 476 608 437
Porezi i takse 234 318 293 207
Troškovi i plate 313 324 357 283
č ista  dobit 761 744 627 11

Prihoda
Kamata 1.265 1.364 1.298 671
Nepokretnosti 45 46 43 44
Proviz'je 432 452 545 221
Zbir prihoda ili rashoda 1.743 1.862 1.886 937

Uprava bančina konstatuje u svome izveštaju, da se kriza 
u Prijedoru pogoršala slabom žetvom u 1931, dugom žitnom i 
još gorom žetvom u 1932 godini. Pored toga je opšti pad cena 
žitu i stoci onemogućio zemljoradnika da reguliše svoje oba
veze. Izvoz sirove šljive bio je slab zbog čega se pristupilo pe
čenju rakije, već i zbog ukidanja trošarine, ali se seljak i ovde

prevario, pošto je rakija ostala bez cene. Konstatuje se, da su 
seljaci proizvedenu rakiju u nedostatku kupaca sami potrošili i 
da je na taj način zakon o ukidanju trošarine imao baš obrnuto 
dejstvo, od onoga što se očekivalo.

Kod Prve srpske štedionice u Prijedoru sve ove nepri
like imale su za posledicu postepeno smanjenje poslova. Tuđa 
sretstva, a pre svega ulozi na štednju, koji su još i u 1931 go
dini pokazivali izvesan mali porast, počeli su se povlačiti a 
ito tako i ulozi po tekućim računima. Uprava bančina sama 
konstatuje, da je u 1932 godini isplatila 1.95 miliona uloga a od 
1 jula 1931 do kraja decembra 1932 godine preko 3.58 miliona. 
Ako pogledamo gornju tablicu, videćemo, da su ulozi na šted
nju opali za 1.2 miliona, oni po tek. računima za 400 hiljada, 
poverioci za 1.6 miliona, dok je reeskontni kredit povećan za 
260 hiljada prema 1931 i za 880 hiljada prema 1930 godini. 
Znači, da je ovih 3.5 miliona —  izuzev malog povećanja re- 
eskonta —  isplaćeno u glavnome samo iz sopstvenih snaga, re
dukcijom meničnog portfelja za 400 hiljada, aktivnih tekućih ra
čuna za 2.9 miliona i gotovine za 400 hiljada. S obzirom .na či
njenicu, da je najveći deo dužnika štedionice poljoprivrednik i 
s obzirom na zakonsku zaštitu, treba ipak napomenuti da je u 
ovim teškim prilikama ipak ona uspela da likvidira jedan iznena
đujuće veliki deo svoje aktive. Napori su morali biti ogromni!

Per saldo, iznosila su ukupna tuđa sretstva u 1930 go
dini 13.7, u 1931 godini 13.5 a u 1932 godini 11.5 miliona; tome 
na suprot porasla su sopstvena, zbog dotacija fondovima od 4.6 
miliona u 1929 na 5.2 miliona u 1932 godini, ka^f&znose sop
stvena sretstva već gotovo 50% od tuđih. Od. ukupnog obrtnog 
kapitala plasirano je krajem 1932 godine 13.7 miliona odnosno 
oko 80% u menične kredite, koji su danas silom prilika delimično 
imobilizirani, ali svakako u rukama solventnih dužnika. Kod har- 
tija od vrednosti imamo poslednje godine smanjenje za 60 hilja
da na 300 hiljada, dok su nepokretnosti ostale sa 495 hiljada 
nepromenjene.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da su prihodi od ka
mata u poslednjoj godini, baš zbog zakona o zaštiti zemljorad
nika opali za gotovo 50% na 671 hiljadu. Od toga je 600 hilja
da primljeno od dužnika na ime kamate a 71 hiljada je prinos 
na hartijama od vrednosti. I prihodi od provizija su sa 221 hi
ljadu takođe manji od onih iz 1931 godine. Rashodi na kam ata
ma takođe su nešto manji ali ni iz daleka nisu mogli biti sma
njeni u onom obimu koji bi odgovarao prihodima od kam ata — 
ako ovi nisu smanjeni zbog internih otpisa sumnjivih potraži
vanja koji su eventualno učinjeni preko ovog računa. Kod tro
škova i plata učinjene su rigorozne uštede, tako, da su ovi tro
škovi smanjeni za 74 hiljade na 283 hiljade. 1 porezi su manji, 
zbog manjih obrta, od 293 hiljade na 207 hiljada, ali svi ovi 
smanjeni rashodi nisu bili u stanju da parališu smanjene pri
hode. Zbog toga vidimo da je čista dobit, koja je ranijih godina 
varirala stalno između 740 i 760 hiljada, reducirana u 1931 na 
627 hiljada a u 1932 godini, kad su prilike postale neobično 
teške, dobit iznosi svega još 11 hiljada dinara. Dok je 1931 go
dine plaćena još dividenda od 12% odnosno 12 dinara, dotle se 
ove godine dobit prenela na novi račun, i ako bi uprava ban
čina imala mogućnost, da pomoću rezervnih fondova isplati 
dividendu.

Kako je nova, 1933 godina, počela pod nepromenjeno te
škim prilikama i novim otkazima uloga na štednju, koje šte
dionica nije mogla isplatiti a da ne dovede svoje dužnike u još 
teže stanje, to se uprava u januaru ove godine odlučila, da se 
koristi pogodnostima moratorijalne zaštite § 6 Zakona o zaštiti 
zemljoradnika.

U upravi Prve sprpske, štedionice u Prijedoru nalaze se 
sledeča gospoda: Jovo P. Radetić, pretsednik; Svetozar Mitri- 
nović, potpretsednik; Simo Rakotić, Dušan J. Kovačevič, Zarija 
Gaš c i Simo Kondić. U nadzornom odboru su gospoda: Pero 
Radetić, pretsednik; Svetozar Vukić i Dr. Ćiro Stjepović.
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Садржај:
Товарна везиг д. д. Леске при Бледу 
„Filips” jugoslovensko trgovačko d. d., Beograd 
Српска штедиоенца д. д. Глина 
„Титан” крањска творница жељезне и браварске робе и љеваоница Загреб—Камник 
Самоборска д. д. за грађевну индустрију у Самобору

ТОВАРНА ВЕЗИГ Д. Д. ЛЕСКЕ ПРИ БЛЕДУ.

Фабрика ланаца у Леекама код Бледа (Дравска бано- 
вина) основана je 1922 годиие и ггретставља данас у земљи 
нашу највећу a истовремено и пајмодерније уређену специ- 
јаллу фабрику за производњу ланаца, евих димензија. Фабри- 
ка производи и различити гвоздени алат и прибор за пољо- 
привреду, поједине делове ш угова, брана и т. д. али је.посао 
коицентрисан у главноме на производњи ланаца са капа- 
цитетом до 12 вагона годишње.

Није то случај, да je ова фабрика ш дигнута баш у 
Лескама код Бледа. Тамошњи свет бави се наиме већ више 
стотииа година производњом ланаца, ексера и осталих’ гвоз- 
дених производа, у виду домаће радииости —  a сировине — 
гвожђе повлачило се из Јесеница где се такође већ више 
етатина година вади гвоздена руда и из ње добива гвожђе. 
Данас ова je производња концентрисана у рукама Крањске 
иидустријске дружбе, јесенице, и фабрика ланаца у Леекама 
повлачи од ње готово сву сировину, већ и вз транепортних 
разлога.

Све до 1930 'године радила je фабрика ланаца врло 
добро. Привредна депресија појавила ее код ње тек у 1931 
години. У нашој земљи еељак je највећи потрошач артикала 
коje производи фабрика ланаца, и како je у то доба н>е- 
гова куповна снага најјаче .опала, смањена je и његова ку- 
повина ланаца и ^гоздених делова за плугове и други пољо- 
привредни алат.

Извоз игра код ове фабрике такође врло важну улогу, 
већ и због блиске аустријоке и италијан-ске границе као и 
повољве везе са  ;морем, Још у првој лоловини 1931 годвне 
MiHoro je извезе-но, пре евега у прекоморске крајеве и коло- 
није, али je овај извоз у јесен 1931 године потпуно ттрестао, 
због пада курса енглеске фуите, који je онемогућио нашу 
тнкуренцију »a светском тржишту.

Губитак светског тржишта требало je надокнадити 
појачаном продајом на унутрашњем тржишту, t али су и код 
нас владале тешке орилике: смањена лотрошња, конкурен- 
ција дрјггих фабрика и т. д. довели су до потребе анатног 
омањења ироизводње. Губитци су постали иеизбежии. У 1932 
години су се прилике на домаћем тржишту још више по- 
горшале ,али су се у погледу извоза донекле псправиле, 
пошто je наступелим слабљењем курса динара изравната 
курсна разлика према енглеској фунти. Због тога како се 
вели у извештају угтраве Товарне везиг у Лескама, извозни 
nocao донео je у  другом полугођу 1932 године задовољава- 
јуће резултате, премда je још увек био иекоришћен еамо 
једаи део капацитета,

Због тога су смањени режијски троШкови и тако je 
губитак у 1932 години сведен на свега 70 хиљада, према 
120 хиљада у  1931 години.

У доњој таблици емо саставили главие 'биланене пози- 
ције за последње три године, од којих даје прва, за 1930 
годииу још слику нормалног развоја, до« еу последња два 
биланса састављена већ под опажним дејством депресије и 
смањеног пословног волумена. Добијамо следећу слику:

Рачук изравнања 
Акгива 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара
Благајна к Пошт. штедионица 139 172 181
Дужници 1.379 960 1.321
Зграде и земљишта 1.094 1.049 1.007
Машине и елект. инсталације 401 1.026 1.109
Инвентар 76 69 62
Сировине, роба к  готови проИ'Зводи 2.324 3.147 2.962
Технични материјал за производњу 134 246 219
Губита-к — 120 190

Пасива
Главница 2.500 2.500 2.500
Резе)рвни фонд 514 523 523
Повериоци 2.352 3.767 4.029
Добит 179 — —
Збир биланса 5.547 6.790 7.052

Рачук губитка и добитка
Раеходи

Плате и наднице 1.780 1.656 1.371
Порези и таксе 159 169 70
Камаче и провизије 289 361 452
Отписи 294 97 101
Управни трошкови 1.795 894 857

Пркходи
Бруто вишак производње 3.793 3.057 2.782
Пренос добити 2 1 —
Пренос губитка из ран. год. — — 120
Г убитак — 120 70
Збир прихода или расхода 3.795 3.178 2.972

Збир биланса je последње две године повећан за 1 J  
на 7.05 милиона, искључиво због повећања поверилада, <вд 
2.35 на 4 милиоиа. To неће бити само кредигги дати од 
страие финансијера, већ углвавоме робни кредити, за еиро- 
вине које се налазе у фабрици било као полу фабрикати 
било као готови производа али нису још продати. Главница 
од 2.5 милиона, иако релативно мала, ипак потггуно оокрива 
биланену вредност инвеетиција, и акв су ове баш у 1931 
години знатно повећане, због нових машина и нових елек- 
тричиих инсталадија. Док je вредност самих инвестиција, без 
инвеитара, износила 1930 године још 1.49 милиона, дотле 
видимо, да износи еада већ 2.2 милиона, и ако je у току 
ових година било и знатних амортизација.
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Позиција дужника, која je у 1931 години смањена за 

преко 400 хиљада на 960 хиљада, показује у  1932 години 
поновно повећање, на 1.32 милио-на односно je само мало 
мања него у 1930 години. Томе на еупрот имамо код би- 
лансне вредности еировина, полу производа и готових арти- 
кала за продају у 1931 гадини пораст за преко 800 хиљада, 
што je свакакс у вези са  стагнацијом извозног иосла. Како 
je овај у 1932 године опет оживео, смањена je ова позиција.

Онажно погоршање прилика нам п-оказује и рач-ун гу- 
битка и добитка. Тамо видимо, да je бруго вишак производ- 
ње за поеледње две године опао о,д 3.8 на 2.8 милиона, то 
јест за преко 1 милион односно преко 30%. Овај износ не 
гтретставља бруто тгриходе од производње, већ само његов 
вишак, пошто je од тога одбијена »редност одаосно цена 
коштања употребљених сировш а, у овоме случају гвожђа.

Даље иам кретање расхода и то пре свега рачуна 
плата и надница као и управних трошкова јасео тумачи 
смањење пословања: плате и наднице су редудиране од 1.78 
на 1.37 милиона односио за 410 хиљада a управни трошкови 
за преко 50% на 857 хиљада, односн« за 938 хиљада. Само 
на ове две оозиције уштеђено je за преко 1.3 милиона; 
смањени су и порези, затим и отлиси, док су расходи no ка- 
матама, због већих кредитора и веће камате парасли за 
преко 160 хиљада динара. Игпак сви ови напори око смањења 
расхода нису били довољни да елиминирају губитак, каји je 
ca 70 хиљада ипак -за 50_ хиљада мањи него у 1931 ■години. 
Губитак из обе после-дње две године се преноси на исши 
рачуи — са 190 хиљада. Само један мали преокрет на боље 
и тај релативно мали губитак нестаће још у 1933 години.

У управи Товарне везиг налазе се следећа г.г.: Франц 
Ступица, претседник; Др. Јосип Селигштајн, оотпретседник; 
Хамеш Крофта, потпре'т1седник; Др. Иван Боле, Др. јанко 
Кермик, Јанко Јован, Др. Јанко Брејц, Др. Иван Слохар, Xeip- 
берт Вошиаг. У надзорном одбору су г. г.: Рихард Свингер, 
Јосип Глобочвик, Др. Јоже Бесај. Главни директор фабрике 
je г. инж. X. М. Хинг.

„FILIPS” JUGOSLOVENSKO TRGOVAČKO A. D., BEOGRAD

„Filips” Jugoslovensko trgovačko a. d. u Beogradu Osno
vano je u jesen 1929 godine sa glavnicom od 1 miliona dinara, 
podeljeno u 1000 akcija, po 1000 dinara. U to vreme pokazivalo 
je inostranstvo veliko interesovanje za privredni razvoj naše 
zemlje, pošto je izgledalo, da -se prilike kod nas konsoliduju.
V 1929 i 1930 godini imamo znatan priliv stranog kapitala, na
ročito iz američkih i severo evropskih država. Njihovo intere
sovanje bilo je koncentrisano uglavnome na elektro-industriju, 
pošto smo tada objavili, da pripremamo jedan široko zasnovan 
i moderan plan o elektrifikaciji naše zemlje. Međutim privredna 
depresija i druga važnija pitanja imala su za posledicu, da
od svega toga danas nema ništa: nikako još nismo dobili za-
kon o elektrifikaciji naše zemlje, niti je izrađen jednoobra
zan plan o njenom sprovođenju. Sve što smo u tome pogledu 
dobili, to su nove i povišene trošarine na potrošnju električne 
struje...

„Filips” električne sijalice, radio-aparati itd. već su i pre 
' 1929 godine bili kod nas dobro uvedeni. Ali s  obzirom na po- 
menutu činjenicu smatrao je i ovaj ogromni holandski elekiro- 

; industrijski koncern, koji ulazi u red najvećih svetskih predu- 
zeća ove grane, da se i u našoj zemlji jače angažuje osnivajući 
sopstvene prodajne organizacije, koje bi :se, u danom momentu 

' i u slučaju potrebe lako mogle razviti u veliko preduzeće. Ono 
što interesuje ovaj veliki koncern, to je . prodaja električnih sija
lica, radio-aparata, aparata za bežičnu telefoniju i . telegrafiju, 
'prodaja „neon” -proizvoda (električne reklame, koja. je- u Be
ogradu postala veoma omiljena) itd. itd. Za sada su električne

sijalice, radio-aparati i „neon” reklama najvažniji artikli. Sve 
ostalo je rezervisano za budućnost.

Svetska elektro-industrija imala je poslednjih godina 
neviđen polet; teške milijarde su investirane, a pošto je po
goršana depresija i kočenje međunarodne trgovine svugde sma
njila potrošnju, to je u ovoj grani došlo do vrlo teške hiper
produkcije konkurencije. Rizik je ovde veći nego u ina kojoj 
drugoj industriji, pošto već mali novi patenti mogu izazvati 
anarhičan preokret u proizvodnji i cenama. Tu stalno treba 
biti na mrtvoj straži i raspolagati ogromnim sretstvima — 
■što je sve slučaj kod velikog holandskog elektro-konserna 
„Filips”. Samo takva preduzeća se mogu očuvati iznenađenja.

U prodaji radio aparata imamo danas neverovatnu kon- 
konkurenciju, koja demoralizira tržište. Fabrike više ne rade 
preko zastupnika, pošto niko od njih ne može nositi garantiju 
za otplate, već uzimaju detaljnu prodaju i finansiranje komite- 
nata u svoje ruke.

Kod „Filipsa” to je vanredno dobro organizovano, zbog 
čega je interesantno pogledati sastav završnih računa njegove 
jugcslovenske prodajne organizacije za poslednje tri godine. Do- 
bijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1930. 1931. 1932,

u hiljadama dinara
Blagajna 35 43 78
Banke 432 112 391
Poštanska štedionica 41 186 78
Roba 409 6.269 2.536
Dužnici 11.067 13.878 10.555.
inventar 980 909 753

Pasiva
Glavnica 1.000 1.000 1.000
Rezerve — 4 8
Poverioci 11.905 20.768 13.333
Dobit 61 98 111
Zbir bilansa 15.159 28.950 19.269

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Režije 4.437 5.274 2.647
Plate 1.659 2.573 1.625
Porezi 574 173 11
Prilozi 3 4 11
Čista dobit 61 41 17
Tantijema 5 — —

Prihodi
Bruto prihodi 6.320 8.064 4.332:
Prenos dobiti 18 61 98
Zbir prihoda ili. rashoda 6.338 8.064 4.430

U 1930 godini, prvoj kada se počelo normalnim radom, 
zbir bilansa iznosi 15 miliona. U 1931 godini skoro je dupli- 
ran, na 29 miliona, ali- je u 1932 godini opet reduciran za 30% 
na 19.2 miliona. Takav je i bio tok poslova. Zbog naročite or
ganizacije ovog preduzeća kod nas (prodajna organizacija),
najvažnije je kretanje poverilaca — a to su mahom krediti u
robi, koje joj stavlja na rasploženje centrala u Holand:ji. Od 
12 miliona u 1930 godini ovi su krediti porasli na 21 mUion .u
1931 a zatim su opali na 13.3 miliona u 1932 godini. Od ovih
11.9 miliona plasirano je u 1930 godini ravno 11 miliona na
dužnike to jest za prodatu robu — dok je vrednost robe na 
lageru iznosila svega 400 hiljada; u 1931 godini, kod 20.7 mi
liona kredita, porasli su dužnici na 13.8 miliona, a vrednost
robe na lageru iznosi 6.2 miliona. To je bilo rekordno stanje.
U 1932 godini prodato je od ove robe za skoro 4 miliona (po
što je vrednost robe za toliko smanjena) tako da je bilansi- 
rana sa  svega 2.5 miliona, a dužnici su istovremeno opali za
3.3 na 10.5 miliona. Zbog toga je jugoslovenska prodajna or
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ganizacija imala mogućnost da smanji i svoj dug prema cen
trali za preko 7.4 miliona. U 1932 godini je poslovanje bilo 
znatno suženo, i tek u toku 1933 godine opet se povećava. 
Ovo smanjenje poslovnog volumena nam potvrđuje i račun gu
bitka i dobitka, a pre svega bruto prihodi: od 6.3 miliona u
1930 godini, popeli su se na 8.1 miliona u 1932 a zatim su opali 

.za skoro 50% na 4.3 miliona. To je nesumnjivo posledica po
goršanih privrednih prilika kod nas i osiromašenja varoškog sta
novništva, pošto ovo skoro isključivo dolazi u obzir kod pro
daje radio aparata.

Paralelno sa smanjenim obrtom opadaju i troškovi — 
pošto prodajna organizacija za sada još nema investicija, a 
to je za nju povoljno, jer je u stanju, da per saldo ipak 
iskaže izvesnu dobit.

Čista dobit, koja je u 1930 godini: iznosila jo š '61 hilja
du, opala je u 1931 na 41 hiljadu a u 1932 godini na 17 hiljada. 
Pošto se do sada dividenda nije isplaćivala, već se dobit stalno 
prenosi na novi račun, to iznosi u ovoj godini već 111 hi
ljada, a to bi omogućilo već dividendu od 11% kod glavnice 
od 1 miliona dinara. Međutim, dividenda se ne isplaćuje ni ove 
godine već se celokupna dosadašnja dobit prenosi na novi 
račun.

U upravi „Filips" Jugoslovensko trgovačko a. d. u Be
ogradu nalaze se sledeča gospoda: Fran Paulić, Viktor Viker- 
liauzer i Henrick Berntsen.

СРПСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д. ГЛИНА
Међ многобројне наше- провинцијске новчане заводе, 

soju су основани уз помоћ и иницијативу Српске банке д.д. 
•у Загребу, a ca којима она још и данас подржава најуже 
пословне везе, треба убројати и Срлску штедионицу д.д. у 
Глини, о-сиовану 1902 годике, са скромном главницом од 50 
хиљада предратних круна. Историја шене гл ар р ц е врло je 
интересантна. У лрвој десетогодишњици рада повишена je 
(у 1911 години) на 1ÖQ хиљада круна, a у другој десетого- 
дишњици, до краја 1919 године на 500 хиљада круна. После 
■ослобођења, у трећој декади, до 1930 године повишена je 
ништа мање него осам пута, на 500 хиљада динара у 1930 
тодини, a подељена je на 40 хиљада акција гласећих на име 
од no 12.50 динара номинале.

Унркос ове релативно мале главнице треба убројати 
Српску ппедионицу међу важније провинцијске новчане за- 
воде. Не само због ослона који она ужива код Српске банке 
у Загребу већ због чињенице да су њени резервни фондови 
два и no пута већи од главнице; крајем 1932 године дости- 
Јку резерве 1.29 милиона a заједно са главницом со/пствена 
сретства штедионице пењу се на скоро 2 милиона. A то je 
код наших тфовинцијских новчаних завода већ леп износ, и 
једног дана, када буде литање санације наших банака и 
сређење прилика постало актуелно, играће висина резерви 
и сопствепих сретстава необично важну улогу. Српска ште- 
;ди.0нида у Глини добро je алиментирана резервама.

Погоршана привредна депресија као и банкарска кри- 
■за имали су последње две године у Глини исто дејство као
*  у другим крајевима. Сви новчани saßioAH морали су да кр- 
ваве, без разлике и без обзира на њихов бонитет. Одлучи- 
вала je искључиво већа или мања узне/лиреност улагача и 
Јиогућност, исплаћивања.

Биланси Српске штедионице у Глини за 1929 и 1930 
,тодину сјајно демантују тврђење, да су наш« новчани за- 
води пре банкарске кризе били имобилизирани односно недо- 
.вољно шрипремљени на догађаје који су дошли. Тако види- 
мо, да je Српска штедионица у Глини имала крајем 1930 го- 
дине за 2.16 милиона првокласно ликвидних сретстава (го- 
.товина, Поштанска пггедионица, хартије од вредности и по- 
траживања кбд банака, у томе случају вероватно код Српске

банке, Загреб) према 11.2 милиона туђих сретстава, a то je 
готово 20% покриће банчиних обавеза са готовином!

Рачун изравнања

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

У хиљадама динара
Благајна 389 279 643 109
Банке 1.336 1.650 — —
Пошт. штедионица 66 65 — —
Хартије од вредности 138 162 246 171
Непокретности 237 187 525 862
Менице 7.201 7.535 7.310 6.818
Дужници 2.643 3.370 3.992 3.285
Инвентар 1 динар 1 динар

Пасива
Главница 375 500 500 500
Разни фондови 945 1.057 1.081 1.286
Улози на штедњу 10,270 11.199 10.720 9.269
Унапред пл. камате 201 229 ■. — —
Реесконт — — — 173
Добит 208 246 186 6
Збир биланса 12.512 13.249 12.487 11.246

Рачун губитка и добитка

Расходи
Камата 778 859 — —
Порези 94 111 — —.
Трошкови 238 252 — —.
Добит 208 246 — —.
Отписи — 72 — —

Приходи
Камате 553 676 -— —
Провизије 535 609 — —
Разни приходи 214 235 — —
Приход ефеката 10 12 — -
Кирије 6 6 — —
Збир ирихода или расхода 1.318 1.538 — —

Према 1929' години повећана су сопствена сретства до
краја 1932 године од 1.32 милиона на 1.8 милиона. Туђа
сретства као и обртни капитал банчин били су највећи кра- 
јем 1930 године, када су улози износили 11.2 милиона a 
обртни капитал 13.2 милиона. До краја 1932 године улози 
су опали на 9.27 милиона односно за 1.93 милиона или за 
иопод 20%. Реесконтни кредит повећан je за 173 хиљада, 
док раније није исказан, a то je једва 8% од исплаћених из- 
носа. Значи да je  преко 92% исплата извршено сопственом 
снагом и редукцијом активних послова.

У првом реду смањењем ликвидних сретстава, што je 
добро урађено, пошто су и ова потраживања у току 1932 
годиие постала замрзнута. Српска зитедиоиица их je на вре- 
ме повукла, пошто видимо, да су готовина и потраживања 
код новчаних завода сведени од око 2 милиона у 1930 на 643 
хиљада у 1931 и на свега 109 хиљада у 1932 годину иако иије 
један известан мањи део тих потралшвања у .1932 години 
прекњижен на активне текуће рачуне, пошто je и то потра- 
живање постало орочено. Видимо, да су активни текући 
рачуни ловећани од 1930 на 1931 годину, за 620 хиљада, али 
затим у 1932 години опет редуцирани за 707 хиљада на 3.28 
милиона. Менични зајмови показују у последњој години с,ма- 
шење од 500 хиљада на 6.8 милиона, a према 1930 години 
мањи су  за око 800 хиљада. Тежиште редукције послова да- 
кле не пада у толико на кредите дате привреди, колико на 
ликвидацију потраживања код новчаних завода, дакле н.а 
резерву ликвидитета. •

Последње две године видимо,,да je прилично порасла 
билансиа вредност банчиних непокретности. Овај ће пораст
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несумњиво бити у вези са смањењем активних текућих ра- 
чуна или меничног портфеља, пошто je вероватно, да je 
Срлска штедионица преузела од св'ојих дужника непокрет- 
ности као наплату за своја потраживања. Према 1930 го- 
дини на тај начин je порасла вредност банчиних непокретно- 
сти за npeico 670 хиљада динара.

Код хартија од вредности, чији je портфељ у 1931 
години порастао на 246 хиљада имамо у 1932 години сма- 
њење на 171 хиљаду што he бити у вези са отписом курсне 
разлике или делимичном продајом папира. Фонда за курсну 
разлику претрпљену код државних хартија од вредности у 
активи нема. Што je у реду. Намештај je у целости отписан.

Ш тета je што не располажемо са податцима рачуна 
губитка и добитка за последње две године, који би несум- 
њиво били веома интересантни.

Чкста добит, која je још 1930,године износила 246 хи- 
љада или скоро -половину главнице (пошто je ова необично 
ниска) последње године олада, прво на 186 хиљада у 1931 
и на свега 6 хиљада у 1932 години. Ово радикално смањење 
долази вероватно због ригорозног отписа сумњивих потра- 
живања, са чиме je управа отпочела још 1930 године, када 
je отписано већ 72 хиљаде динара.

У управи Српске штедиониде д.д. Глина за 1931 годи- 
ну иалазе се следећа г.г.: Др. Милан Метикош, претседник; 
јово Бодрић, Дамњан Метикош, Др. 'Буро Сужњевић, Сте- 
ван Стековић, Адам Метикош и Светозар Давидовић.

„ТИТАЛ” КРАЊСКА ТВОРНИЦА ЖЕЉЕЗНЕ И БРАВАР- 
СКЕ РОБЕ И ЉЕВАОНИЦА ЗАГРЕБ — КАМНИК

Међу предузећа која су из основа прочистила свој 
билавс и извршила 100% савацију треба убројати и „Ти- 
тан” крањску фабрику жел>езне и браварске робе и љевао- 
ницу, >са седиштем у Загребу и фабриком у Камнику. Поду- 
зеће постоји још из 1896 године a као акционарско друштво 
од 1921 године. Главница je износила 2.5 милиона, a 1923 
je повишена на 5 милиоиа динара.

Подузеће се налази у интересној сфери Осјечке л>е- 
ваонице жељеза a преко ове код Југословеиске банке у 
Загребу.

Губитак ранијих година изиосио je 4.3 милиона ди- 
нара, тако да je од главнице остало свега 700 хиљада ди- 
нара. Да би се отписао тај губитак главница je редуцирана 
на 750 хиљада динара, a акције од 100 на 15 динара. Затим 
се главница п-овећала hodom емисијом од 150 хиљада акција 
од 15 дин. »оминале на 3 милиона динара, a после тога спо- 
јено je 10 акција у једну од 150 динара номиеале.

Биланси за 4 последње године овако изгледају :

Актива 1929. 1930. 1931.
у хиљадама динара

1932.

Благајна 12 34 40 57
Ефекти 29 34 24 18
Дужници 2.903 2.695 2.722 2.724
Непокретности 1.394 1.474 1.442 1.410
Машине 2.746 2.711 2.556 2.790
Роба 3.571 2.945 2.372 1.668
Губитак 4.369 4.317 4.312 46

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000 3.000
Резерве 27 27 27 27
Акцепта 450 450 450 450
Повериоци 9.616 8.919 8.294 5.467
Укупио 15.023 14.396 13.772 8.945

Инвеетиције износе 4.2 милиона динара, покривене су 
властитим сретствима са  3 /4  a m  je повољио да je преду- 
зеће могло наћи нова средства за 2 и три четврти милиона

динара, помоћу којих су се смањили гаовериоци, као и рас- 
хода на каматама.

Дужници су остали непромењени, док су залихе сма- 
њеме за неколико стотина хиљада динара, што je последица 
пословне стагнације. Међутим, у 1933 години изгледа да je 
браварска индустрија била добро запослена.

Повериоци >су смањени за скоро 3 милиона, иајвећим. 
делом ради повишења главнице за 2 .3 /4  као и ради евижења- 
залиха.

Крајем 1932 године исказан je губитак од 46 хиљада 
динара, док je 1931 године изиосио 4 милиона 312 хиљада.. 
Од тог губитка остало je за пренос у 1932 годину 62 хи- 
љаде. Према- томе je прошла година ттер салдо завршена ДО'-- 
бтж ом  од око 15 хиљада, за који je смањен губитак. Сада;- 
је подузеће еанирано и >сви су изгледи да he моћи повољно 
да ради.

У улрави се налазе следећа г .г.: Др. Никола Кострен- 
чић, Едо Марковић, Геза Сабо, Др. Фердинанд Грамберг; . 
Фрањо Драгутин Шмит, Славко Дајч и инж. Вјекослав 
Пиллел. Директор je инж. Оскар пл. Винклер.

САМОБОРСКА Д. Д. ЗА ГРАЂЕВНУ ИНДУСТРИЈУ У 
САМОБОРУ -

Поред доломитног песка иарађује „Самоборска” ј-ош 
и све врсте цементних цеви односно све артикле ш  цемента 
за грађевну индустрију. Близина Загреба са ковстантном и 
јaком грађевном делатношћу обезбеђЈ'је joj тржиште. По— 
ред тога Самоборка последњих година пласира робу и no 
осталилд деловима државе, нарочито цементне плочице за. 
подове и Терабон за зидове, која се до сада повлачила из 
инострансгва.

Биланси за 4 последње .године овако изгледају:

Актива 1929. 1930. 1931. 1932.
Дужв-ици 495 814 1.014 849
Роба 274 218 225 465
Сировине 248 249 257 118
Инвентар 218 197 312 350
Непокретности 248 241 232 303
Г убитак 11 — — —

Пасива
Главница 500 500 500 1.000
Резерве — — 30 55
Повериоци 902 1.218 1.477 1.060
Добитак — 33 51 17
Збир биланса 1.402 1.751 2.059 2.141

Збир биланса je ш  године у годину све већи. To з'на-
чи да je развитак подузећа сталан. Инвестиције —непо-крет- 
к(ј€ти и иввентар (делимично и машине) ло.казују пораст 
јер се подузеће још увек проширује. Залихе робе су у по- 
расту a сировине у опа1дан>у. To би значило да je подузеће 
концем прошле годиве већ оеећало опадање интензитета у  
грађевној дела/гности. Залихе тотове робе се ш већавају, a  
производња -смањује. Мањи су и дужвици. У првом реду 
ради веће обазривости код вовог кредитирања.

Код поверилаца имамо смањење од 400 хиљада ди- 
нара. To je последица повишења главнице од пола na 1 
милион динара, тако да сада српствена средства покривају 
све инвестиције и део обртног капитала, чиме су у знатаој 
мери смањени и расходи на каматама. До 1930 године ра- 
дила je „Самоборка” -са губитком, a последње три године- 
већ и са малом зарадом.

У управном одбору „Самоборке” валазе се следећа 
г.г.: .Милан пл. Кипах, претседник; Виктор барун Алнох, 
потпретседник; Курт барон Алнох, Петар Рајчевић, Фрањо 
Јелинек, Фрањо Малзат, Стјепан Шкаберна, Драган Трнски, 
u Никола Кипах.
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Додатак „Народном Благастању“
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Садржај:
Питомачко-чрешњевачки угљеници д. д. — Загреб 
Ирва југославенска ткаоница свилене робе д. д. у Осијеку 
Вуковарска кудељара и предиона д. д. — Вуковар 
„Рујевац” индустрија дрва д. д. — Загреб 
Плувиус д. д. творница одела у Загребу 
Диаболо аепаратор д. д„ — Загреб 
Прва домаћа творница конца д. д. „Уиитас” Загреб

ПИТОМАЧКО — ЧРЕШЊЕВАЧКИ УГЉЕНИЦИ Д. Д. —
ЗАГРЕБ

Привредна криза погодида je и наша рударока преду- 
зећа. Тражња за угаљ je проширењем .привредне кризе све 
мања. Саобраћај je знатно подбадио. To je опет деловало 
на смањење потрошње угља са стране жељезница. A код 
нае — обзиром на релативно слабији развита« индустрије 
државне жељезиице играју доминантну улогу код потрошње 
угља. Смањење набавки угља од стране државних жељезница 
мора се у најновије време приписати и чињеници да даиас 
државне жељезнице много више угљена набављају код др- 
жавних рудника него што je то .parajе био' елучај.

Приватна потражња, нарочито са стране индустрије 
није тако знатна да би могла битно утицати на :гродукии;у. 
Један знатан део наше индустрије добија потребну енергију 
од електричних хидроцентрала.

Највећу нродукцију угљена код нас има Словенија и 
Босна. Угљеницима из Савске бановине конкуришу како сло- 
веначки тако И1 босавски. Ради тога je њихова ситуација иа- 
рочито тешка. Пог-отово што све врсте угљена из Савске 
баиовине, у првом реду из Загорја, ниеу баш првокласне. 
A и трошкови продукдије, макар су наднице ниске, нису нај- 
нижи. Предузеће je основано још 1898. Године 1919 цеитрала 
je пренета из Беловара у Загреб. Главница je износила ра- 
није 1 милион круна. Године 1920 претворено у 250 хиљада 
динара и повишена на пола милична динара. Годиае 1924 je 
главница повишена на 1,5 милион динара a 1927 године следи 
валоризација инвеетиција. Том лриликом je главница утвр- 
ђена са 6 милиона динара повишењем номинале акција од
1.500 на 5.000 динара. Од 1919 до 1922 предузеће je плаћало 
Дивиденду од 6 до 10%, a од 1923 на даље дивиденде није 
више било.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
Актива 1929. 1930. 1931. 1932.

Инвестиције у рудвику 6.338 6.338 6.338 6.338
Земљиште 115 115 115 115
Зграде 851 851 851 851
Коњи и кола 36 36 36 36
FoTOiBUHa и дужници 1.435 1.143 1.459 1.956
Материјал 45 391 700 676
Пренос губитака 96 141 132 60

Пасива
Г лавница 6.000 6.000 6.000 6.000
Резерва валоризације 1.500 1.500 1.500 1.500
Фонд амортизације 500 500 500 500
Повериоци 812 1.007 1.560 1.998
Додатак 105 9 72 35
Збир биланса 8.971 9.016 9.632 10.033

Код инвеетиција већ неколико година нема ни најма- 
ше промене. Већих радова нема a мањи се изводе као режиј- 
ски трошкови. Мнвеетиције износе 7,5 милиоиа. Одбивши 
фоид амортизације равно 7 милиона. Властита сретства из-

• носе 7,5 милиона или више него што су све инвестиције. To 
даје подузећу здраву подлогу.

Повериоци у  главвоме изиосе колико и дужници од- 
носно готовина. Редукцијом иотраживања могу се no по- 
треби редудирати обавезе што преко инвестицвја није мо- 
гуће, јер je инвестиције тешко реализовати. Вишак властитих 
сретстава над инвестицијама иретставља вредност позиције 
материјала. To je извађени, a још не продани угаљ.

Подузеће ради последњих година са зарадом од десе- 
так хиљада динара. Међутим, то иде на отпис губитка из 
ранијих година. Обзиром на своју финансиоку структуру и 
своје јако залеђ-е Пиггомачко-Чрецгњевачки угљеници спа- 
дају здеђу водећа угљенокопна предузећа Савске бановине.

У уирави се налазе г. г. Лавослав Сингер, Фрањо Го- 
лоб, Алберт Сивгер, Славко Сингер и инж. Јаромир Дубски.

ПРВА ЈУГОСЛАВЕНСКА ТКАОНИЦА СВМЛЕНЕ РОБЕ Д.Д.
У ОСИЈЕКУ

Код Прве југославенске ткаонице евилене робе д.д. 
у Осијеку дошло je крајем прошле године до битних вро- 
мена. Бечка кућа Шил која je осиовала ово подузеће, пову- 
кла се од активне еарадн.-е и препустила сву активу и па- 
сиву овога предузећа једноме конворцијуму иовериода. Ра- 
звита« фабрике ишао je бржим темпом негО' што je одго- 
варало раеноложивим срететвима оенивача. Ради тога je 
одмах у почетку било оптерећено знагпим дуговима. Поло- 
вина инвестиција било je извршено на «редит. Поред тога 
ту je анатан део .обртног капитала ишао на кредш.

Прва југославенска ткаоница свиле једно од иаших 
највећих подузећа те струке жртва je пребрзе и сувише 
јаке експанзије. Додуше подузеће само ради и даље, али су 
жртва ранији оснивачи. Подузеће данас воде његови глав- 
ни повериоци: Друго им није преостало, ако нису хтели да 
изгубе иајвећи део свога потраживања. Овако, с обзирод: на 
повољиу коњунктуру ин.дуетрије вештачке свиле, сви су 
изгледи да ће своја потраживања у целости моћи да реали- 
зирају. Уколико се неће указати дотреба да један део потра- 
живања замене за главеицу подузећа. Јер подузеће би тре- 
бало приетупити повишењу главнице. Чим се подузеће мало 
среди од потешкоћа које je имало да преброди у прошлој 
години, оно he бити у стању да плаћа дивиденду,

Биланси о-сјечке ткаониде свиле за две последње ro- 
дине (подузеће постоји «;ек од 1931 год.) овако изгледају:



Актива 1931 1932
у хиљадама дин;

Благајна 7 25
Банке и Поштанска штед. 206 724
Зграде 3.322 3.735
Маши-не 7.770 7.978
Менице 457 1.216
Дебитори 3.121 6.322
Роба 8.689 11.752
Трошкови оснивања 124 210
Зајам бојадисаони и

апретури — 1.700
Пасива

Главница 5.00) 5.000
Резерве — 18

Шил, Беч 2.832 —
Веровнички хонзордиум — 16.705
Мениде 11.434 6.762
Кредитори 3.434 5.105
Банке 762 —•
Добитак 235 71
Збир билавса 23.698 33.664

Збир биланса показује пораст од равно 10 мили-она 
динара. Код инвестиција нема знатних промена. Главни део 
инвестиција био je извршен 1931 године. Зато дужниди и» 
ро'ба, јер je јаче пословање почело почетком прошле године, 
показују знатан пораст. Тако роба sa 3 милисша динара, a 
потраживања исто за 3 милиона. Ако узмемо у обзир и Me
mme, имамо лораст потраживања од 4 милиона динара.

У активи имамо једну необичну позицију од 1 милиона 
700 хиљада динара. Фабрици je додата и фарбарница, од- 
носно аиретура, које жомерциално изгледају као самостално 
подузеће, које финансира главно подузеће. Зато и видимо 
потраживање од 1.7 милиона дивара без нарочите 'спеди- 
фикације. По свој прилици толико износе нове инвестиције 
које ice нису хтеле књижити на инвестиције, јер ове већ два 
пута прелазе главницу. Водећи рачуна и о овој позицији, 
фахтичне инвестиције износе неких 12 дшлиона динара.

Међу пасиву видимо да су менице смањене од 11.4 на
6.7 милиона динара. Међутим имамо једну нову позицију и 
то „Кошорциум паверклаца”. T a позиција не износи мање 
него 16.7 милиона динара. To су потраживања страних ли- 
фераната за машине и полуфабрикате. T a потраживања 
билансирана су посебно, пошто имамо и обичиу позицију 
повериоца са 5.1 милиона динара.

Добитак у прошлој години, изиоси 45 хиљада. Са пре- 
носом 71 хиљаду. Међутим обзиром на пертурбације којима 
je подузеће прошле године било изложено, то je још пово-- 
љан резултат. Данас je подузеће у главноме котсолидирано. 
Финансирају га они који су највише интересирани на ње- 
говом ггросперитету.

ВУКОВАРСКА КУДЕЉАРА И ПРЕДИОНА Д. Д.
— ВУКОВАР

С обзиром на 'сировине имали бисмо све предуслове 
да код нас развијемо јаку индустрију лана и конопља. Ме- 
ђутим баш je ова грана «ајмање развијена, и за неколико 
последњих година није показала никаквог полета. Можда je 
таме крива и наша царинска лолитика, пошто смо у глав- 
номе заштитили само оне гране текстилне индустрије за 
које сировине повлачимо са стране a најмање које прера- 
ђују, у претежној мери домаће сировине.

Ми морамо 'преоријентисати нашу привреду, било у 
погледу давоза, било у погледу прераде у самој земљи. Што 
се тиче ове пО'Следње треба царинском политиком, конти- 
гентирати и слични.ч мерама створити предуслове за раз- 
вој до«аће индустрије. Поготово у погледу прераде кудеље, 

за шта постоји већ неколико фабрика. Треба само настојати

да ове фабрике могу искористити свој кападитет и за своје 
производе постићи дене, које омогућују -производњу.

Вуковар показује у најновије време тенденцију да се 
развије у већи индустријски центар. Поред ранијих инду- 
стријских подузећа основане су тамо у ш следње време две 
нове фабрике. Једна за чарапе и трикотаже и друга je Ба- 
тина, која се додуте налази у Борову. Али су већ лодузете 
мере да се Борово прикључи Вуковару.

Биланси Вуковарске кудељаре и лредионице за ове 4
последње године овако изгледаЈу :

Актива 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33
>' хиљадама динара

Благајна 9 41 27 30
Зграде 3.760 3.760 3.760 3.760
Машине 9.715 9.616 10.278 12.463
Електрична мрежа 4.291 4.448 4.468 4.517
Инвентар 515 698 480 449
Роба 3.046 479 2.889 472
Дужници 4.553 4.299 2.889 3.593
Ефекти 40 25 21 —-
Г убитак 39 2 105 314

Пасива
Главница 4.500 4.500 4.500 4.5Ü0
Резерве 1.243 7 7 7
Резерва валоризације 1.604 1.604 1.604 1.604
Аморт. елект. мреже 436 593 764 989
Повериоци 16.894 17.497 18.795 18.373
/Мвнице 1.302 3.178 — ■—
Збир биланса 25.978 27.381 25.671 25.780

Код инвестиција имамо пораст од преко 2 милиона.
И то caMio од позкције машине. Није нам познато да ли
су то нове машине за прераду кудеље или пак за појачање 
електричне централе, лошто Вуковарска кудел>ара снабдева 
електриком :и град Вуковар.

Залихе робе су пале испод шола милиона динара. To 
може зеачити двоје: или да je индустријски погон редуцк- 
ран на минимум или да *су случајно баш за време биланси- 
рања (a оно се врши пред новом кампањом) све залихе биле 
гЈрерађене и продате. Ову последњу тезу .могла би потвр- 
дити и чињеница да су дужници порасли за 700 -хиљада ди- 
нара. A њихово жретање je у уској вези >са залихама фабрике.

Повериоци су опали за пола милиона, роба за 2 и no 
милиона динара. Међутим, имамо са друге -стране пораст код 
дужника и код инвестиција тако да се смањење залиха није 
могло одразити и на сма-њењу обавеза.

Инвестиције износе преко 20 милиона, a властита 
сретства оамо нешто прехо 6 милиона. Ако одбијемо амор- 
тизацију електричне мреже излази да je око 13 милиона ин- 
вестиција извршено памоћу ловериоца односно на кредит. 
Пословни резултат je прошле године био неповољан. Губи- 
так од 105 хиљада динара концем 1931/32 попео се на 
314 хиљада.

У управи Вуковароке «удељаре налазе се г.г.: Др. 
Стјепан Крафт, Фрањо Сабо, Фрањо Пфајфер, Др. Бранко 
Пливерић, Еуген В. Шулце, Иван Шрам, Адам Холцхауер, 
Др. инг. Н. Пшеиица.

„РУЈЕВАЦ” ИНДУСТРИЈА ДРВА Д. Д. ЗАГРЕБ
Наша шумска индустрија концентрирана je углавноме 

у неколико великих консерна као што оу Нашичка, Гутаан, 
Драх и т. д. Међутим код скоро свих тих консерна наилазимо 
на лојаву да подржавају још и no једно или више афили- 
раних подузећа. Из разних разлога оснивају се нарочита фи- 
лијална подузећа, из географских разлога, финансиских, 
продајних и т. д. Рујевац, индустрија дрва д. д. у Загребу 
слада у интересну сферу великог консерна дрвета Драх д. д. 
Чак и своје пословне просторије има заједно са Драхом. По- 
дузеће je основано коице.м 1925 године. Оно има шумгау ,ма-



нипулацију у Босанском Новом. Према томе орерађују у 
првом реду босанско дрво, док Драх у Цапрагу главну паж- 
љу посвећује храстовини.

Главиица износи 1 милион динара подељена у 10.000 
акција no Дин. 100. Дивиденде до сада «ије било. Афилиације 
■имају обично да раде за рачун конеерна и у њеповом инте- 
ресу због чега нвје ни потребно да изказују дивиденду. И 
чшхова je главница обично минимална. Њихово финансира- 
н>е na и инвестиције врше се преко матице. Ради тога имамо 
'код њих чесгго велику неразмеру између властитих средставг 
и инвестиција, односно властитих и поверених сретстава.

Биланси „Рујевца” за 4 последње године овако изгле-
дају:

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

Благајна и ефекти 203 181 91 59
Дужници 2.243 2.003 2.214 952
Роба 1.744 2.300 1.738 121
Жељезнида и нмвеет. 17.007 17.107 17.153 17.157
Г убитак — — 55 313

Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Фонд амортизације 4.896 6.456 7.805 7.805
Повериоци 15.725 14.848 12 674 7.533
Менице j— — — . 2.500
Укупно 21.624 22.349 21.480 18.839.
Добитак 2 45 — —

Инвестиције износе 17 милиона динара. Међутим je 
•отписано 'Скоро 8 :милиона т-ако да оне заправо износе све- 
га 9 милиона динара. Највећи део повериоца долази ради 
инвестиција. To међутим нису банкарски кредити на хоје ее 
мора плаћати висока камата него потраживања. централе 
која финансира афилирана предузећа.

Ранијих година je амортизација износила годишње 
око 1 и no милион динара. Међутим прошле године аморти- 
задија je изостављена, што je учињено збо-г тога, да губитак 
не би био још већи. Код уелоређивања пословних резул,т;ата 
последње године са ранијим, мора се  водити рачуна и о чи- 
њеници да je ранијих година амортизација била знатна.

П-озиција роба пала je на десети део од износа ранијих 
година. To показује да je предузеће прошле године радило 
слабије или да уооште није радило. Ha то донекле указује и 
позиција дужника која je такође знатно смањена.

Године 1930 износио je добитак 45 хиљада динара, a
1931 шдине губитак од 100 хиљада динара. Међутим како 
■je добитак из 1930 године био пренет на вову годину, имамо 
губитак од само 55 хиљада динара. Прошла година заврше- 
на je ca губитжом од 258 хиљада динара. Заједно са прено- 
CO'M губитка из 1931 године имамо укупни губитак од 313 хи- 
љада који je и изказан у билансу.

Ситуација у индустрији дрва ове je године повољ- 
нија непо у 'прошлој. Извоз je у многим артшслима јачи, a и 
дене су, нарочито обзиром на прим, далеко повољније него 
што су биле пре годину дана. To све има за последицу да су 
прилике у индустрији дрва ипак боље него што су биле и 
нег-о што je изгледало пре годину две дана.

У управи се налазе г. г. Виктор Шнабел, Артур Драх, 
Иван Кун, Др. Душан Пелеш, Владимир Арко, Фрањо Браум, 
Др. Артур Силберштајн, Габор Бано, Сало Баум, Миливој 
Црнадак, Хуго Вајнбергер.

ДИАБОЛО СЕПАРАТОР Д. Д. ЗАГРЕБ
Млекарство je код нас ово аеколико последњих го- 

дина узело великог маха. Нарочито у северним и западним 
деловима државе. To je  у вези са напредовањем нашега сто- 
чарства. Готово да ниомо у ниједној гранп последњих година 
толико напредовали као у погледу добијања сира. Ми смо

данас упућени на увоз само за  известие квалитете. Највећи 
део сира који се конзумира код нас, домаћег je порекла. 
И то не само обични овчји сир или кашкаваљ него и разне 
врсте траписта, ементала, едамера и сличних. A у току су 
покушаји код неких великих млекара да се приступи фа- 
бриковању и осталих врста сира хоје увозимо са  страие. 
Горски крајеви Словеније, нарочито око Бохиња доносе на 
тржиште ементалски сир који не заостаје за  швајцарским. 
A тако je и са другим сортама. Сад се приступа подизању 
млекарна и сирана љоје су у стању да дневно прераде и no 
неколико хиљада литара млека.

Нарочито Швеђани су водили рачуна о развитку на- 
шега млекарства и настојали да код нас пласирају 'Своје мле- 
карске машине. Поред „Алфа” добили смо и „Диаболо” који 
се исто бави продајом млекарских машина. Мора се признати 
да су Швеђани у томе прилично успели. Данас су њихове 
млекарске машине «ајпознатије у читавој Југославији.

Диаболо Сепаратор основан je као акционарско дру- 
штво концем 1929 године. Заправо није се радило о посве 
новом подузећу него -o преузимању фирме Људевит Клајн 
која je продавала овакве машине. Подузеће je осеовано од 
стране „Пумп Сепаратор A. В.” из Штокхолма. Ово по- 
дузеће израђује поред сепаратора и машина за млекарство и 
шиваће 'машине. Прве године радило се и у Југославији са 
шиваћим машинама. Између Диаболо и Алфа постоји усжа 
пословна заједница тако да имају заједничке локале.

Биланси за 1930— 1932 годину овако изгледају:
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Актива 1930. 1931. 1932.
у хиљадалт динара

Дужници 7.756 6.354 4.355
Роба 1.912 1.034 978
Инвентар 866 246 187
Трошкови оснивања 230 146 131
Губитах 93 93 103

Пасива
Главннца 1.000 1.000 1.000
Повериоци 9.884 6.896 4.769
Укулно 10.884 7.896 5.769

Главница износи милион динара, па^деЛЈена у 1000
акција a Дин. 1.000. Будући да подузеће нема инвестиција
него je чисто продајаа оргаиизација, овај je капитал дово-
љан за одвијање пословања, Поготово што повериоци не 
представљају обавезе према банкама него потраживање ли- 
фераната у првом реду матичног подузећа.

Залиха робе a и дужници су у опадању. Разлог треба 
потражити само деломично у ®ризи јер се млекарске машине 
и даље повољоно пласирају, колико у мањој дeлaтн0icтlи у 
одељку за нгаваће машине. Опадање повериоца je последица 
омањења позиције дужници и роба.

Прву годину подузеће je завршило губитком од 93 хи- 
љаде динара. Друга година била je без губитка али и без 
добитка. Прошла ..година завршена je новим губитком од 10 
хиљада тако да сада износи укупно 103 хиљаде динара.

За прошлу годину рачун губитка-добитка израђен je 
детаданије него раније. Добита« на роби био je готово дво- 
струко већи него 1931 године. A трошкови нису порасли у 
истом одиосу. Међутим иалазимо отпис на дубиозима за 
преко пола милвона динара. Обзиром на кризу као и ,на за- 
штиту земљорадника, наравно je да су морали бити и дуби- 
ози. Да они прошле године нису били тако знатни, предузеће 
би могло иеказати знатан добитак. Изгледа, да сада, када су 
дужници прочишћени, ситуација постаје далеко повољнија. 
Поготово што баш у најновије време расте интересовање за 
млекарство, пошто сељак види да се оно добро рентира. Код 
нових послова нема дубиоза јер се све ради за готов новац.

У управи ее налазе г. г. Јован Максимовић као прет- 
седник, Нилс Ериксон као потпретседник, Јосип Најман, 
Tope Боргвал и Др. Владимир Леустек.
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ПЛУВИУС Д .Д. ТВОРНИЦА ОДЕЛА У ЗАГРЕБУ

Hauia текстилна индустрија развија се брзим темпом. 
Међутим овај темпо није једнак код свих грана ове инду- 
стрије. Предионице показују иа пример слабији развитак, 
пошто тражи подизаље једне »ose таредионице тешке ми- 
лионе. Због тога видимо, да -постојећим предионицама од- 
лично иде и да раде у две до три смене. У најновије време 
знатно се развија и индустрија конфекције. Раније смо и- 
мали највећи полет код трикотаже. Међутим данас имамо то 
и у чистој конфекцији тако да je увоз Еећ готово престао. 
A још upe две до три године ми смо највећи део кокфекције 
увозили са стране. Домаћа иродукција била je ограничена 
углавном на неколико већих кројача.

Данас имамо већ и велике фабрике које се баве кон- 
фекцијом одела и веша. Код конфекције нису потребне скупе 
машине, што вма код нас иарочитсг значење јер оск-удевамо 
на капиталима. Једино код најмодернијих фабрика које раде 
са текућом помоћном траком потребно je иешто више ма- 
шина. Али опет имамо и предузећа која уопште немају ма- 
шина a no тотле ни већих инвестиција јер дају робу на из- 
раду ван својих пословних лросторија.

„Плувиус” je основан 1929 године од једие хамбур- 
шке куће, која се на велико бади конфекцијом. Да би се мо- 
гла афирмирати и на нашем тржишту основала je властито 
филијално предузеће. Главница износи 1 милион динара. За- 
послује око 100 радника. Како су тешкоће око увоза кои- 
фекције све веће предузеће има намеру да се још више про- 
шири. За сада нема сопствене продавнице него ради искљу- 
чиво са трговцима.

Билаиси за три тоследње године овако изгледају:

Актива 1930. 1931. 1932.
у хиљадама динара

Инвентар 226 327 332
Благајна 27 5 50
Менице — 252 72
Дужници 1.888 2.052 1.202
Роба 2.371 1.988 1.825
Г убитак:

иренос 78 92
тек. године 78 14 173
Пасива

Г лавница 1.000 1.000 1.000
Кредити 1.169 2.532 1.632
Повериоци 2,422 1.196 1.1117
Укупно 4.591 4,729 3.750

Инвестиција нема. A машине, пошто нису стабилне,
воде >се као инвентар.

Према 1931 годи.чи биланс за 1932 годину показује 
смањење «од свих важнијих позиција. To je и равумљиво с 
обзиром на кредитне и опште привредне прилике. Сада, кад 
се ради претежво за готово, дужници морају бити у опада- 
њу без да то и најмање делује на интензитет послова?Ба. За- 
лихе робе показују мање осцилације него што je ’tio код 
дужника. Паралелно са опадањем дужника и меница сма- 
њене €у и обавезе. Предузеће има две врсте обавеза. Кре- 
дите, a то су потраживања централе у Хамбургу и пове- 
риоце, то јест потраживања лифераната. Знатно смањење 
показује потраживаље централе, што je и разумл>иво с об- 
зиром на смањење потраживања.

Предузеће још није успело да изкаже добита«. Првих 
година били су ту трошкови организадије. A последње осе- 
ћало се погоршање прилика. Године 1933 ситуација je у то- 
лико повољнија, што je повлачење стране робе било окоро 
немогуће пак je домаћа индустрија могла лакше и повољније 
да пласира своје продукте. У управи се налазе г. г. Проф. 
Др. Фрањо Ханаман, Емил Хајнрих Лирс (Ха.мбург), Ђуро 
Раић, Др. Лујо Вајсман i Рајнхолд Бохлекен из Пинберга.

ПРВА ДОМАЋА ТВОРНИЦА КОНЦА Д. Д. „УНИТАС”
ЗАГРЕБ

Наша тевстилна индустрија се последњих неколико 
година толико раширкла да већ имамо и фабрике за опеци— 
јалне производе, нашта још пре неколико година нисмо мо- 
гли ни помишљати. До пре кратко време ми смо били у n o -  
гледу конца потпуно упућени на увоз. Тек 1930 године осно- 
вана je прва већа дол^аћа фабрика конца. Преузета je глав-^ 
ница једиог већ постојећег подузећа од свега 33.750 динара, 
извршена измена правила a главница je повишеиа на 112.500 
динара. Фабрика je емештена у Загребу и то у једној згради, 
која je узета под кирију, чиме су се знатно смањиле инвести- 
ције.

Чим се у Загребу основала ова фабрика јавили су се 
и други -интересенти. Данас имамо и у Србији такву фабри- 
ку. На. подизању домаће индустрије конца није- толико де- 
ловала заштитна царина колико догађаји на девизном тр- 
жишту.

Набавка у ивостранству данас je далеко скупља негО' 
што je била пре две године. Ta чињеница даје извеена пре- 
имућства домаћој кндустрији, која или уопште није no - 
дигла цене или /их ie повисила' у -дшого мањем обиму него- 
што je случај ход цена увезене робе. Потешкоће око набавк«- 
девиза такве су пркроде да многи трговци више воле да до- 
маћим фабрикама плаћају и неколико % ,више него што би их 
коштала страна роба, само да на тај начин избепну тешкоћ|Ц 
око исплате страних потраживања.

Биланси „Унитас” за три последње гоидне овако и з -  
гледају: •

Актива: 1930. 1831. 1932.

у хиљадама динара
Машиие 81 155 146
Дужници 133 689 632
Роба 410 739 709
Г убитак .10 12 5

Пасива:

Г лавница 112.5 112.5 112.5

Менице 100 428 179
Повериоци (робни) 462 1.076 583
Збир биланса 674 1.616 1.497

Главкида мало да не покрива све инвестиције. Дуж— 
ници односно роба крећу се између 6 и 700 хиљада динара. 
С обзиром на специјални производ као и на чињеницу да у 
земљи имамо већ иеколико фабрика конца не може ее овде 
очекивати биланс са изиосима који иду у милионе.

У билансу за 1932 годину су повериоци подељени у 
две групе: прво оне за робу који износе пола милиона. По- 
луфабрикати :се увозе са етране. Mu наиме имамо најелабије 
развијене предионице, јер су за тавве фабрике потребна 
знатна срепства. Оно мало предионица што имамо, толико 
je запослено израдом -обичне пређе да немају никакве потре- 
бе a ни времена да' се баве лроизводњом пређе за ш нац. У 
земљи ice набавља пређа са;мо за обичне бројеве. Финије 
врсте морају се увозити из ииостравства у првом реду из 
Италије. Предузеће се још изграђује. Прве две године pa- 
дило će са малим губитком, али je прошла година већ за- 
кључена са добитком којим ,се едињио губитак првих година..

. Ha текстилном сајму Загребачког збора изазвала je 
колекцмја „Унитаса” нарочиту пажњу.

У управи се налазе .следећа г.г.: Др. Т5уро Шурмин 
претседник, јосип Шварц, М. Броцлавски и Иван Север.
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Садржај:
Narodna banka Kraljevine Jugoslavija
Д. д. за промет ковинама Цугмајер и Грубер у Sarp, 
Pučka Štedionica u Koprivnici

NARODNA BANKA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 
Narodna banka u znaku kreditne deflacije

Na početku analize bMansa Narodne banke za 1933 da 
počnemo sa  konstatacijom poznate činjenice, da svaka novča- 
nična banka na akcionarskoj bazi .ima dve duše: jednu privatnu, 
tekovinsku, akcionarsku i drugu javnu, nacionalno-ekonomsku, 
odnosno valutno-političku. Te se dve duše ne nalaze uvek u 
harmoniji, jer katkad ono što je u korist opštnosti ide na uštrb 
pojedinaca i obrnuto.

Analiza bilansa jedne kreditne ustanove vrši se u glav
nom sa gledišta akcionarskog. Ali se pri tome ne može preći 
preko nackmalno-ekonomske odnosno valutno-političke akcije 
Narodne banke. Ne može se preći zbog toga, što se valutna i de
vizna politika od strane banke izvode preko on;h poslova, koji 
sii. sudbonosni za imovinu banke, pa sleđstveno i za akcionare.

Da pokažemo to samo na jednom primerii. Danas imamo 'sltt- 
žbeno kohstatövähü deprešijaciju dinara od 2&.50%. M) he 
znamo kakva je namera ii pogiedu buduće politike prema dmarü. 
Moguća je  štabiiizaćija ha „štabilizacionoj” visini, a  moguća je ј» 
po dosadašnjoj teoriji jedino pravilno, stabilizacija na niže® 
nivou (pri čemu još ostavljamo ha strani pitanje faktične depre- 
sijatije dinara pffekb 28.50%). Ako pretpostavimo da še name
rava stabilizacija ha bazi današnjeg kursa dinärä, to  jest sa 
28.50% depresijacije onda bi zlatan stok Narodne banke, koji 
krajem prošle godine pokazuje stanje od okruglo milijardu i 
osam stotina miiiona dinara, pokazao višak od preko pola mili
jarde dinara. Ako bi taj višak pripao Narodnoj banci, onda bi 
to bilo sudbonosno za njezino imovno stanje. Država bi mogla 
višak da uzme samo pod uslovom novog zakona, jer za sada 
oh pripada Narodnoj banci.



Kod najvažnije operacije novčanične banke one krediti
ranja narodne privrede, susreću se oba interesa. Njom se ostva
ruju i valutno-politički program i utiče na dobit; jer svaka de
flacija znači smanjenje dobiti, a inflacija povećanje. Eto iz svih 
tih razloga mi smo primorani da progovorimo nekoliko reči i o 
valutnoj politici Narodne banke, da bismo što bolje ilustrovali 
njezine završne račune. Mi smo metnuli kao naslov ovoga za
glavlja Narodna banka u znaku deflacije. To se najbolje vidi na 
slici sa  prve strane.

Menični krediti počinju da ulaze u novu fazu inflacije u 
proleće 1931 godine i razvijaju se u tom pravcu čas jače čas 
Slabije sve do pred kraj 1932 godine, kad počinje ponova defla
cija. Posle maksimalne visine od 2,11 milijardi dinara krajem 1932 
godine padaju na 1,8 milijardi krajem 1933 godine. To je sma
njenje gotovo za 300 miliona dinara odnosno 15%. Sličnu nam 
sliku pruža razviće zajmova na hartije od vrednosti, koji dostižu 
vrhunac u aprilu 1932 god., a zatim s'stem atski opadaju tako 
da do kraja 1933 padnu za okruglo 50 miliona dinara. Istu pojavu 
interno i kod državnog dugovanja: krajem 1932 godine izno
silo je 2,4 milijarde, a krajem 1933 god. 2,31 milijardu dinara. 
Smanjenje iznosi 95 miliona dinara.

Kao što vidimo, Narodna banka je u toku 1933 godine iz
vršila snažnu deflaciju kredita u ukupnom iznosu od 450 mili
jona dinara okruglo.

II. Deflacija opticaja
Interesantno je da je i novčanični opticaj u istom periodu 

smanjen za isti iznos, to jest za okruglo 450 miliona dinara. Po 
sebi se razume da je opticaj samo delimično funkcija kredita. 
Najveći deo pozicija u aktivi i pasivi utiče na opticaj tako da je 
smanjenje za 450 miliona dinara kod kredita i kod opticaja samo 
jedna slučajnost. Ali svakako se mora podvući da Narodna banka 
vrši deflaciju opticaja sistematski još od 1929 godine, kad je isti 
(31 decem bra) iznosio 5,8 milijardi dinara. Krajem 1933 godine 
iznosi 4,3 milijarde.

U prkos ovoj snažnoj kreditnoj deflaciji veliko je pitanje 
dali bi bila i  novčanična deflacija u  ovom obimu, da su se 
ostale pozicije drukčije kretale. Tako imamo na pr. povećanje 
opticaja za 100 miliona dinara zbog povećanja gotovine u srebr
nom i niklenom novcu prema 1932. Teorijski ovo je pogoršanje 
opticaja zbog toga što se kurentan novac pušta u opticaj na 
mesto sitnog novca za potkusurivanje; ali kod nas to ne bi mo
glo da se kaže, jer i sitan novac za potkusurivanje ima via fakti 
karakter kurentnog novca, to  jest prim a se u neograničenim ko
ličinama. Isto je tako sudbonosno po razviće opticaja novčanica 
•kretanje obaveza po viđenju. Povećanje tih obaveza teoriski ne 
znači deflaciju, jer se one sm atraju kao platežna sredstva. Prema 
tome moglo bi se reći, da je usled povećanja žiro-depozita za 
90 miliona dinara izvršena deflacija od strane narodne privrede. 
D ruga pozicija obaveza po viđenju „ро raznim računima”ne može 
imati više taj karakter. Tu se knjiže takođe obaveze po viđenju, 
ali čija je dispozicija često đetom nemoguća zbog stanja kli- 
ringa.

Možemo rezimirati ovo razmatranje o deflaciji u ovo ne
koliko reči: na onim pozicijama na kojima se izražava svesna

■ politika Narodne banke u. pogledu novčaničnog opticaja vidi se 
politika snažne deflacije. Konstatujući ovo mi ostavljamo na stra
hu pitanje, u koliko je ona nacionalno-ekonomski bila korisna 
i kakva je njezina priroda s  obzirom na ukupnost platežnih sret-

. stava u zemlji. (U vezi sa  ovim izlaganjem da konstatujemo, da 
je ukupna suma bilansa Narodne banke pala od 10.1 milijardi 
dinara u 1932 godini na 9,83 milijarde dinara krajem 1933 
godine).

III. Prihodi od redovnog posla
■ >' i

Za akcionara je važno na prvom mestu s  jedne strane pi
tanje čiste dobiti u poslednjoj godini, a s  druge šansi za razviće 
prihoda i rashoda u budućnosti. Mi smc> u analizi'bilansa Narodne .

banke za 1932 godinu stali na gledište da ona pretstavlja daaas 
jedno öd najlukrativnijih preduzeća u Jugoslaviji. To smo po
kazali analizom prihoda i rashoda u toj godini. Još se povoljniji 
utisak dobija analizom prihoda i rashoda za 1933 godinu. Na
rodna banka iskazuje dobitak od 163 miliona dinara Okruglo 
odnosno za 31 milion dinara više nego u  prethodnoj godini. On 
dolazi pre svega od viška prihoda na kamatima kod eskonta za 
22 miliona dinara, lombarđa za skoro milijon dinara- i 8 miliona 
din. kod raznih prihoda. Višak od 4,6 miliona je otuda, što je kod 
50 miliona dinara koliko je otpisano na kreditima u 1932 godini, 
naplaćeno 4,6 miliona .Može se primetiti da će dalja deflacija, kre- 
dita ,koju će vero vatno, praktiko vati Narodna banka i dalje, uti
cati na smanjenje redovnih prihoda. To je tačno. i s tim se mora 
da računa. Ali to nikako ne znači da treba eskontovaii prihode

• Narodne banke u narednoj godini manje no što u ovoj. Evo 
zašto!

Pre svega ukupni bruto-prihodi Narodne banke u 1933 go
dini nisu 163 miliona dinara nego mnogo veći. Prihod na kama
tama od eskonta nikako nije mogao biti samo 122 miliona di
nara, pošto je prosečan iznos eskonta u 1933 godini bio oko 2 
milijarde dinara. Po kamatnoj stopi od 7.50% dobijamo iznos 
Od 150 miliona odnosno za 28' miliona više no što je iskazala 
Narodna banka. Na isti način izračunat prihod od kam ata po 
lombardu a sa kamatnom stopom od 9% iznosi 28,7 miliona di
nara umesto 24 mil. okruglo koliko pokazuje Narodna banka. 
Prihodi od kam ata su dakle iznosili u 1933 godini 198.7 miliona 
dinara.

IV. Ostali prihodi

Narodna banka pokazuje međ sopsivenim sretstvima re
zerve, u vidu fondova, od 98 miliona dinara. Џ. aktivi pak poka
zuje ona vrednosti tih fondova sa 66,7 miliona dinara. To su 
uglavnom hartije od vrednosti koje nose prihod. Po zakonu taj 
prihod od rezervnih fondova služi za povećanje istih, zbog toga 
se on ne pojavljuje u računu dobitka. Taj prihod dolazi do iz
ražaja u povećanju fondova. Prihod od tih fondova izneo je u 
1933 g. 10.5 mil. dinara, za koliko su povećani fondovi. Po
red toga najmanje 7 miliona dinara čini višak vrednosti tih har- 

: tija (zbog toga što su berzanski kursevi krajem 1933 godine 
mnogo veći no 1932). Pošto N ar.: banka knjiži papire po kursu 
od 31 decembra, to se taj prihod morao pojaviti, samo se ne vidi 

i.gde je knjižen. Uzgred da napomenemo, da nije ceo iznos fon
d o v a  bio plasiran u hartije od vrednosti, (već 18 mil. manje, 
kao što se vidi iz završnih računa). Prihod toga kapitala iznosi 
jedan milion i on je dan rezervnom fondu. Rezervni fondovi, 
dakle pretstiavljaju stalan prihod od 11— 13 miliona dinara, koje 
treba dodati ukupnom prihodu N a ro d n e  banke. Time se dobije 
bruto prihod od okruglo 206 miliona din., nasuprot .163 mil. din. 
koliko je iskazano.

V Rashodi
U rashodima-se nalaze tri pozicije i to: troškovi 63,2 mi

liona dinara, amortizacije 10,7, miliona dinara i otpisi, zbog sum
njivih potraživanja 63,0 miliona dinara. Troškovi su u snažnom 
porastu (premda je teško kontrolisati njihovu strukturu usled 
promena po klasifikaciji računa u računu gubitka). Oni su pora
sli za 27,2% prema 1932, a 53,1% prema 1930.

U računu dobitka i gubitka Narodna banka iskazuje čistu 
dobit od 26,2 miliona dinara, od čega se 18.99 mil. din. stavlja 
na raspoloženje akcionarima, 2.3 mil. dotira rezervnom fondu, 
a 4,9 miliona dinara ide državi.

Ukupni troškovi iznose 137 miliona dinara. Međutim kad 
se uzme toruto-dobit od 206 miliona dinara, onda izlazi čista 
dobit od 165 miliona dinara.

Amortizacije od 10,7 miliona dinara su visoke, jer ako se  
uzme da je propisano 10% inventara, onda je 7% imalo bjti ot
pisano od nepokretnosSi, a to je preko običajne kvote. Prema



-tome mož« se reći da i u amortizaciji leži jedan mali prihod za tačke gledišta ne izgleda iznos veliki. Međutim ovde se radi 
Narodnu banku. o novčaničnoj banci, a  ne o običnoj kreditnoj ustanovi. Novča-
i' Ali težište troškova pada na sumnjiva potraživanja od 63 nična banka prima prvoklasne dužnike u svoj portfelj. Zbog toga 
miliona dinara. To je 3%  ukupnog iznosa zajmova i sa te je kod nje otpis po osnovu sumnjivih potraživanja jedna velika

Račun gubitka i dobitka
Rashodi 1928. 1929. /930. 1931.

u hiljadama dinara
1932. 1933.

Ukupni troškovi 34.500 39.366 41.317 43.952 49.718 63.246
Amortizacija 5.805 6.813 7.147 5.542 7.815 10.724
Sumnjiva potraživanja 3.681 9.681 6.919 11.342 50.813 63.069
Razlika na kursu kod deviza — —• — 3.675 — —
Tantijeme 4.749 4.503 4.113 3.252 — —
Državno učešće u zaradi 44.640 42.336 38.671 76.367 4.180 4.932
Dotacije rezervnom fondu — —• — 2.260 1.199 2.312
Čist dobitak za podelu akcionarima 

Prihodi:
29.760 * 28.224 25.781 37.524 18.594 18.994

Prihodi od interesa na menice 80.849 77.932 68.368 97.461 100.525 122.630
Prihod od interesa po zajmovima na zaloge 20.159 18.816 16.019 19.325 23.064 23.997
Prhod od interesa po drž. zajmu od 1 milijarde 5.664 6.723 7.068 4.214 — —
Zarada po raznim poslovima 16.464 27.451 32.494 42.914 8.741 9.910
Prihod od depo-a u inostranstvu / — r- — — — 2.05'T
Naplaćena otpisana potraživanja — — — — 4.683
Zbir rashoda i prihoda

Aktiva:
Metalna podloga

123.137 130.924 

Račun izravnan ja

123.951 163.915 132.331 163.278

u zlatu 91.014 95.469 98.575 1.758.403 1.760.826 1.794.991
ti srebru 

U stranoj moneti:
17.535 17.578 17.581 — —*■ ■—

u blagajnicama 269 1.311 1.100 6.355 806 8
kod stranih korespondenata 230.255 266.619 118.855 332.055 206.502 111.217

Devize koje ne ulaze u podlogu — — — 86.458 1.994 54.505
Višak izdat za kupovinu deviza 702.952 1.491.208 537.382 -— — —
Gotovina u srebrnom i niklenom novcu 13.264 23.201 27.057 38.831 139.915 239.957
Demonetizirano srebro 
Zajmovi:

Na menice

— —■ — 33.908 .—• —

1.470.503 1.287.528 1.433.683 1.965.654 2.111.974 1.808.866
Na zalogu hartija od vrednosti 253.830 230.120 203.472 287.214 344.863 293.126
Primanja od države 4201.609 4.153.084 4.020.905 1.799.243 2.408.620 2.315.566

Nepokretnosti bančine 83.105 83.918 86.548 95.718 106.338 106.687
Zavod za izradu novčanica 29.665 41.574 44.698 46.589 44.341 43.316
Hartije od vrednosti — —■ — 27.420 15.451 11.766
Vrednosti fondova 52.818 65.431 88.302 80.839 66.048 66.724
Razna aktiva 

Pasiva:
— — —1 ■ --r ■ — 91.719

Glavnica 30.000 30.000 30.000 180.000 180.000 180.000
Novčanice u opticaju 5.528.170 5.817.965 5.396.532 5.172.271 4.772.718 4.327.169
Potraživanja države: — — — — —

po par. privremene razmene u raznoj moneti 
po par. stalne razmene u raznoj moneti

159.414
159.414

— --- — --- —

po par. privremene razmene u raznoj moneti 68.410 205.899 126.263 —■ --- ■—
po raznim računima 

Obaveze:
367.779 99.641 59.385 29.293 13.514 7.309

po žiro-računrma 493.199 1.250.061 667.234 326.284 384.716 474.413
po raznim računima 318349 160.829 195.619 60.926 299.629 549.291

Obaveze sa rokom 
Fondovi bančim

— -—• 681.128 1.459.434 1.106.323

rezervni 11.237 12.010 12.964 82.782 73.839 84.345
. za kupovinu zlata za glavnicu 83.055 83.055 83.055 -— — —

za popunu dividende 29.869 37.684 44.620 — 64 464
za amortizaciju nepokretnina 21.354 25.642 30.743 1.185 5.757 10.361
za zidanje antrpota 2.851 3.023 3.384 2.539 2.289 2.389
za potpomaganje poljoprivrede 475 467 443 318 339 340
za potpomaganje poljoprivredne književnosti 308 309 328 230 210 219

Razna pasiva — — — — — 180.439
Zbir aktive i pasive 15398.348 15.206.800 15L832.629 9.378.474 10.099.377 9:822.298
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feikost. Narodna je banka lanjske godine otpisala 50 miliona 
(od čega je 4 i po naplaćeno), a  zajedno s ovom godinom 113 
milfcma. Ne može se poreći da portfelj Narodne banke n je onako 
zdrav, kako to  treba da bude u normalno doba i po defink 
čiji. Za to je samo jednim delom kriva uprava Narodne banke 
(to jest onoliko u koliko je pod raznim nekompetentnim uticajima 
del'la kredite). Drugi deo nesigurnih potraživanja dolazi usled 
deflacije. Mi vodimo deflacionu politiku već 10 godina, a Na
rodna banka ima dužnika koji duguju od pre 10 godina. Sied- 
stveno među njima mora biti takvih, koji nisu više u stanju da
u. današnjim dinarima odgovore za obaveze od pre 10 godina. 
Dubioze dakle mora biti. Ali Narodna je banka počela tako naglo 
da otpisuje, da će za 2—3 godine potpuno sanirati svoj portfelj. 
Može se reći >da će Narodna banka posle tih otpisa imati jedan 
od? najboljih portfelja u srednjoj Evropi — u koliko ne bi dalja 
deflacija tražila nove žrtve među njezinim dužnicima. Drugim 
recima otpis od 63 m ilim a dinara pretstavlja jedan vanredan 
izdatak prolazne prirode, tako da se može računati da će u odre
đenom vremenu pasti na svoju normalnu visinu od 5 do 10 
rililčona.

VI Čista dobit
Utvrdili smo da je prihod bio 206 miliona dinara. Ako sada 

syedemo amortizaciju na 5 miliona dinara i sumnjiva potraži
vanja na 10 miliona dinara, onda se smanjuju izdaci na 78 mi
liona dinara. Znači da bi č e ta  dobit bila 138 miliona dinara, od
nosno 4 i po puta više no što je iskazano u poslednjem bi
la n su.

Postoji jedan izdatak koji se ne vidi ni iz jednog računa, 
a ’io  je kam ata na obaveze s rokom. Te ’su obaveze, kao što se 
vidi iz pasive, pale od 1460 na 1105. Tu se nalaze sve obaveze 
na strani, kao i blagajnički zapisi izdan.! za račun države, i sume 
položene za anuitete državnih zajmova pre njihove skadencije. 
jedan deo gornjeg smanjenja dolazi otuda što je smanjeno du
govanje kod Banke za međunarodne obračune. Naredna banka 
duguje još inostranstvu i na te dugove plaća kamatu. Ta se ka
mata ne pojavljuje u računu gubitka, već še obračunava pre za
ključka knjiga preko prihoda od kamata. Otuda dolazi da se u 
bilansima pokazuju prihodi od kam ata u iznosu od 146 miliona 
dinara, dok oni iznose 32,5 miliona dinara više. Mi smo o tome 
neto iskazivanju prihoda od kam ata opširno pisali u prošloj go
dini. Ostajemo pri tome da nema nikakve potrebe za ovakv im 
knjiženjem. Veliki broj banaka duguje inostranstvu. Uostalom da 
je to dugovanje opravdano ili ne, ono postoji i na njega se 
lto ra  da plati kamata.

Prema našem računu račun dobitka i gubitka Narodne 
banke na dan 31 decembra ovako bi izgledao:

Prihodi u milionima Rashodi
dd eskörtta 150 1 Troškovi 63.5
od lombarda 28.7 Amortizacija 5
Ostali prihodi 16.5 ; Sumnjiva potraživanja 10
Od fondova 11 i Kamata na strani 32

Čista dobit 95.5

* 205.2 ј 206
p o b it bi iznosila dakle 95.5 miliona odnosno, ako skinemo 

prihode rezervnog fonda sa 10.5 miliona, 85 miliona prema 26.3 
отИопа koliko je iskazano u završnim računima.

Ako uzmemo, da će prihodi od kam ata iduće godine opa
dati, a sa druge strane ako vodimo računa o tome, da će prihodi 
od rezervnog fonda biti sve veći, onda možemo poći od pret
postavke da će. čista dobit biti u1 budućnosti najmanje 80 miliona 
dinara. Podela te, čiste dobiti bi, ovako izgledala: imalo bi .se doti
rati fondu 4 miliona, akcionari bi dobili 26.8 mikma, a država
49.2 miliona. Po starom ključu podele dobili bi akcionari 28.6 mi
liona a država.?am o 42.8 .miliona, jer bi, 4 miliona išlo na re
zervni fond (5% ) a 4.56 miliona kao 6%  tantijema upravi, nad- ’ 
zqrnom odboru i činovnicima. . . , .

Nezavisno od toga je stanje akcionara Narodne banke 
veoma povoljno'. Danas iznosi imaovina Narodne banke (glav
nica i rezerve) oko 280 miliona; pri tome fondovi se svake go
dine snažno dotiraju —  sa 5%  od čiste dobiti najmanje —  ali 
se oni povećavaju automatski od svojih sopstvenih prihoda 
tako da će akcionari za izvestan period godina — rok poslo
vanja Narodne banke je ugovorom sa državom utvrđen — 
imati fondove za 200% veće od same glavnice.

U upravi Narodne banke za 1933 godinu nalaze se sledeča 
g.g.: Ignjat Bajloni guverner, Dr. Melko Čingrija, prvi vicegu
verner, Dr. Jovan Lovčević drugi viceguverner, Miroslav Kulmer, 
Andrija Radovič, Miloš Savčić, Dr. Gedeon Dunđerski Dr. Vla
dimir Turkovič, Pera Milanović, Dr. Bogdan Markovič, Toma 
Popović, Ivan Jelačin, Damnjan Brankovič, Dr. Vlada Markovič, 
Mihajlo Šonda, Dragutin Hribar, Dr. Svetislav šumanović, 
Nikola Berković, Jovan Markovič, Dr. Ferdinand Gramberg, 
Stevan Jovanović-Resavac, Mihajlo Lukarević, Draža Petrovič i 
Stevan S. Stefanovič. U nadzornom odboru su g.g.: Dimitrije 
J. Živadinović, Živko Jankovič, Solomon Kogn, Ljubomir Mihaj- 
iovič, Svetozar Godeyac, Tihomir Parsie i Stavra Trpković.

Д. Д. ЗА ПРОМЕТ КОВИНАМА ЦУГМАЈЕР И ГРУБЕР 
У ЗАГРЕБУ.

Подузеће je основано .1920 године од стране поз.чате 
бечке фирме Георг Цугмајер и Син. Она je у прво време 
имала задаћу да пласира у Југославији ггрошводе поменуте 
фирме и то у првом реду разне производе бакра и месинга. 
Пре.ма томе то je било једно чисто трговачко подузеће и 
но сопствену продукцију није се у прво врем ен и  мислило.

Године 1924 дошло je до знатних промеНа у посло- 
вању. Од чисто трговачког друштва се претвара у инду- 
стријско-трговачко. С обзиром на нашу царииску политику, 
показало се опортунм да се неки артикли који су се до сада 
увозили од централе у Бечу, ' лроизводе' у нашој земљи. 
Године 1924 предузеће je купило фабрику бакарних ироиз- 
вода Браће Штернберг у Словенској Бистрици, који je мо- 
дернизирана и знатно проширена.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
Акгива 1929. 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара
Благајна 295 188 154 209
Непокретности 848 ' 805 765 727
Машине 2.067 1.935 1.807 1.626
Инвентар 40 1,19 111 97
Роба 4.550 3.919 1.912 1.555
Материјал 88 101 113 84
Ефекти 168 309 167 167

Пасива
Главница 2.400 2.400 3.600 3.600
Резерве 85 170 ' 290 • 4,70
Салдо —  повериоца

и дужника '5.363 4.539 771 193
Добитак ■209 269 369 200
Збир биланса 8.058 7.378 5.029 4.464

Збир биланса показује опадање што je разумљиво
и с. обзиром на развој општих привредних прилика. Дужници 
,и повериоци нису засебно изказани,. него само њихов салдо, 
чиме се знатно квари преглед биланса. Како je еалдо ду- 
жника — поверилада изказан са исш д 200 хиљада, не, модае 

...се.пнати да ли дужници односно ловериоци износе свега не- 
колико стотина хиљада . или, пар милиона. динара. Из тога 
шт;9 издаци на каматима прелазе . хиљада динара може 
С.е, закључити да износе поверирци и то они за робу неко- 

, .лико миЛиона. A у томе случају морају и дужници да износе 
i. ijap милиона динара. ,

Инвестиције. износ.е мање рд 2,5 милиона динара илв 
две трећине главнице односно oko 60% свих сопствених 

,ср,ет.стдва.
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Залихе робу еу знатно опале, што показује да се 
води рачуна о приликама тржишта односно о могућностима 
иласмана. У -периоду знатног смањења потрошње свих арти- 
кала, нарочито индустријских, нема никаквог смисла држати 
велика складишта.

Чисти добитак износи и прошле године 200 хиљада 
динара. Рачуни губитка —■ добитка овако изгледају:

Приходи

Приходи од .робе 
ЗДренос, из раније године 

Расходи 
П<јг о н

-Управни трошкови
Жамати
Порези

•Отпис сумњивих потра- 
живања 

Отпис извештаја 
Курсна разлика држав- 

них папира 
. Добитак

1929.

4.645
20

3.216
724
240

19

29
227

209

1930. 1931.
хиљадама динара
6.182

4

4.599
749
215
69

17
267

269

7.211
13

5.242
887
125
137

71
250

142
369

1932.

5.699
2

3.990 
■ 955 
203 

94

,27
233

200
Највећа бруто добит постигнута je 1931 године. П о  

чев са 'Прошлом годином осећа се криза. Али у јмного ма- 
i-boj мери него код друге индустрије. Због тога и видимо 

,даизноеи  прошле године добит 200 хиљада дина-ра и то 
поред отписа од 260 хиљада динара. Производња je прошле 
године била слабија што се види и no издацима око п-огона. 

'Управни трошкови томе на супрот још су увек у порасту.
Пре две године отписано je 142 хиљаде динара на 

-хурсној разлици државних папира. Подузеће има ове папире 
углавноме ради полагања кауција код разних лицитација.

У управном одбору се налазе следећа гг.: Инг. П-аул 
:Цугм»јер,- Беч, Густав Грубер, Јосип Грубер и Давид Хошнес.

PUČKA ŠTEDIONICA U KOPRIVNICI

Međ naše male —- a prema sopstvenim sretstvima —  go
tovo najmanje novčane zavode treba ubrojiti Pučku štedionicu, 
н Koprivnici, koja je, uprkos glavnice od svega 375 hiljada di
nara vrlo velikog lokalnog značaja i zbog toga naročito in
teresantna. Pučka štedionica u Koprivnici osnovana je još kra

je m  prošlog veka — 1895 godine —  i uživa u svome okrugu 
.apsolutno poverenje —  što dokazuje iznos od 11.6 miiiona tu
đih sretstava krajem 1931 godine. To se može objasniti pre 
svega dugogodišnjim radom ove štedionice, njenom tradicijom 
kao i ugledom koji uživaju njeni upravljači. Ona je osnovana pre 
38 godina sa glavnicom od 120 hiljada kruna, koja je postepeno 
povišavana, delimično novim emisijama a delimično iz rezervnih 
fondova na 1.5 miiiona kruna u 1920 godini, a zatim pretvorena 
a 375 hiljada dinara koliko i danas iznosi. Akcija ima 3000 ko
mada a 125 dinara (ranije 500 kruna što je za tamošnje prilike 
bilo vrlo mnogo).

Pored svih bankarskih operacija ona se bavi i trgovinom, 
и glavnome poljoprivrednim proizvodima. Dok je to ranije bilo 
vrlo lukrativan posao, posljednjih godina od toga više nema 
mnogo koristi.

Razvoj poslova Puške štedionice u Koprivnici za posled
nje četiri godine najbolje nam pokazuje sledeča tablica ü kojoj 
donosimo glavne bilansne pozicije štedionice. Dobijamo sledeću 

.sliku:

Račun tzravnanja
Aktiva

Gotovina ■;
Menice
Dužnici
Poštanska štedionica

1929. 1930. 1931. 1932.
u hiljadama dinara

448 448 202 141
5.214 6.308 6.014 5.665
4.309 4.998 5.423 4.558

65 365 122 61

Hartije od vrednosti 75 10 10 10
Roba 290 261 323 279
Nepokretnosti 58 58 58 58

Pasiva
Glavnica 375 375 375 375
Rezerve 106 117 131 143
Ulozi na štednju 8.397 9.882 10.427 7.502
Poverioci 1.504 2.012 1.168 2.718
Dobit 47 59 48 ‘ 27
Zbir bilansa 10.433 12.448 12.153 10.774

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 596 714 833 -743
Plate 81 81 . 81 81
Troškovi 27 26 32 37
Porezi 66 39 27 36
Dobit ' 47 60 48 27

Prihodi
Kamati 402 569 539 618
Provizije i roba 416 348 482 305
Zbir prihoda ili rashoda 817 917 1.021 924

Prvo da pogledamo pasivu. Najveću poziciju čine ulozi
na štednju. Sve do kraja 1931 godine oni neprekidno rastu, što 
je svakako vrlo karakteristično po poverenje, koje je štedionica 
uživala u Koprivnici i okolini. Jer dok imamo kod mnogih dru
gih novčanih zavoda poslednjih godina znatan odliv uloga, 
dotle ovi kod Pučke štedionice rastu, odnosno su u toku 1931 
godine u tolikoj meri porasli da je njihov ukupan iznos i pored 
učinjenih isplata za preko 545 hiljada veći no krajem 1930 go
dine. Ali u 1932 godini, posle objave Zakona o zaštiti zemljo
radnika i u doba, kada su zagrebačke vodeće banke morale tra
žiti zakonsku zaštitu, došlo je u Koprivnici do nervoze među ula
gačima i Pučka štedionica je u toku poslednje godine isplatila 
skoro 3 miliona uloga na štednju, koji su opali od 10.43 na 7.5 
miiiona. Taj ogroman iznos nije mogao biti isplaćen samo po
moću redukcije aktivnih bančinih poslova, već je štedionica pri- 
begla novim izvorima, povećavajući poverioce od 1.17 na 2.7 
miiiona; na taj način dobiveno je 1.55 miiiona za isplatu ulaga
ča; u aktivi, smanjeni su menični krediti za oko 350 hiljada a 
aktivni tekući računi za oko 900 hiljada,, ukupno za 1.25 miii
ona; ako tome dodamo još i smanjenje pozicija gotovina, potra
živanje kod Poštanske štedionice i robe, onda dobijamo iznose 
koji su bili potrebni za isplatu ulagača. Na taj način je Pučka 
štedionica izbegla primenu moratoriuma §§ 5 i 6 — zahvalju
jući likvidnosti svojih poslovnih prijatelja — poverioca. Hartija 
od vrednosti ima Pučka štedionica veoma malo — a bilansira ih 
poslednje tri godine nepromenjeno sa 10 hiljada dinara, a nepo- 
kretnosti sa 58 hiljada.

Bruto prihodi Pučke štedionice bili su poslednje četiri 
godine najveći u 1931 godini sa  1.02 miiiona, odnosno skoro 
tri puta veći od glavnice. U 1932 godini ovi su prihodi manji 
za oko 100 hiljada, ali su ipak veći od bruto prihoda u ra
nijim godinama.

Čista zarada Pučke' štedionice je zbog male glavnice i 
velikih tuđih srestava uvek samo čedna iako sa prosečno 48 hi
ljada iznosi skoro 15% od glavnice. U 1932 godini zarada je 
iskazana sa 27 hiljada odnosno 7.3% od glavnice, što bi dozvo
lilo dividendu od 7%. Postojao je projekat, da se isplati na ak
ciju od 125 dinara 6 dinara na ime dividende, ali je ipak doneta 
odluka, da se ove godine ne plaća dividenda, već da se 8 hiljada 
dinara dotira rezervnom fondu, 18 hiljada prenese na novi ra
čun a 1.4 hiljada biće dotirana pensionom fondu.

U upravi Pučke štedionice u Koprivnici nalaze se slede
ča gospoda: Dr. Mato Malančec, pretsednik; Izidor Hiršl, di
rektor; Dr. Mirko Kasumović, Vffim Grmwald i Josip Fuhs. U 
nadzornom odboru su gospoda: Vladimir Marič, Levin Šlenger 
šandor Rozenberg.



Народна банка Краљевине Југославије
Рачун  доби тк а и губи тк а на дан  31 л ец ем бр а 1933 Јгодиаге

GUBITAK: DOBIT Afe:
..............  'II 'l'l

Troškovi 63,245.860.59 Interes na mertice 122,630.264.61

Amortizacije 10,724.454.76 Interes na zaloge 23,997.271.80

Sumnjiva potraživanja 63,068.842,— Prihod od depo-a u inostranstvü 2,057.348.64

Čist dobitak Dinara 26,238.864.68 Naplaćena otpisana potraživanja 4,682.600.76

Od ovoga: Razni prihodi 9,910.536.22

Rezervnom fondu po čl. 7 zakona 2,311.943.23
Državi po čl. 37 zakona 4,932.498.94
Akcionarima po čl. 37 zakona 18,994.422.51

163,278.022.03 163,278.022,03

Рачсун изравна& а а а  дан  31 д ед ем б р а  1933 годи н е

IMOVINÄ: DUG:

Podloga: Glavnica 180,000.000,—
zlato ü kasam a :i na strani 1.794,991,526.82 Novčanice u opticaju 4.327.169.340.—
novčanice u stranoj moneti 8.445.61 Obaveze po viđenju:
devize 111,217.389.24 potraživanje držive 7,309.657.72

bteviafe icojfe -tfe ulaze ti podlogu 54,505.230.96 žiro -računi 474,413.070.33
Kovan novac razni računi 549,291.192.84

ü srebru i niklu 239,957.071 Obaveze sa rokom 1.106,323.014.46
Zajmovi: Rezervni fond 8-1,345.916.61

na menice 1.808,866.590.69 Fond za amortizaciju nepokretndsti 10,381.238.57
na zaloge 293,126.136.10 Fondovi bančini:

Hartije od vrednosti 11,766.000 za zidanje antrpota ■2,389.008.61
Raniji ävatisi doživi

1.720,499.135,70
potpomaganje poljoprivrede 340.339.83

iznos pre zaključka „ po'tpofaaganje poljoprivredne književnosti 218.696.63
po odbiiiku učešća državnog u zaradi „ pbptihu dividende 464.070.79

Narodne banke 4,932.498.94 Pension} fond bančinog osoblja 23,498.230.14
Privremeni avansi Glavnoj državnoj blagajni 600,000.000.— Razna pasiva 180,438.660,—
Vrednosti rezervnog fonda 54,975.044.96 Ostavljači ostava na čuvanju 30,336.305,—
Vrednosti fonda za amortizaciju n'epokretnosti 9,-200.000,— OstaVljači ostava po raznim račtrfmna i
Vrednost bančinih fotnđova: kaü'cijä 1836,385.160.22

zä zidähje afttrpota 2,011.000— Do bit a t za podelu akcionarima i 8,994.422.51
„ potpomaganje poljoprivrede 335.880.73
„ potpomaganje poljoprvredne književnosti 202.413.02

Vrednost pertsionog fori da 23,35)4.365.35
Nepokrethdäfi 106,685.710,-
ZavdŠ za ižrađu rfOvčAnića 43.5lS.887.7i6
’NäiASStäj i  pribor 3,532.069.20
RažM Ä v a 91.719.460.-87 .

Osfcive na čuvanju 30,336.305,—
Ostave po razhifri f ä&ittffiä i 2.836.385. lM-2-2

9.832,298.324.28
-

@.832,298s3Ž4;Ž8
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Садржај:
Banka Ј. Kreutzer d. d. — Zagreb 
Banka Zlatibor a. d. — Beograd 
Industrijska kreditna banka a. d. — Beograd

BANKA J, KREUTZER D. D. — ZAGREB
Prva zagrebačka banka, koja je objavila svoje završne 

račune za 1933 godinu, je Banka j. Kreutzer d. d. Ne možemo 
je ubrojiti medj vodeče kreditne ustanove Zagreba, ali je uprkos 
torne jedna od najagilnijih. A to je u današnjim prilikama, kada 
treba pristupiti novoj izgradnji našeg novčanog tržišta i kre
ditnog organizma, jedno od najvažnijih preimućstava. I ako ima 
Banka j. Kreutzer formu akcionarskog društva — od 1920 go
dine — kada je to postala iz naročitih razloga, naime zbog ta
dašnjih deviznih propisa, ona ipak pretstavlja i danas tip predu- 
zeća privatnog bankara. To nam najbolje potvrdjuje činjenica, 
što su njene vodeće ličnosti istovremeno i jedini akcionari podu
zeća.

S obzirom na našu bankarsku i kreditnu krizu za vreme 
poslednjih 30 meseci neobično je interesantno pogledati, kako 
su se razvijali poslovi Banke J. Kreutzer. Njeni bilansi za po
slednje dve godine za nas ne pretstavljaju nikakvo iznenadjenje, 
pošto su nam poznate velike bankarsko-političke sposobnosti 
njenih šefova

Račun Izravnanja
Aktiva: 1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
1933.

1.400

2.486 
5,283 

138 
4.454 
2.423 

320 
3.315 
2.119 

54
1.897

5.000 
1.650 

ЗШ 
14.469 

420
1.897 

71 
83

23.890
Prema zbiru bilansa bio je poslovni volumen bančin naj

manji krajem 1931 godine, sa  14.85 miliona i to iz dva razloga: 
prvo kao posledica spontanog odliva uloga, kome je kao što 
viiđmo, u ono doba bila izložena i ova banka, od 9.8 na 7.3

Gotovina 1.220 842 4.649
Žiro kod Narodne banke

i Poštanske štedionice ----- -----
Dnevno raspo!, kod b a n a k a ------ ----- -----
Valute i devize 85 106 158
Eskont 10.375 7.299 4.606
Hartije od vrednosti 4.276 3.905 3.647
Kursna razlika drž. papira ------ -----
Tekući računi i lombard 1.350 1.223 2.829
Nepokretnosti 1.400 1.400 2,117
Inventar posle otpisa . 45 45 52
Dužnici po garantijama ----- ------

Pasiva:
Glavnica 3.000 3.000 5.000
Rezervni fond 1.500 1.650 1.650
Fond kursne razlike ----- ----- '
Ulozi 9.809 7.319 10.609
Poverioci 4.0«) 2.637 406
Poverioci po garantijama ----- -----
Prelazili računi ------ ------ ------
Dobit 433 245 138
Zbir bilansa 18.806 14.851 18.061

miliona, a drugo, što je uprava, s  obzirom na novo nastale pri
like, sama smanjila svoje poverioce od 4 na 2.6 miliona dinara. 
Ona je to mogla učiniti pošto je bilr već i tada u neobičnoj meh 
likvidna i  pošto je svoj menični portfelj smanjila za preko 3 na
7.3 miiiona. Ona je to mogla uraditi pošto se njen portfelj sa
stojao iz najboljih poslovnih, dakle stvarno kratkoročnih me
nica. Pošto Banka Kreutzer ni u najkritičnije vreme, u septembru
1931 godine niti posle, u proleče 1932 godine, ni za trenutak 
nije obustavila niti odugovlačila isplatu uloga, niti pomišljala da 
se koristi moratorijalnom zaštitom, vidimo, da su ulozi počeli 
rapidno da rastu. Od kraja 1931 godine banka ima priliv uloga, 
koji je intenzivniji nego za vreme najpovoljnijeg razvoja u 
našem bankarstvu, ličn i kontakt upravljača sa komitentima, kao 
i njihovo poverenje u prve odneo je sjajnu pobedu, i bilo je 
momenata, kada se banka morala braniti od novih uloga i od
bijati' njihov prijem, ako nisu dolazili od strane poznatih ko- 
mitenata. Dok je banka Kreutzer u 1932 godini reducirala po- 
nova svoje poverioce od 2.6 miliona na svega 406 hiljada, dotle 
su ulozi porasli na iznos, veći nego 1930 godine, što  je imalo 
za posledicu, da je zbir bilansa porastao na nivo od pre krize; 
u 1933 godini postaje poslovni volumen sa 24 miliona već re
kordan, i za 30% veći nego u 1932 godini, i to isključivo zbog 
toga, što ssi ulozi poslednje dve godine, koje pretstavljaju. za 
кабе novčane zavode godine najtežih iskušenja porasli od 7.3 
na 145 miliona, dakle za skoro 100% !!, a  za preko 40% prema
1932 godini!

Drugi vrlo važni momenat koji treba takodje podvući, 
je povišenje glavnice u 1932 godini, od 3 na 5 miliona, što je 
posledica ulaska dvaju mladih i sposobnih bankara, kojima su 
iz sopstvene prakse bile odlično poznate prilike na kre
ditnom i bankarskom tržištu Beograda, Ljubljane i Novog Sada, 
pored, razume se, zagrebačkog. Time je Banka Kreutzer baš u 
najtežem vremenu po naše kreditne ustanove dobila dve nove 
snage, dobro -upoznate sa svim finesama funkcionisanja tržišta 
i bankarskih poslova kod nas a drugo nova sopstvena sretstva,

Ako rezimiramo analizu pasive Banke Kreutzer za po
slednje dve godine, onda dolazimo, prema dosada izloženom do 
sledećeg zaključka: u doba nezapamćenih poremećaja na našem 
bankarskom i kreditnom organizmu ovaj je zavod 1) povećao 
sopstvena sretstva od 4.65 na 6.95 miliona (2 miliona glavnice 
i 300 hiljada rezerve), 2) uloge od 7.3 na 14.5 miliona, a pri 
tome 3) smanjio poverioce od 2.6 (godinu dana ranije bili su
4 mil.) na 406 hiljada u 1932 odnosno 420 hiljada u 1933 godini.

Neobično interesantnu sliku nam daju struktureine pre
mene u aktivi. One u punoj meri reflektiraju obazrivu poslovnu 
politiku kao i neobično teške prilike. U 1930 godini je eskontni 
posao obuhvatao još preko 60% svih angažmana. Čim je došlo 
do prvih poremećaja a  u vezi sa njima do rapidnog pogoršanja 
opštih privrednih prilika, prvenstveno smanjenja izvoznih po
slova, —  koje je banka u znatnoj meri finansirala — dolazi do 
sužavanja meničnih kredita, od 10.4 miliona u 1930 na 4.6 u
1932 i 4.45 miiiona u 1933 godini. Ali ovo smanjenje još ne
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znači da je banka obustavila novo kreditiranje, kao što je to 
uradio pretežni deo naših banaka. Ne! Banka Kreutzer dolazi 
u red onih retkih zagrebačkih banaka koje još uvek odobravaju 
nove zajmove, kratkoročno — pošto je pretežan deo tudjih sret- 
stava kratkoročan, i uz odgovarajuća pokrića, koja moraju biti 
danas, kod postojećih dužničkih zaštita i moratorijalnih odre
daba naročito rigorozne. Zato vidimo, da se posvećuje mnogo 
veća pažnja zajmovima po tekućim računima; i tombardu, koji 
su u 1933 godini porasli za 500 hiljada na 3.3 miliona, dok su 
krajem 1931 godine iznosili: svega 1.2 miliona. Portfelj hartija 
od vrednosti smanjen je poslednje dve godine za 1.5 miliona 
na 2.42 miliona. Od toga je 2.37 miliona državnih hartija od 
vrednosti a 48 hiljada privatnih. Poslovi Banke Kreutzer na za
grebačkoj berzi vrlo su intenzivni, i s obzirom na činjenicu, da 
je portfelj baš u 1933 godini smanjen za jednu trećinu, za preko
1.2 miliona smatramo, d a  su konjunktura i visoki kursevi krajem 
decembra 1933 godine bili dobro iskorišćeni. Nije nam poznato, 
da ii se Banka Kreutzer u 1931 odnosno 1932 godini koristila 
uredbom ministarstva finansija i od tada pretrpljene kursne ra
zlike kod državnih papira otpisala samo i /s a 4/s knjižila kao 
zasebnu poziciju u svojoj aktivi. Ali vidimo, iz bilansa za 1933 
godinu, da postoji ovde u aktivi pozicija kursne razlike dr
žavnih hartija od vrednosti u visini od 320 hiljada dinara. Me- 
djutim, u bilansu imamo istovremeno u pasivi nov fond kursne 
razlike od 300 hiljada. Ako ova pozicija u aktivi pretstavlja 
ostatak otpisa iz ranijih godina, dakle u stvari gubitak, onda 
je isti sada izravnan fondom u pasivi. Ako pak ova pozicija 
pretstavlja još neobračunatu kursnu razliku, onda je i to u 
stvari zarada bančina i u tome slučaju ovu poziciju ne smemo 
oduzeti od one u pasivi, već dodati.

Koliku važnu ulogu pridaju upravljači Banke Kreutzer 
u današnje doba postulatu likvidnosti pokazuje pozicija go
tovine odnosno odmah raspoloživih sretstava. Ona iznosi krajesn 
1933 godine 9.17 miliona! i to kod 14.5 miliona uloga od
nosno preko 63% tudjih sretstava!! Uzimajući u obzir 
da su ulozi porasli poslednje dve godine za 7.1 milion
— a poverioci isplaćena novim povišenjem glavnice — onda iz
lazi, da su svi oni novi ulozi, a preko toga još 2 miliona ranijih 
sretstava plasirani u gotovinu odnosno dnevno razpoloživa 
sretstva. Od tih 9.17 miliona (u 1932 godini bilo je 4.68 miliona) 
nalazi se u bančinoj blagajni i.4 miliona, na žiro^računu kod 
Poštanske štedionice i Narodne banke 2.48 miliona a kao dnevno- 
raspolo'živa gotovina kod novčanih zavoda 5.28 miliona. Pozna
vajući obazrivost upravljača, ubedjeni smo, da su ti iznosi pla
sirani ovako, da za njih nema opasnosti da bi mogli postati 
blokirani.

Van svake je sumnje, da pretstavlja tolika gotovina — 
preko 40% obrtnog kapitala i preko 60% tudjih sretstava - težak 
teret za Banku Kreutzer-a i za našu narodnu privredu — ali je 
to danas, kod prilika u kojima se nalazimo, ipak jedan katego
rički imperativ i preduslov za normalizaciju prilika. Za banku, 
njenu zaradu i akcionare to pretstavlja vrlo velike žrtve.

Nove uredbe o sanaciji novčanih zavoda neposredno ne 
tangiraju Banku Kreutzer. Pa čak ni uredba o maksimiranju 
kamata, pošto kamata koju ona naplaćuje ili odobrava nije bila 
Veća od 12г/2%. Bez obzira na žrtve koje ona podnosi kod 
ovako velikog tikviditeta i rezervi, ipak ih banka Kreutzer neće 
smanjiti pre nego što se budu naše kreditne prilike normalizi
rale i obezbedila naplata potraživanja, što u dogledno vreme još 
neće moći biti slučaj. Zbog toga je toliko važnije pitanje mobili
zacije našeg tržišta hartija od vrednosti, putem stvaranja mo
gućnosti lombardovanja.

Čista dobit Banke Kreutzer, koja je još 1930 godine is
kazana sa 433 hiljada, opada sve poslednje godine i iznosi u 
1933 godini svega još 83 hiljade dinara. Drugčije se to nije ni 
moglo očekivati, kada je banka ptinudjena, da drži tolika sret
stva nezaposleno, odnosno samo sa minimalnim ukamačenjem

U upravi banke J. Kreutzer nalaze se sledeča g. g.: 
Slavko Betlheim, Ignjat Kreutzer, Julius Fischer i Franjo Huber

BANKA ZLATIBOR A. D. — BEOGRAD

Sutra, u nedelj u, 4 februara o. g. održaiće Banka Ziatibor 
svoj 9. redovni zbor akcionara na kome će uprava akcionatima 
predložiti, da im i pored otpisa od 384.7 hiljada dinara isplati 
iz čiste dobiti, koja iznosi 485 hiljada (kao i prošle godine) 
350 hiljada dinara na ime dividende, a to je 7% odnosno 14 
dinara na akciju od 200 dinara — dakle toliko kao i 1932 go
dine i za 2% više nego 1931 godine. To je za akcionare sva
kako jedno prijatno iznenađenje,

Već sama ova činjenica dovoljna je za konstataciju, da 
je Banka Ziatibor kroz prošlogodišnje teške prilike dobro pro
šla. Ona nema seljačkih menica niti velike dužnike koji danas 
nemaju mogućnosti da vraćaju svoje obaveze. Pretežni deo 
njenih aktivnih poslova baziran je na eskontu menica, a tih ima 
još i danas, koje su sigurne i pre svega kratkoročne. Kod sta
nja koje danas preovlađuje na našem novčanom tržištu, banke 
imaju mogućnosti da biraju komitente kao i kreditne operacije, 
u mnogo većoj meri nego ranije. Kriza kredita od poslednje dve 
godine je tako reći mimoišla Banku Ziatibor. Bilo je doduše 
odliva uloga, ali je banka ipak bila uvek dovoljno likvidna, ne 
samo da je isplaćivala sve uloge odmah, bez obzira na otka
zane rokove, već je imala i mogućnosti, da odobrava i nove 
kredite, neprekidno, kroz celu prošlu godinu, kao što je to ra
dila i ranije. Jedina je razlika pravljena u tome što se izbe- 
gavalo kreditiranje pojedinaca sa većim iznosima, i to ne oba
zirući se na nuđene garancije. Vrlo povoljno zvuči konstatacija 
uprave, da su bančini dužnici najvećim delom, vrlo dobro od
govarali svojim obavezama. To je banci krajem krajeva omo
gućilo, da odobrava nove kredite. M oratorijalne uredbe kao i 
uredba o sanaciji novčanih zavoda, koja je doneta pred kraj 
prošle godine, ne tangira Banku Ziatibor. Niti je mnogo tan
gira uredba o maksimiranju kamatnih stopa. Povodom ove 
uredbe uprava pravilno napominje, da uzroci, zbog kojih su 
kamate do sada najvećim delom bile tako visoke, nisu uklo
njeni i ako su nove kam ate već stupile na snagu. Ovi uzroci 
leže velikim delom u suviše visokim porezima i dažbinama, koje 
nisu smanjene, već naprotiv još povećane. *

Ako bacimo analitičan pogled na donju tablicu, vide- 
černo, da je banka u 1933 godmi stvarno relativno vrlo dobro 
prošla: ;

Aktiva:
Račun izravnanja

1930. 1931. 1932. 1933.

Blagajna 804
u hiljadama dinara 

900 66! 415
Menice 8.369 7.196 7.778 7.430
Tekući računi 2.025 1.844 948 1.201
Zajam na zaloge 1 234 899 710 513
Nepokretnosti 3.364 3.596 3.597 3.609
Nameštaj 120 108 97 88
Hartije od vrednosti 629 97 251 508
Efekti rez. fonda 667 591 488 • 528
Efekti penz. fonda — 24 23 22
Razna kativa 181 120 127 14
Garantije, kaucije itd. 14 645 15.916 16.860 16.413

Pasiva
Glavnica' 5000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fondovi 1.102 1.059 1.117 1.202
Ulozi na šted. i po tek. rač. 8.075 5.419 5.012 4.366
Reeskont 2.820 2.379 1.957 2.131
Drž. hipotek, banka 198 --- ___
Poštanska štedionica — 1.188 1.069 897
Dobit 424 348 485 485
Zbir bilansa 32.141 31.292 31.541 30,740

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

T roškovi 666 734 574 601
Kamata 680 758 636 553
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208 597 446 385
424 347 485 485

1.786 1.797 1.558 1.347
194 37 47 79
53 530 536 =597

1.980 2.437 2.141 2.024

Otpisi 
Dobit

Prihodi
Kamata i provizije 
Razni prihodi 
Od efekata i kirije 
Zbir prihoda

Ulozi su doduše nešto smanjeni, za 640 hiljada na 4.37 
miiiona, odnosno za 12%. Međutim, kako je banka sve uloge 
uvek odmah isplaćivala, to ne može biti posledica kakvog ne- 
poverenja, već samo stvarnih potreba. Ipak je odliv nešto veći 
nego u 1932 godini. Međutim, to banku nije ni najmanje sme
talo, pošto je raspolagala dovoljnim likvidnim sretstvima. Ona 
je čak bila u  stanju, da smanji istovremeno i svoj dug kod Po
štanske štedionice, za 172 hiljade na 897 hiljada. Ali je za isti 
iznos povećala svoje obaveze po reeskontu. Kod ukupnog iz
nosa tuđih sretstava od 7.4 miiiona iznose sopstvena 7.2 miii
ona od čega je glavnica 5 miiiona a ostatak su fondovi.

StruktUrelne promene aktive gotovo su interesantnije. Upr- 
kos odobrenih novih kredita je eskontni posao krajem 1933 go
dine za 350 hiljada bio manji nego godinu dana ranije, što po
tvrđuje, da je u toku godine otplata po meničnim zajm o/ima 
morala biti znatna. Dok su zajmovi na zaloge reducirani, za 200 
na 513 hiljada, dotle vidimo kod aktivnih tekućih računa pove
ćanje za preko 250 hiljada na 1.2 miiiona. Nepokretnosti su iska
zane sa  nepromenjenom vrednošću.

Ali je hartijama od vrednosti posvećena povećana pa
žnja, koja potiče od poboljšanih kurseva državnih papira. Pošto 
se njihov kurs krajem 1933 godine popravio i pošto su bili kup
ljeni novi papiri, vidimo, da je njihovo stanje prema prošloj go
dini znatno povećano. Kod slobodnih bančinih efekata poveća
nje vrednosti prema bilansu iznosi preko 100%, od 251 hiljada 
na 508 hiljada, a kod efekata fondova oko 10%. Ukupno svi su 
efekti bilansirani u 1932 godin' sa 760 hiljada a krajem 1933 
godine sa 1.06 miiiona. Na ime kursne razlike otpisano je kra
jem  ove godine 24 hiljade, dok ie prihod od efekata iznosio 142 
hiljade dinara. Rezervisamog gubitka na kursnoj razlici iz rani
jih godina (u aktivi') nema, pošto su svi ti otpisi i ranije izvr
šeni neposredno kroz račun rashoda, od čiste zarade, odnosne 
godine. Taj otpis je bio najveći u 1931 godini, sa 487 hiljada 
dinara. Znači, da je banka i u pogledu bilansiranja vrednosti 
efekata uvek vodila računa o realnom stanju i otpisima stvarala 
čistu situaciju.

Bruto prihodi su za 120 hiljada dinara manji nego u 1932 
godini i iznose 2.02 miiiona. ,Ovo smanjenje posledica je manjih 
prihoda od kam ata i  provizija. Nije verovatno, da su kamate u 
toku godine bile smanjene, ali ie to sigurno bio slučaj kod pro
vizija. i ako je poslovni volumen samo neznatno bio manji od 
onoga iz 1932 godine, ipak su prihodi od kam ata i  provizija pod
bacili za nešto preko 200 hiljada. Nepokretnosti su blanširane sa
3.6 miiiona, od čega je bilansna vrednost bančine p |la te  u Čikn 
Ljubmoj ulici 3.37 miiiona, dokle su prihodi od kirija iskazani sa 
455 hiljada a to je renta od preko 13%, što je danas za nepo
kretnosti vrlo mnogo. Od ranije otpisanih potraživanja naplaće
no je ove godine 49 hiljada dinrra. Od hartija od vrednosti' do
biveno je 142 hiljade, i to: 40 hiljada kao prihod od kamata, 79 
hiljada kao kursna razlika prodati!) hartija a  23.4 hiljade kao raz
lika na kursu obračunatih efekata, dok je istovremeni, otpis na 
efektima iznosio 24 hiljade, tako da je na papirima per saldo do
bit iznosila 118 hiljada dinara.

Kod rashoda, troškovi su sa 601 hiljadu za 27 hiljada 
veći nego 1932 godine, i ako su plate i administrativni troškovi 
smanjeni. Razlog leži u većim porezima i taksam a oko obszbe- 
đivanja potraživanja. Smanjenje pokazuju rashodi po kam ata
ma zbog manjih kam ata kod uloga, pre svega uloga po 
viđenju, kao i zbog manjih obaveza. Otpisi iznose 385 hiljada 
i to: od efekata 24 hiljade,nameštaja 10 hiljada, zajmova na 
zaloge 1.7 hiljada, od taksa u parničkom postupku 19 hiljada

a od sumnjivih meničnih kredita rezervisano je 331 hiljada odt- 
nosno oko 5% ukupnih eskontnih kredita. Ukupno, otpisano je 
poslednje četiri godine 1.64 miiiona i van svake je sumnje da 
je  posle ovako znatnih otpisa bančina aktiva potpuno pročišćena.

Uprkos tako znatnih otpisa čista dobit iznosi 485 liiHada, 
koliko i prošle godine. Od toga je dotirano pensionom fondu 
48 hiljada, kao tantijema upravnom, nadzornom odboru i. činov
nicima dato je 82 hiljade, naročitom rezervnom fondu 419. di
nara a akcionarima, kao što smo u uvodu napomenuti, 350 hi
ljada odnosno 7% kao i prošle godine.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Blagoje J. Antoni- 
jević, pretsedniik; Andrija Tošie, potpretsednik; Velimir Milo
vič, Nikola Đ. Dragojlović, Dimitrije Birtašević, Svetislav N. 
Mitić, Mi'loje S. Marjanovič, Grozdan P. Ristič, Krsman Đ. 
Vitorović, direktor. U nadzornom odboru su gospoda: Filip 
Markovič, Rista Ristovie, Miloš P. Miloradović, Konstantin. Ste
panovič i Košta Mijatović.

INDUSTRIJSKA KREDITNA BANKA A. D. — BEOGRAD

U „Narodnom Blagostanju” nalazi se analiza Industrij
ske kreditne banke svake godine međ prvima. Ne samo iz raz
loga što banka međ prvima objavljuje svoje završne račune, 
već i zbog toga, što to u punoj meri zaslužuje. Ona je neobično 
obazrivo i sposobno upravljana. 1 ako prema poslovnom volu
menu pripada međ manje prestoničke novčane zavode ipak je 
ona prema prirodi svojih angažmana, poslovnim principima i 
radom toliko značajna i interesantna da moramo ponoviti našu 
želju, kojoj smo već ranijih godina ovde dali mesta, da bi bilo 
za našu privredu upravo sjajno, da imamo što veći broj ovakvih 
„malih” novčanih zavoda i koji bi bili tako solidno fundirani. 
Skloni smo verovati, da bi kreditna kriza i teškoće našeg ban
karstva već odavno bilejikvidirane.

Za industrijsku kreditnu banku ne postoji moratorijalna 
zaštita. Kao u 1932 godini, tako je ona i u 1933 godini naj- 
urednije odgovarala svim svojim obavezama i tu svoju poslovnu 
politiku formuliše uprava u svome izveštaju sledečim rečima: 
„Ulagače nismo ni jednog časa ostavili u sumnji da su njihove 
pare zamrznuti krediti”.. Ipak je njeno poslovanje, kao u osta
lom i svih novčanih zavoda u 1933 godini bilo neobično teško. 
Smatramo da su te prilike u dovoljnoj meri poznate, zbog čega 
ih ne ponavljamo. Ali treba da podvučemo jedno: Analizirajući 
rad  bančin u 1933 godini i upoređujući ga sa ranijim godinama, 
pre svega sa 1932 godinom došli smo do zaključka, da ova 
poslednja godina nije bila onako teška kao prethodna, i da su 
se prilike kao i uslovi rada kod Industrijske kreditne banke već 
u izvesnoj meri popravile. A to je vrlo dobro. Pre godinu dana 
smo konstatovali, da je banka sjajno prošla kroz sve teškoće 
kojima su naši novčani zavodi bili izloženi u 1932 godini. Ove 
godine je rezultat još povoljniji. Uprava konstatuje, da je sva 
njena pažnja bila posvećena održavanju poverenja i likvidnosti; 
nove kredite je odobravala svojim komitentima u granicama ra
spoloživih sretstava -— što je činila kroz čitavu godinu, nepre
kidno — i ako nije težila za većom poslovnom ekspanzijom. 
To je danas jedino pravilna bankarska politika: ne ekspan
zija, nego održavanje dosadašnjih poslovnih veza, prečišćava
nje i interno snaženje. Tačno je dalje gledište uprave, da sa 
novo-stvorenim prilikama treba računati — i ako je ranije pre- 
ovlađivailo mišljenje, da će s.ve ove teškoće biti sam o kratkog 
roka — i dodaje, da će ove prilike, i kada se budu izmenile 
na bolje, ostaviti toliku pustoš, da će trebati mnogo vremena 
da se privreda iznova oporavi. Zbog toga je nastojala, da sao- 
brazi poslovanje Industrijsko kreditne banke novim prilikama. 
Kod starih kredita uzeta je u obzir promenjena konjunktura 
odnosno sadašnja depresijaoija. što je izazvalo potrebu 
novih znatnih otpisa, naročito zbog uredbe o  posredovanju i 
postupanju vlasti kod eksekutivnih naplata. Kod novih kredita 
rigorozno su ispitane potrebe kao i prihodi iz kojih su se oni 
imali vratiti, itd. i ovaj nov način ocene dužnika pokazao je
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zadovljavajuće rezultate: opao je broj tužbi kao i meničnih 
protesta, pre svega kod novih poslova.

Račun izravnanja

Aktiva 1930 1931. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Blagajna 245 547 404 414
Menice . 8.627 8.414 7.165 8.337
Zajmovi na zaloge 935 529 389 364
Tekući računi 4.413 3.565 3.537 2.895
Vrednost rez. fonda 799 292 337 262
Ostali efekti — — — 11
Eksploatacija — 688 800 800
Nepokretnosti 701 721 721 943
Razlika na kursu drž. pap. — 60 45 —
Nameštaj posle otpisa 10 9 8 7

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Rez. fondovi 1.297 1.327 1.403 1.436
Ulozi i tek. rač. 10.460 9.625 8.068 8.959
Poverioci MO 449 574 256
Čista dobit 458 325 244 21к-
Zbir bilansa 37-511 35.359 34.366 34.496

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 853 977 707 703
T roškovi 584 561 465 455
Otpisi 192 217 284 318
Gubitak na hart, od vred. — 155 97 74
Dobit 458 352 244 215

Prihodi
Kamata 1 v 45 1.599 1.188 1.209
Provizije 520 505 448 367
Od nepokretnosti 113 119 115 125
Naplaćena a ranije otp. potraž. 9 12 46 39
Prihod od hart, od vred. — — — 26
Zbir prihoda ili rashoda 2.088 2.236 1.796 1.765

Već i letimičan pogled na najvažnije pozicije potvrđuje, 
da je 1933 godina bila povoljnija od ranije. Sopstvena sretstva 
su pojačana, zbog dotacije fondovima, i iznose 4.44 miliona, 
od čega je glavnica 3 miliona. Ulozi ponovno pritiču, i prema 
kraju 1932 godine veći su za 900 hiljada ili nešto više od 11'%. 
Stanje od 1931 i 1930 godine još nije dostignuto, ali je s obzi 
rom na razvoj događaja i nove uredbe privrednog karaktera 
(zbog kojih predviđa uprava da će izazvati nov odliv uloga) 
ipak skroz zadovoljavajuće; sa dve tačke gledišta: prvo za 
samu banku, koja je umela da očuva poverenje ulagača a drugo 
sa gledišta narodno-privrednog, pošto se vidi, da štednja nij'e 
upropašćena.

Poverioci, koji su u toku 1932 godine povećani za 125 
na 574 hiljade, iskazani su kraierri 1933 sa svega 256 hiljada 
i uprava napominje, da je od ranijih poverilaca zadržala ?amo 
Poštansku štedionicu, sa kojom inače održava intenzivno poslo
vanje.

Ovim promenama porastao je bančin obrtni kapital od 
13.4 miliona u 1932 godini na 14.0 miliona u 1933 godini prema 
14.8 miilona u 1931 i 15.7 miliona u 1930 godini.

U aktivi imamo pre svega povećanje meničnog port
felja, kao i nepokretnosti. Menice su povećane za 1.17 na 8.34 
miliona i samo za 100 hiljada su manje nego u 1931 godini. 
Porast iznosi dakle 16% a potiče iz priliva novih sretstava i 
naplate starih potraživanja, naročito aktivnih tekućih računa. 
Kako su u toku godine stari krediti revidirani, naplaćeni i sve 
ono što je iole bilo sumnjivo, otpisano, to pretstavlja ovaj 
portfelj, s obzirom na rigoroznost novog kreditiranja još veču 
sigurnost nego u prošloj godini, i što je važno, znatno veću 
likvidnost. Zbog toga banka nije imala potrebe, da poveća 
gotovinu u blagajni i ako bi to mogla uraditi kod priliva novih-

sretstava. Aktivni tekući računi su per saldo smanjeni, za 642* 
hiljade na 2.89 miliona dinara. Verovatno je jedan deo pret- 
voreu u menične kredite, zbog veće sigurnosti i brže naplate,, 
dok je drugi deo smanjen preuzimanjem nepokretnosti u. 
mesto naplate. Tako je u toku godine kupljeno od dužnika 
za otplatu dugova nepokretnosti i placeva za 230 h iljad i di
nara — koje .se nalaze mahom na periferiji Beograda i koje 
će, u koliko već nisu, biti opet otuđene, čim se za to ukaže po
voljna prilika.

Eksploatacija banje „Milan Toplica” u Viču kod Pro- 
kuplja kao i mineralne vode „Milan Toplica” koje je Industrij
ska kreditna banka uzela na 'zO godišnji zakup, bilansirana je 
nepromenjeno sa 800 hiljada dinara. Već iz razloga što  se ova 
mineralna voda vanredno povodno plasirala u Beogradu pa i, 
drugm krajevima naše države, pretstavlja ova pozicija za ban
ku nesumnjivo vrlo lukrativan nosao.

Kod hartija od vrednosti je ove godine situacija defini
tivno prečišćena. Bilansirane su sa 273 hiljade prema 337 hi
ljada u prošloj godini a od toga je 262 hiljade u vlasništvu 
fonda a 11 hiljada je slobodnih efekata. U 1931 godini banka, 
je prema odobrenju Ministarstva finansija rezervisala deo gu
bitka kursne razlike u naročitoj poziciji aktive — sa 60 hi
ljada. Kako je ova pozicija pretstavljala u stvari gubitak i 
kvarila aktivu, to je ove godine ostatak u celosti otpisan i u: 
bilansu se više ne pojavljuje.

Prema računu gubitka i dobitka iznose bruto prihodi 
1.76 miliona odnosno samo malo manje nego u prethodnoj go
dini. Od toga je 1.2 miliona prihod od kam ate (za 21 hiljadu 
v iše); ali su prihodi od provizija prilično opali, a oni od nepo
kretnosti, zbog kupovine novih, nešto povećani. Da su nena
plativa potraživanja i ranije rigorozno otpisana, potvrđuje, či
njenica, da je od njih naplaćeno 39 hiljada a poslednje četiri 
godine ukupno 106 hiljada.

Rashodi po kam atama su ostali nepromenjeni sa 703 
hiljade. Troškovi su još više suženi, na 455 hiljada, dok su 
još 1931 godine iznosili 561 hiljadu. Otpisi iznose ukupno 392 
hiljade, od čega na hartijam a od vrednosti 74 hiljade, od name- 
štaja 1 hiljada a na ime nenaplativih potraživanja i gubitaka 
na prodatim  zalogama 317 hiljada, i to posle veoma stroge pro- 
cene aktive, koja je izvršena s obzirom na sadašnje kreditne 
prilike i na neizvesnu budućnost. Ukupno je za poslednje 
četiri godine otpisano 1.34 miliona od čega dolazi 326 hiljada 
na gubitke na kursnoj razlici hartija od vrednosti. U oba slu
čaja visina otpisa pokazuje da je postupljeno sa najvećom ri- 
goroznošću — što potvrđuje, da je u to vreme od otpisanih du
bioza naplaćeno već preko 100 hiljada ili preko 10%.

Posle tih velikih otpisa, koji omogućuju banci neopte
rećeni razboj u novoj godini ii koji opravdavaju naša tvrđenja 
da je ona vrlo solidno fundirana, ostaje čista dobit od 215 hi
ljada koja je podeljena na sledeći način: 32 hiljade je dato 
odborima i činovnicima na ime tantijeme, akcionarima 180 hL- 
jjada kao 6% dividenda, koja te prema tome ostala neprome- 
njena kao i lane a ostatak od 2.750 dinara je prenet na novi 
račun.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: čedo M. Pavlovič, 
pretsednik; Miloš Radojlović, Miloje Novakovič, Rista Brinu- 
ševac, Nikola Đorđević, Zdravko Todorovič. U nadzornom odbo
ru su gospođa: Drag. Rafajlovsć, pretsednik; K. D. Vitorović i 
Boža Vučkovič. D irektor bančin je g. Milivoje M. Pavlovič.

I S P R A V K A :

U „Analizi bilansa” br. 4 od 20 januara 1934, a na kraju 
prikaza Vukovarske kudeljare i predione d. d., Vukovar, po
grešno su navedena imena članova upravnog odbora. U upravi 
se sada nalaze sledeča gospoda: „Dr. Oto Frarigeš, Ivan Galić, 
Steinhausz Aleksandar, Szabo Franjo, Lederer Gjorđje, Đr. Alois 
Tavčar, Dr. ing. Nikola Pšenica i Rudolf Telger”.
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Садржај:
Gradska štedionica —  Beograd 
Privredna štedionica a. d, — Beograd
Обртна удруга за штедњу и предујам — Загреб 
Нсвк парни млин д. д., Загреб

GRAĐANSKA ŠTEDIONICA — BEOGRAD

Građanska štedionica, osnovana u Beogradu još 1905 
godine, pripada prema svom poslovnom volumenu međ srednje 
velike beogradske novčane zavode, a s obzirom na njenu po
slovnu aktivnost, naročito poslednjih godina, ona se ne nalazi 
daleko iza naših vodećih banaka. Pre svega što se tiče poslova 
u efektima. Obazrivosti i pravilnom prosuđivanju prilika uprav
ljača Građanske štedionice imaju akcionari da zahvale da će za 
kritičnu 1933 godinu primiti na svaku akciju od 600 dinara di
videndu od 60 dinara odnosno 10%. Bolji rezultat omi nisu mo
gli ni želeti. A pri tome da napomememo, da su akcionari na ak
cije čija je nominala 600 dinara u stvari uplatili svega 350 di
nara, dok je ostatak b'o u toku godina popunjen iz rezervnih 
fondova, poslednji put 1930 godine kada je glavnica upotre
bom rezerve povišena od 5 -na 6 miliona.

Pored ove relativno vrio velike dividende ipak moramo 
napomenuti, da su bilansi neobično rigorozno sastavljeni. To 
nam dokazuje činjenica, da je poslednje tri godine otpisano, iz 
poslovne dobiti ili iskorišćemjem fondova 1.97 miliona dinara 
od čega 1.59 miliona kao gubitak na hartijama od vrednosti i 
374 hiljade kao gubitak na eskontu i ostalim poslovima. Ret
ke su banke koje tako detaljno i otvoreno pokazuju sastav 
svog efektnog portfelja, kao i učinjene otpise —  kao što je slu
čaj kod Građanske štedionice. Izveštaj njene uprave mogao bi 
u tome pogledu da posluži kao školski primer, a  upravi treba 
na tome odati punu pohvalu. Prvo, što se tiče sastava portfe
lja. Tu se nalaze naši najbolji papiri: 2705 komada Ratne šte
te, preko 200 akcija Narodne banke. 280 akcija Agrarne banke, 
akcije Srpskog brodarskog društva, 7% Stabilizaciomi zajam itd.
Na teret fonda za kursnu razliku efekata otpisano je 1931 go
dine 882 hiljade a od dobiti 45 hiljada. U 1932 godini otpisano 
je od fondova 28 hiljada, a  od dobiti 406 hiljada, a krajem 1933 
godine upotrebljena je za otipis kursne razlike dobit u kursnoj 
razlici Ratne štete u iznosu od 127 hiljada a 104 hiljade je 
otpisano iz dobiti. Uprava Građanske štedionica imala je krajem 
1931 godine mogućnost da se koristi zakonom o biilansira.nju 
državnih papira, što ona međutim nije uradila, s obzirom na 
pravilno bilansiranje aktive, i pokazala dovoljno hrabrost’, da 
svake godine zasebno likvidira svu nastalu razliku, ne žteđeći 
pri tome mi fondove. Interesantan je na primer otpis kod akcija 
Narodne banke, kojih ima 201 komad. Od ovih akcija otpisano 
je poslednje tri godine ukupno 857 hiljada dinara, od čega 85 
hiljada u 1933 godini odnosno 425 đimaira poi komadu. Pored 
otpisa od ovih 85 hiljada ove će akcije dati na ime dividende
60.3 hiljade, a za poslednje tri godine dale su 201 hiljadu di
nara.

I ako iznosi otpis na efektima poslednje tri godine pieko
1.5 miliona ipak vidimo', da bilansna vrednost' tih efekata ne 
pokazuje odgovarajuće smanjenje. Prema kraju 1931 imamo u 
1933 godini smanjenje od1 samo 438 hiljada na 2.36 miliona što

dokazuje, da je štedionica u toku godine svoj portfelj često i-z 
menila, novim kupo-prodajama. Na Ratnoj šteti otpisano je 
1931 i 1932 godine 418 hiljada. Na ovu Ratnu štetu naplaćeno 
je od kupona poslednje tri godine oko 203 hiljade, a krajem 
1933 godine imamo zbog porasta kursa Štete već opet i zaradu 
na kursnoj razäici od 127 hiljada. Sada, kursevi efekata su otpi
sani na najniži nivo:. Pošto su svi kursevi naših efekata u dru
goj polovini 1933 godini počeli da se rapidno popravljaju i pošto 
ova tendencija preovlađuje i u početku 1934 godine, to ima 
banka već sada lepe zarade —  ali ona ne pomišlja da otuđi 
te papire.

Uprava Građanske štedionice napominje u svome izve- 
štaju vrlo pravilno, d a  je prošla godina bila nepovoljnija od 
pretprošle zbog ćega je svugđe smanjen obim poslova. To je 
bio slučaj i kod nje. Ipak smatramo da je to potpuno prirodna 
posledica razvoja prilika kod nas, naročito s obzirom na sma
njenje poslovnog volumena naše privrede kao i s obzirom na 
postojeću kreditnu i bankarsku krizu. Daäje treba napomenu# 
da nove uredbe o sanaciji novčanih zavoda, maksimiranju ka
matnih stopa i zaštite zemljoradnika ne pogađaju Građansku 
štedionicu. Ona nema seljačkih menica, niti zamrznutih kredi
ta, ni nemirnih ulagača ili otkazanih uloga koje ne može ispla
titi. Njena je aktiva realno bilansirana i  u potrebnoj meri li
kvidna. Ni maksimiranje kamatnih stopa je neposredno ne tan
gira. Ranijih godina Građanska štedionica je objavljivala u 
svome izveštaju visinu kamtne stope koju nplaćuje. U 1929 
godini ona se kretala između 12% i 16%  ali je već u prvoj po
lovini 1931 godine svedena na 10г/2% do 12%, kao kod svih 
velikih zavoda. Ova je kam ata u jesen 1931 godine privremeno 
povećana, pošto je to  uradila i Narodna banka, ali je još u 
toku 1932 godine svedena na stopu koja se i1 danas nalazi ispod 
zakonskog maksimuma.

Račun izravnanja

Ativa 1930. 1931 1932
u hiljadama dinara

1933

Gotovima i žiro 952 899 901 1.118
Menice 15.600 12.946 12.174 10.294
Tekući računi 1.293 1.469 1.247 1.382
Lombard 720 682 385 278
Dužnici za prodate placeve 258 236 174 135
Nepokretna imanja 4.770 4.770 5.465 5.963
Hartije od  vrednosti 3.092 2.799 2.458 2.361
Nameštaj 57 59 53 49
Kaucije, garantije itd. 21.186 21.222 20.229 17.494

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Fondo-vi 2.589 1.824 1.797 1.866
Pensiomi fond 167 184 191 184
Ulozi na štednju 9.078 9.136 7.621 6.609
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Tekući računi 2.432 1.222 1.631 1.475
Reeskont 6.000 4.586 4.659 4.871
Prenosna pasiva 21.186 21.222 20.229 17494
Poreza ka-mat. uloga 18 19 17 14
Razna pasiva — 140 165 —
Čista dobit 991 1.062 783 778
Zbir bilansa 48.001 45.083 43.087 39.075

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 980 1.007 969 842
Troškovi 638 648 564 598
Poreza 446 335 307 132
Otpisi 94 132 520 232
Dobiä 991 1.062 783 778

PrlHodi
Kamata 1.834 1.879 1.572 1.232
Provizije 374 213 490 374
Od hart ja od vrednosti 70 185 211 183
Od nepokretnosti 833 812 763 736
Razni prihodi 39 95 108 '5 7
Zbir prihoda ili rashoda 3.149 3.184 3.144 2.583

Pošto Građanska štedionica nije ■ ograničavala isplatu
uioga ili pasivnih tekućih računa, vidimo, da su ovi po
slednje dve godine opadali i to  ulozi za 2.5 miliona na 6.6 mî -
liona (od toga 1933 godine za ravno 1 milion'1 dok su ulozi
po tekućim računima u 1931 godini opalr za 50% na 1.2 milima.
U 1932 godini zabeležen je ponovno priliv za preko 400 hi-
ijada a 1933 godine opet malo smanjenje. Godina 1931 bila je 
najteža, pošto je tada Štedionica pored 1.2 miliona isplaćenih 
pasivnih tekućih računa smanjila istvremeno i reeskont kod 
Narodne banke koji Joj je postao suviše skup, za 1.5 na 
4.58 mšfcma. Za poslednje dve godine ovi su reeskontni krediti 
u malom porastu, za 285 hiljada.

Fondovi su 1929 godine iskazani sa 3.5 miliona. Pošto 
je u 1930. godini glavnica povišena od 5 na 6 miliona (jedan 
milion je uzet iz fondova) i pošto je 1931 godine otpisana 
kursna razlika na efektima od skoro jednog miliona vidimo, 
da su ovi opali do 1932 na 1.79 miliona. U 1933 godini međutim 
iznose opet 1.87 miliona a time dostižu sopstvena sretstva 7.87 
miliona prema 12.8 miliona tuđih.

!z aktive vidimo, da je polovina obrtnog kapitala, naime
10,3 miliona, plasirano u menične zajmove. Oni moraju biti ve
oma likvidni, pošto su poslednje tri godine smanjeni za jednu 
trećinu, za preko 5 miliona. Druga najveća pozicija su nepo- 
kretnosä sa 5.96 miliona. Poslednje dve godine pokazuje po
većanje za 1.2 miliona a 1933 godna  dala je prihod od 736 hi
ljada ili više nego 12% neto. Zatim dolaze hartije od vred
nosti sa  2.36 miliona, о kojima je već ranije bilo govora. Ak
tivni tekući računi malo su povećani i veća je takođe i gotovi
na u kasi i na žiro-računu. Sa 1.12 miliona iznosi skoro 10% 
svih tuđih sretstava, a to je i u sadašnjim prilikama dovoljno, 
naročito s obzirom da su eskontni krediti likvidni i da danas 
postoje već i jeftine lombardne mogućnosti državnih hartija 
od vrednosti.

Teške prilike u kojima se danas nalazimo jasno pokazuje 
račun gubitka i dobitka, mnogo bolje nego račun izravnanja. 
Bruto prihodi, koji su u periodu 1930 i 1932 godine bili neka
ko stacionarni tfa 3.1 milion, opali su u 1933 godini na 2.58 
miliona, dakle za 560 hiljada ili 20%. To je mnogo ali je bilo 
diktirano potrebom sužavanja poslovnog volumena. Prihodi od 
kam ata i provizija najjače su reducirani, već i zbog toga što 
su menični zajmovi samo poslednje godine smanjeni za 2 mi
liona.

Među rashodima, kam ate su prem a 1931 godini takođe 
smanjene, za 160 hiljada, dok su troškovi ove godine nešto malo 
veći nego 1932 ali još ipak za skoro 10% manji od onih u

1931 godini. Dobro |e  što su i porezi mogli biti smanjeni, jer 
bi u protivnome u znatnoj meri uticali na visinu zarade. Od 
dobiti je otpisano 232 hiljade i to  104 hdljaide na ime kursne 
razlike kod efekata i 128.6 hiljada kao otpis sumnjivih meni
čnih, tekućih računa i nam eštaja. Posle toga ostaje 778 hiljada 
dinara kao čista dobit gotovo kao i prošle godine. Od toga je 
dato 117 hiljada kao 15% tantijema, 4 hiljade pensionom fondu 
činovnika, 58 hiljada fondu specijalne rezerve a 600 hiljada 
(prošle godine 660 hiljada) akcionarima kao 10% (lane 11%) 
dividenda.

U upravi nalaze se sledeča gospoda: Ljub. N. Trandafi- 
lović, pretsednik; Milija R, Jovanovič, Miodrag T. Perišić, Vu- 
kosav M. Stevanovič i Ljubomir Hadži-Đorđević. U nadzornom 
odboru gospoda: Jovan D. Jovanovič, Blagoje Trpković i Ivan 
Dimitrijevi«. Direktor bančin je g. Vukosav M, Stevanovič.

PRIVREDNA ŠTEDIONICA A. D. — BEOGRAD

Privredna štedionica a. d., Beograd ima vrlo interesantnu 
prošlost. Ona je osnovana 1924 godine, ali ne u Beogradu, nego 
u Grockoj, sa glavnicom od 3 miliona dinara. Zbog intenzivnih 
poslovnih veza sa Beogradom osnovana je filijala u Beogradu, 
koja je u 1932 godini- pretvorena u centralu, a sedište je prehe- 
to u Beograd. Pre toga, u prvoj polovini 1931 godine, dakle u 
poslednjem momentu pre bankarske krize pov šena je glavnica 
na 4 miliona, novom emisijom od 1 miliona dinara koju su pre
uzeli stari akcionari. Njeni upravljači su veoma rigorozni i 
svim snagama se staraju da štedionicu što bolje finansiraju 
i da razgrane poslove. Sa pohvalnim uspehom. Naročite teškoće 
imala je štedionica da izdrži u drugoj polovini 1931 godine, 
kada su joj otkazani krediti i kada su istovremeno povećane 
kamate. Međutim je štedionica ova teška iskušenja sjajno pre
brodila: isplatila je o roku sve svoje obaveze po tekućim ra
čunima. I odliv uloga je tada bio znatan. Tako su se tuđa 
sretstva smanjila od 1930 ka 1931 godini za oko 1.9 miliona. 
Pasivni tekući računi sa 1,2 miliona su u celosti likvidirani, 
a ulozi su opali od 1.86 miliona na 1.17 mil on a  u 1931 godini. 
I ako je štedionica u ono doba smanjila samo svoj eskontni 
portfelj za oko 1. milion, ipak se u 1931 godini morala u jačoj 
meri poslužiti reeskontom, koji je povećan za 620 na 720 hi
ljada. Ostala otkazana sretstva isplaćena su iz povišene glav
nice. Te godine pretrpela je štedionica i gubitak na kursnoj 
razlici kod državnih hartija od vrednosti, za 108 hiljada dinara, 
koja je međutim već 1932 godine potpuno otpisana pomoću 
fonda za kursnu razliku. U 1932 a naročito u 1933 godini pri
like se brzo normalizuju, kao što to potvrđuje donja tablica:

Račun izravnanja
Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.

u hiljadama dinara
Blagajna ,136' 192 122 126
Menice 5.106 4.161 4.224 4.103
Zajmovi na zaloge 539 481 ■ 435 478
Zajmovi po tek. računima 664 557 1.526 1.423
Račun filijale Beograd 3.153 4.201 — —
Nameštaj 41 38 41 37
Vrednost rez. fonda. 145 179 88 99
Ostale hartije — 152 191 332
Kaucije, ostave, supergaran -

cije itd. 5.555 7.970 7.935 7.248
Razna aktiva 28 — 16 —
Kurs. razlika drž. pap. — 108 — —

Pasiva
Glavnica 3.000 4.000 4.000 4.000
Rezervni fond 302 448 382 422
Ulozi na štednju 1.856 1.172 1.570 1.631
Tekući računi 1.208 — —■ —
Reeskpnt 100 720 399 294
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Račun filijale Beograd 3.153 4.201 — —
Tantijema 30 48 48 48
Dividenda 150 240 240 240
Zbir biiansa 15.369 18.798 14.580 13.847

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Kamata 128 216 173 163
Porezi 53 113 84 95
Troškovi 189 230 237 208
Otpisi 96 73 180 182
čista dobit 200 320 320 320

Prihodi
Kamata 474 732 687 665
Provizije 160 193 247 205
Razni prihodi 32 17 49 47
Od hartija od vrednosti — 9 10 51
Zbir prihoda ili rashoda 666 953 993 969

Već u 1932 godini zabeležen je rapidan priliv uloga na
■štednju, a uporedo s time, smanjuju se reeskontni krediti., koji 
su bili iskorišćeni u momentu najvećih otkaza. Potrebno je d'a 
pođvuoemo, da je štedionica i za vreme najtežih dana ipak bez 
odugovlačenja isplaćivala sva otkazana tuđa sretstva. Tome 
-treba zahvalila i brzu normalizaciju poslovanja u 1932 godini. 
Ona je i u 1933 godini intenzivno nastavljena. Ulozi na štednju 
pokazuju i te godine novo povećanje, na 1.63 miiiona (prema
1931 godini priliv iznosi već 50%) a prema 1930 godini manji 
su samo za 225 hiljada. Pored toga su reeskontni krediti po
novno smanjeni za 100 hiljada na 294 hiljade, a sopstvena sret
stva pokazuju prema 1930 godini porast od 1.12 miiiona od 
čega dolazi na glavnicu 1 milion a na povećanje fondova 120 
hiljada (pošto su prethodno bili smanjeni za 108 hiljada zbog 
otpisa kursne razlike državnih papira). Stanje Privredne šiedi- 
onice danas je potpuno konsolidovano: sopstvena sretstva iz
nose krajem 1933 godine 4.42 miiiona a tuđa ukupno. 1.9 miii
ona. Zbog rigoroznih otpisa svih eventualnih • gubitaka na ak
tivnim poslovima i hartijama od vrednosti, koji su poslednje 
dve godine iznosile po 180 hiljada,-a za četiri godine ukupno 
531 hiljadu aktiva je stvarno pročišćena. Zahvaljujući ovoj re
alnoj poslovnoj politici za Privrednu štedionicu uredba o sa
naciji novčanih zavoda u opšte ne dolazi u obzir. Jedino što 
mogu moratorijalne zaštite dužnika izazvati sporiju naplatu nje
nih potraživanja, a uredba o maksimiranju kamatnih stopa sma
njiti njene bruto' prihode. Nesumnjivo je da su za povoljan ra
zvoj štedionice bile odlučujuće činjenice, da ona nikako .nije 
obustavila isplatu uloga ili davanje novih zajmova. U tome kao 
i u likvidnim poslovima i relativno znatnim sopstvenim sret- 
stvima leži tajna uspeha štedionice u poslednjoj godini. Per 
saldo, krajem godine kod meničnih kredita nema naročitih pro- 
mena. Oni kao i  zajmovi po tekućim računima smanjeni su za 
po 100 hiljada dinara okruglo. Lombardni posao nešto je malo 
povećan. U aktivi, u 1933 godini gotovo je nainteresantniji po
rast pozicije hartija od vrednosti, od 279 hiljada u 1932 na 490 
hiljada' u 1933 godini (99 hiljada je vrednost rezervnog fonda 
a 332 hiljade su slobodni papiri). Svakako da se zbog povoljnog 
razvoja kursa naših državnih papira ii njihove relativno visoke 
renđite štedionica vratila ovome plasmanu, na kome će moći 
imati još lepe zarade.

Bruto prihodi variraju poslednje tri godine između 953 
i 993 hiljade, a 1933 oni iznose 970 hiljada dinara. Rashodi po 
kamatama nešto su manji, zbog deiimične otiplate ireeskontnog 
kredita. Dalje su za oko 15% smanjeni režijski troškovi, dok su 
porezi povećam za 12% na 95 hiljada. Pošto iznose rashodi 
467 hiljada ostaje razlika od 502 hiljade kao dobit. Međutim, 
uprava je od tog iznosa izdvojila na ime otpisa 182 hiljade, tako 
da iznosi čista dobit 320 hiljada, nepromenjeno kao i dve ranije

godine. Od ove dobiti dotira se 32 hiljade rezervnom fondu, 
48 hiljada kao tantijema obema odborima i činovnicima, a osta
tak od 240 hiljada dinara podeliće se akcionarima kao 6% di
videnda. Toliko je iznosila dividenda i u ranijim godinama, ne
promenjeno, dok je u 1930, na glavnicu od 3 miiiona, plaćena 
dividenda svega od 5%.

S obzirom na neverovatno' teške prilike u kojima se naše 
bankarstvo nalazi, ne svojom krivicom, mogu akcionari Priv
redne štedionice njenim poslovnim rezultatima biti u punoj meri 
zadovoljni.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: N kola Veljković, 
pretsednik; Đura St. Jankovič, potpretsednik; Nikola Premcvić, 
Miloš Miloradović, Drag. Brajković, Nikola Stančulović i Vuk 
M. Stevanovič. U 'nadzornom odboru su gospoda: Ilija Bogda
novič, pretsednik; M. Đorđević, V. Lj. Kostić i M ja t Luki;;.

ОБРТНА УДРУГА ЗА ШТЕДЊУ И ПРЕДУЈАМ — ЗАГРЕБ

У једном делу пречанских крајева, поред вовчаних 
завода акционарског, јавно-правлог и задружног карактера, 
било je и установа нарочитог типа, сличне задругама. Тако- 
зване удруге и задруге за штедњу и лредујам. Оснввачи 
једког таквог завода позвали су интересенте да упишу тако- 
зване лословне уделе. Обичио се радило о недељним упла- 
тама a за време од 4 године. Раније je било задруга где 
су поеловни удели износили недељно 1 круну, односно за 4 
године 208 круна. Ти удели су фиксно укамаћени. A њи- 
хови имаоци имали су о.пет право да у извесном одноеу 
према уплаћеним уделима добију код задруге и зајмове. 
По'Сле испуњене четири годш е коло тих пословних удела 
доспева и власницима се стављају на расположење уплаће- 
ни износи. Наравно no одбитку искоришћеног кредита.

Oko ових задруга скупљали су се у првом реду о-брт- 
ници, елободне професије и чиновници; вршила се у  неку 
руку присилна штедња. Није било тешко сваке иедеље одво- 
јити одређен взиос и положити га у задругу. A после 4 
годиие, добивао се становети шнос, одноено се у случају 
потребе могло лакше доћи до зајма.

једно коло пословних удела траје обичио 4 године. 
Према тол!е међу чланеггвом, ако можегло имаоце удела тако 
назвати, биле су увек 4 категорије. Они »оји су  тек почели 
плаћати евој недељни прилог, они који уплаћују већ д.ве 
или три године и они који крајем године завршавају са 
уплатама у коло и који he онда моћи располагати са упла- 
ћеним изноеима више уговореном ка.матом.

Тежиште проблема код овакових новчаних завода 
лежи у начину пласирања износа које су члаиови уплатили. 
У главиоме су ти износи пласирани у меничне и краткороч- 
не кредите. Уколико су ти кредити дани самим члааовима 
и до висине већ уплаћених износа, нбма никакве ооасности. 
Она ее појављује тек онда ако се појединцима одобре већи 
кредити, који премашају њ-ихову еконо-мску енгау. Ha томе 
страдале icy многе овакове институције. Где je у томе по- 
гледу вршен етрог надзор, поеловање je у с.ваком погледу 
дало повољне резултате.

Кредитна криза je захватила и ове задруге. Међутим 
оне су показале знатну отпорну снагу. Према данашњој 
ситуацији на нашем новчаном тржишту није искључено да 
ће доћи до осниван>а нових сличних институција, пошто су 
врло повољне за кредитираше малог човека.

Обртна задруга за штедшу и оредујам у Загребу 
оонована je још 1894 године. Постоји дакле већ 40 година. 
Осиована je од загребачких малих занатлија, који имају 
и данас одлучну реч у њено.м пословању.

Ha уплаћене уделе задруга je до 1927 плаћала ка- 
мату од 8%. Од тога времена, обзиром на општу тенден- 
цију спуштања каматњака, плаћа 6%.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:
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Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама двнара
Благајна 279 162 366 312
Народна банка 57 1.101 980
Банке 1.125 647 929
Ефекти 409 368 317 316
Менице 7.581 6.945 5.931 5.029
Дужници 4.097 4.415 5.089 4.480
Инвентар 50 40 30 27

Пасива
Резерва 160 180 200 269
Пословни удели 7.610 8.458 8.040 7.994
Улошци 2.823 2.592 3.579 2.780
Повервоци 998 1.079 900 821
PeecKOHT 373 588 512 2
Добитак 201 446 436 379
Збир билааеа 12.416 13.115 13.482 12.075

Предузећа овакове врсте вемају главнице. Од добитка
из пијединих година стварају се резервни фондови који слу- 
же за иокриће евеитуалвих губитака. Пословни удели прет- 
стављају у  неку ружу влаетита сретства предузећа. Али они 
доспевају после 4 године. Међутим, увек се стварају вови. 
Према томе висива расположивих сретстава није фикси- 
раиа. Од броја о®их удела и њихове висине одвисно je и 
кретање сретотава задруга.

Пословни удели били су вајвећи концем 1931 годвне. 
Изгледа да je упис навих удела у 1932 и 1933 био нешто 
мањи. A то je и разумљиво с обзиром ва прилике у нашем 
новчарству. Јер онај који je уписввао и плаћао нове уделе, 
имао je известаи ризико, пошто je питање да ли ће прилике 
дозволити да после 4 године може расиолагати са уплаће- 
ним кзноеима.

Поред оословних удела —• који одговарају сталној 
присилвој штедњи — има и слободну штедњу. Ове задруге 
примају и улошке на књижице, без обзира да ли je улагач 
члан или не. Улошци у 1932 години покааују пораст од 
милион динара и тиме рекордно стање. Међутим у прошлој 
години дошло je до известне реакције што je и разумљиво, 
пошто je у  Загребу толики број новчаних завода морао под 
режим Уредбе. Повериоци немају већег значења и показују 
незнатне промене.

Ранијих година реесконт je износио пола милиона 
динара. Прошле године исплаћен je до остатка о:д свега 2 
хиљаде динара. Значи да je завод био у знатиој мери 
ликвидан.

A ликвидитет може се приметити и из чињенице да 
je поред готовине у благајни од 312 хилЈада динара било 
код Народне банке још 980 хиљада динара од тога 800 хи- 
љада у  благајничким записима- a «од приватних банака по- 
траживање je износило 929 хиљада динара. To су у пре- 
тежној мери краткорочни пласмани.

За исплату долазе у  обзир само улагачи и штедно 
коло које доспева. У овој години то коло износи 3 милиона. 
Али -како су ira терет то-г кола одобравани кредити самом 
члаиству то  ће се од кола о  року морати исплатити само 
један мањи део.

Највећ« део поверених сретстава пла-сиран je у ме- 
нице и дужнике no текућем рачуну и предујмовима.

Чисти добитак омогућује 6% укамаћење пословних 
удела, a остатак добити који репрезевтује још леп изиос, 
употребљава се за повећање резервног фонда.

У угграви се налазе следећа г.г.: Људевит Гересдор- 
фер, Томо Пипић и  Јосип Шега.

НОВИ ПАРНИ МЛИН Д. Д., ЗАГРЕБ
Наша млинска индустрија још je увек у кризи. За 

велике млинове то je дајава која траје већ око 10 година 
и која he како изгледа, још дуже трајати. Капацитет наше 
млинске индустрије далеко je већи од домаће потрошње.

A на извоз брашна тешко- je данас и гкшишљати. Иде тешко 
и са пшеницом a камо ли са брашном. Крајеви који су ра- 
није трошили производе наше млинске индустрије, данас 
имају тако развијену сопствену млинску индустрију да су  
у стању покрити све своје потребе. У највећем делу чак и 
пшеницом сопствене производње.

Нови велики млинови не подижу се већ више година. 
Они који тгостоје, постепено обуотављају рад, претварајућ» 
се у друга подузећа. Међутим процес ликвидације још није 
толико напредовао да би се могло говорити о сређењу при- 
лика. Поготово што се последње две три године, услед. 
општих привредних прилика може говорити о известном 
смањењу потрошње пшеничног брашна. Међутим и успркос 
кризе млинске вндустрије подижу ,се још увек нови млинови 
малог «апацитета. Искуетво je показало да су режије код 
вел^ких млинова далеко веће него код малих. Нарочито 
стални режијски расходи.

Према тО'ме изгледа да he у току времена у нашој 
млинској индустрији мањи и средњи млинови истиснути 
велике.

Нови парни млин д. д. у Загребу по-стоји под том 
фирмом од 1921 године. Млин се налази у Бјеловару; раније 
je гтрипадао фирми Оухавек.

Нови парни млин припада ковсерну Хрватског опћег 
вересијског завода у Загребу. Он поседује још веке мли- 
нове средњег капацитета и то у Подраввни.

Главница je износила 1 милион дивара. Годвне 1930 
je смањена на 150 хвљада динара. Годиве 1932 повово по- 
вишена на 600 хиљада.

Билавси за 4 пооедњ е године пружају следећу слвку:.
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

у  хиљадама динара
Благајна 59 52 9 19
Непокретвости 649 1.049 1.049 1.049
Мливеки уређај 1.600 1.950 1.950 1.950
Иввентар 12 32 22 21
Жито и брашн-о 342 424 319 145
Г убитак 73 61 37 26

Пасива
Г лавница 150 150 600 600
Фонд амортизације 278 451 667 805
Менице 1.500 2.500 1.650 1.650
Салдо тек. рач. 810 469 456 141
Збир биланса 2.738 3.570 3.338 3.211

Иввестиције су билансиране са око 3 милиона динара. 
Узевши у обзир и аморт-изациови фонд нето вредност из- 
BO'CB 2.2 милвона динара. Главница, иако je пре две годиве^ 
повећана од 150 на 600 хиљада двнара покрвва тек нешто 
преко четврти део нето вредности иввестиција. Биће по- 
требно да се једвог дана приступи bobom повишењу глав- 
нице.

Залихе жита и брашна нису знатве. Средши и ве- 
лики млинови ве требају да раде за лагер, пошто могу 
вословање прилагодити стварвој тражњи.

Дужвици и поеериоци у активи нису засебно изка- 
зави, већ имамо у пасиви само 'Салдо. Осим меница које 
су засебно изказане у паовви. Једав део потребвог кагси- 
тала добива Нови парви млин пасивним менвцама. Данас тај 
кредит извоси један милион 650 хиљада дивара, док je још
1931 године износио 2 и no милиова.

Подузеће ради последње три годиве са добитком, који 
међутим употребљава за отпис губитака из ранијих година. 
Прошле годвве губитак je И31В0СИ0 11 хиљада динара, a 
после отписа остао je губитак од 26 хиљада динара. За 
годиву две биће и тај губитак ликвидвран. Овда he по- 
дузеће имати чисту ситуацију -и ако се прилике само мало 
поправе моћи ће да одбацује и одговарајућу ревггу.

У управи овог предузећа налазе се г.г.: Јурај Етин- 
rep, Дратан Витез Трвски и Мирко Етингер.
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ПАНЧЕВАЧКА ПУЧКА БАНКА, ПАНЧЕВО
Панчевачка пучка банка je највећа кредитна устаиова 

Доњег Баната односно једина велика сељачка депозитна 
установа овог раније богатог житарског подручја. Њен по- 
словни волу.мен везан je ca готово 90% уз судбину земљо- 
радника. Beh сама ова чињеница довољна je за сазнање, да 
су тешкоће пољопривредника морале имати одјека и на бан- 
чин рад. Међутим, сама аграрна криза као и пад цена аграр- 
них производа и тиме у вези рапидно смањење прихода 
пољопривредника и њихово осиромашење за последње го- 
двне могло би се још некако да савлада, да се нису поја- 
виле поред тога нове тешкоће, специјално домаће природг, 
које ciy изазвале панику улагача, безобзирно подизање улога 
и тезаурирање готовина, опште неповерење, пре свега у на- 
ционалну валу.ту и т. д. Све до 1933 гадине донете законске 
заштитне мере, било за заштиту земљорадника, било у по- 
гледу заштите новчаних завода, или дужника уопште, нису 
донеле олакшице, нису биле лек, већ оу само још више по- 
горшале прилике.

У извештају за прошлу годину управа банчина напо- 
менула ie ,;да je завдн о заштити земљорадника од 20 
атгрила 1932 дао маха агитацији неодговорних елемената, 
која je била уперена на потпуно одрицање плаћања дугова 
и т. д. С продужењем закоиа о заштити земљорадника^ од 20 
децембра 1932 године, прилике .нису по-прављене. Последице 
тога било je ново логоршање кризе поверења и све веће 
бегство калитала. Ha тај «ачин знатаи je део готовине по- 
вучен из промета и наступила je оишта оскудица новца“ .

Све од лета 1931 године постао je одлив улога општа 
појава, противу. које су се новчани заводи узалуд борили. 
Било je привремено известних таласа умирења улагача, тако 
на пример пред крај 1931 године, али je у почетку 1932, 
у пролеће пре и -после доиошења закона о заштити зел!љо- 
радника паника улагача била интензивнија. Подизање и отка- 
зивање улога постала je општа ггсихоза и тек у мањој мери 
израз неповерења према -поједином новчаиом заводу. Јер 
да je <било у питању поверење, онда код Панчевачке пучке 
банке сугурно не би било одлива улога. Али je с обзиром 
на заштиту земљорадника дужника, блокирањем њихових 
дугова и т. д. свет се плашио да неће моћи располагагги сво- 
јим уштеђевинама, да he доћи до мнфлацвје и т. д. и тражио 
као без главе своје паре; Уирава Панчевачке пучке банке 
борила се надчовечанским наиорима против свих тешкоћа и 
настојавала да удовољи све отказе. Огромаи ликвидитет који 
je ш а  раније подржавала, поред врло сибазривих и ликвид- 
них, плаоманај више није био довољан за тгодмирење захтева 
комитената, нарочито од како она ад великог дела земљо- 
радника нијђ ija време р  у одговарајућој мери могла ликви- 
дирати раније зајмове. Ванка се бој>ила до краја 1932 го- 
дине и пошто су за почета« 1933 године били пријавлзени

нови откази, управа je одлучила, a у интересу осталих мир- 
них комитената, да се користи Уредбом о регулисашу испла- 
та ул-ога од 28 децембра 1932 године, пошто није хтела 
просто виа факти да примењује мораторијалну заштиту, 
као што je било постало уобичајено. Минстарство трговиае 
joj je одобрило нарочити план, који je банка предложилаЈ 
no коме je исплата улога ограничена нарочитом скалом, ко^ 
јом je управа имала бар доне-кле могућност, да одржи 
равнотежу између исплата с једне и наплата својих потра- 
живан.а са друге стране. Другог излаза просто није било,

Рад и развој догађаја код Панчевачке пучке бавке у 
1933 годиии треба дакле посматрати кроз пршму ове Уред- 
бе о  регулисању исплата улога која je банци наложила на-: 
рочите дужности. Под таквим изузетним околностима ова јв 
тежња банчине управе била «онцентрисана на обезбеђење 
и одржање онога што je имала. Респиро, који joj je пру-i 
жила заштита, искоришћен je за сређење активе и за no- 
степено прилагођавање новим приликама. Управа je у томе 
потпуно успела.

Нови послови могли су  бити склапани само изузетно 
и то новим сретствима, која су притицала, примењујући при 
томе максималну обазривост.

Ево како изгледају билансне позиције за ггоследњих 
12 годрша: (види таблицу на следећој страни).

Максимални пословни волумен показује Панчевачка 
пучла баика крајем 1930 године, са 148.6 милиона — када 
су њеви улози били са 122 милиона такође највећи. Затим 
долази до панике улагача и одлива улога што изазива по- 
требу смањења пословног волумена. До краја 1932 године/ 
односно за време од првих 18 месеци општег подизања 
улога, банка je исплатила огроман износ од 35 милиона, 
a узевши у обзир и прошлу годину, 43.2 милиона. Улози 
на штедњу износили су крајем 1932 године 73.5 милиона. 
У току 1933 године било je нових удога за 20 милиона (од 
1472 улагача) али je истовремено исшаћено 11.306 улага-' 
чима 27.1 милион, што дакле значи, да су се пер салдО 
улози у 1933 години смањили за 6.9 милиона. Улози no теку- 
ћи-м рачунима износили су крајем 1933 године 12.14 мили- 
0'на, тако да достижу укупно улози 78.6 милиона односно 
за 8.8 милиона маи>е него крајем 1932 године. Врло интере- 
сантна je статистика коју објављује Панчевачка пучха банка
о броју и висини улога no књижицама. Од 4437 књижица у, 
износу од 66.5 милиона износи половина, 2205 књижица,; 
улоге |ДО . 1 хиљаду динара, 864 до 5 хиљада, 420 до 10 хи- 
л>ада, 440 до 25 хиљада и v, д. и 127 преко 100 хиљ. динара,, 
Очигледно je, да преовлађују ситни улози, пошто код екоро 
80% књижица улог није већи од 10 хиљада динара.

Реесконтни кредити су остали у главноме непромег, 
н>.ени, на 8.6 милиона, већ три године, док су разни ■ пове-i, 
риоци који су већ иначе били незнатни, смањени од 426
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хиљада на 200 хиљада. И код сопствених сретстава нема години. Чиста. добит износи свега 22.5 хиљаде према 224
промена, сем малог повећаша фоидова, који износе 5.4 ми- хиљада у 1932 години a заједно са преносом од 278 хи-
лиш а a главница 10 милиона. ' љада достиже пер салдо, 301 хиљаду, као и прошле го-

■ Све што je Панчевачка пучка банка исплатила у току дине. Од тога je дотирано 2.25 хиљаде резервном фонду,
последње три године, учињено je сопственим снагама, без 28.18 хиљада такође резервноаи фонду као ванредни принос
и најмање помоћи са треће стране, искључивом лиКвидаци- : a 270 хиљада пренето je на нови рачун. 
јом активних послова. A пошто знамо, да су то у претежној Пошто према »овој уредби од 4 децембра 1933 го-
мери сељачке обавезе, излази, да су напори Панчевачке дине на даи 4 марта истиче досадашља заштита no §§ 5
пучке банке у ствари морали бити огромни, пошто je код и 6, ставила je управа Панчевачке пучке банке на дневни
постојећих прилика и деморализираности могла мобилизи-; ред главне годишње окупштине акционара предлог, да се 
рати толике износе. Дужници no аекућим рачунима као и затражи нова заштита одлагања плаћања, већ и због тога,
позиција непокретности остали су према прошлој години што je новом уредбом о заштити . земљорадника од 23 но-
непромењени, са.44.4 односно 6.64 милиона динара. Али je вембра 1933 године уређена отплата њихових дугова у
менични портфељ смањеБ за 10 на 41 милион. Крајем 1932 року од 12 година.
године банка je имала у своме тгортфељу 7.351 меницу a С обзиро-м на ново насталу ситуацију и у вези са
крајем 1933 године 6428 комада, однооно за ,9 3 3  меница уредбо.м о максимирању каматне стопе, пре свега у по-

Б н /ia a c  „ П а а ч е н а ч к е  П у ч к е  Б а н к е “ за последњ иж 12 го д и н а
— у хиљадама динара —
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1922 1.182 10.032 1.826 8.629 279
1923 1.489 10.932 1.730 7.617 279
1924 4.444 14.673 1.755 21.520 119
1925 6.738 25.772 1.776 28.658 119
1926 7.613 39.606 2.156 53.788 337
1927 8.916 54.138 3.745 60.403 3.559
1928 12.414 53.850 4.243 59.380 3.402
1929 15.537 60.749 4.339 62.552 3.402
1930 16.610 70.212 6.111 51.832 3.402
1931 10.703 65.701 5.773 51.367 3.647
1932 4.469 51.108 6.234 44.531 6.640
1933 6.210 41.135 5.260 44.410 6.640

мање, иако je у току 1933 године било есконтирано 22.297 
меница у укупној вредно*сти од 143.5 милиона. Од тога je 
у току прошле године ликвидирано 23.220 меница са 153.3 
милиона динара. Од стања иортфеља крајем 1933 године 
je 32 милиона односно 77.8% хипотекарно осигурано, према 
76.9% у 1932 години. У току ирошле године имало je 22.832 
меница; од тога -само je 356 комада отишло на протест и 
само 81 комад ишло je у судски поступак. Значи, да мора 
проценат сумњивих потраживања бити мииималан, већ и 
због тога што преовлађују ситне менице. Од 6428 меница, 
колико износи портфељ, издато je 1347 комада до висине 
од 1 хиљ. динара', 1239 комада до две хиљаде, 1886 до 5 хи- 
љада, 1013 комада до 10 хиљада ит.д., и свега има 17 
меница са преко 100 хиљада, у укупном износу 2.73 ми- 
лиона. Од свих меница, 84% je испод 10 хиљада a 70% 
износи мање од 5 хиљада динара. Готовина je за скорр 2 
милиона већа »ero предпрошле године, и износи 6.2 мили- 
OiHa. Од тога се налазе у благајни 2.1 мидион, a 3.1 ми- 
лион je пласирано код Народне банке, 1.1 милион код По- 
штанске штедионице и других банака. Портфељ ефеката 
смањен je за 1 милион, продајо1м хартија од вредности .и 
мањег стока девиза, које се воде преко тог рачуна.

По себи се разуме, да су приходи банчини у току 
. 1933 године морали бити мањи него у годинама нормалног 

рада, већ и због тога, што су у 1933 били обрт за 26% 
мањи нег-о у 1932 години, када су износили 2.5 милијарде 
динара. Ипак je банка успела, да у извеепој мери емач>н 
расходе, режије и порезе, ову по,слидњу од 618 хиљада на 
346 хиљада. Отписи сумњивих потраживања износе 388 хи- 
л>ада према 572 хиљаде у 1932 години, a отпис губитака 
»a ефектима 151 хиљада ире.ма 278 хиљада у претпрошлој
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2.500 1.787 10.987 3.338 5.142 698 24.947 480
2.500 1.845 14.804 2.660 4.263 1.027 27.846 700
5.000 3.077 25.784 3.493 8.613 1.657 48.664 1.400
5.000 3.204 52.725 3.430 877 1.677 67.998 1.400
5.000 3.332 76.268 6.542 12.493 1.674 106.855 1.400

10.000 4.925 102.151 6,355 7.480 1.767 133.996 1.400
10.000 5.059 102.794 7.557 7.496 2.075 136.430 1.750
10.000 5.187 113.428 7.309 6.654 2.411 146.751 2.000
10.000 5.349 121.806 6.856 455 2.411 148.612 2.000
10.000 5.309 110.372 8.420 690 1.490 137.987 1.250
10.000 5.376 87.478 8.488 426 301 113.307 ------
10.000 5.399 78.643 8.624 200 301 103.889 ------

гледу земљорадничких дужника, снизила je Панчевачка 
пучка банка каматну стопу на старе улоге са иовом 1934 
годином на 31k% ;  управа. напомиње, да he за нове улоге, 
који не долазе оод законско ограничење, бити одобрене веће 
камате, према уговореном отказном року.

A у вези са настојаљем око смањења режија донета 
je 'Одлука, да се у 1934 години напусте неке филијале и 
сл!ами број чиновника.

У управи Панчевачке пуч.ке. банке за 1933 годину 
на/лазе се следећа г.г. Ј. ГЋ пл. Граф, претседник; Др. 
Рудолф Витигшлагер, потаретседиик; Франл Амон, Адам 
Капц, Мартин Фогенбергер, Артур Фрајнд, Др. Хуго Ле- 
нард, Херман Грамберг, Ото Вајферт и Лудвиг Вит.ман. 
У надзорном бдбору 'су г.г.: Федор Драгојлов, Јосиф Жанел, 
A. Парчетић и Јулиус Шмит. Главни директор je г. Вилим 
Bajc.

ZANATL1JSKA KREDITNA BANKA, BEOGRAD

Zanatska kreditna banka. Beograd, sjajno je prošla kroz 
sve dosadašnje teškoće, kojima su izloženi naši novčani zavo
di.; Kao u ranijim godinama, pre no što je izbila ■ kriza, povere- 
ијз,,..kredita; i banaka,, ona i sada deli dividendu, nepromenjenu 
sa. 6%. a to je ukamaćenje sa kojim mogu akcionari bančim biti 
više nego zadovoljni. , Prilikom ranijih analiza mogli smo kon- 
stalipvatn:, d a : se uprava ove banke nalazi u rukama vrlo spo
sobnih i veštih bankara, a to je nesumnjivo jedan od glavnih 
razloga da Zanat.iiska kreditna banka i njeni ake'onari teškoće 
iz poslednjih .godina gotovo nisu ni osetili. Bilo je doduše 
izvesnog odliva uloga, ali kako ovi nisu bili prekomerno visoki, 
to je njihova isplata mogla biti izvšena bez večih teškoća; i bez 
odugovlačenja,.
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Račun izravnanja

Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Gotovina u kasama 345 139 275 315
Žiro kod N. banke i Pošt. šted. — 624 115 55
Menice 4.902 4.740 3.679 3.331
Zajmovi na zaloge 1.317 1.476 2.368 2.729
Nepokretnosti 3.568 3.578 3.578 3.574
Nameštaj i pribor 118 97 90 91
H artije od vrednosti 767 119 151 351
Vrednost rez. fonda — 601 479 485
Dužnici 766 164 174 83

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi 1.549 1.467 1.563 1.682
Ulozi na štednju 3.446 1.270 1.042 1.256
Ulozi po tek. rač. 291 200 168 179
Reeskonti 327 2.365 1.791 1.728
Poštanska štedionica i dr. — 94 131 86
Državna hip. banka 708 695 675 655
Isplaćena dividenda 17 14 117 9
Porez na kamate na uloge — 3 3 3
Prenosna kam ata 101 45 59 ‘ 44
Tantijema 65 69 61 61
Dividenda 300 300 300 300
Prenos dobiti — 17 0.07 0.06
Zbir bilansa 18.264 17.464 16.254 18.972

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 309 339 285 286
Troškovi 503 560 581 689
Porezi 290 102 81 -h-
Otpis nam eštaja 95 11 9 9
Otpis nenapl. potraž, — 271 372 316
Čista dobit 436 459 406 405

Prihodi
Kamata 859 765 690 1.288
Provizije 198 558 596 —
Kirije 442 418 415 348
Razni prihodi 134 1 16 70
Zbir prihoda 1.635 1.742 1.734 1.706

Iz gornje tablice vidimo, da su u toku godine ulozi
smanjeni za skoro dve trećine, od 3.4 na 1.27 miliona. To bi
tada za banku moglo pretstavljati izvesne teškoće, ali je ovaj 
odliv odmah nadoknađen reeskontnim kreditom, koji je tada 
povećan od 327 hiljada na 2.36 miliona, ali se u narednim go
dinam a brzo smanjuje. U 1932 godini imamo takođe još izve- 
stan  odliv uloga, za sko> 20%, od 1.27 rnffiona na 1.04 m Il
ona, ali je taj odliv u 1933 godini nadoknađen novim prilivom 
uloga, tako da- su krajem 1932 godine povećani za 20% na 1.26 
miliona, odnosno na stanje iz 1931 godine. Ulozi su uvek ispla
ćivani, bez ikakvog ograničenja. Zato je banka imala u ovoj 
godini i veći priliv.

Ulozi po tekućim računima su neznatni; od 290 hiljada u 
1930 godini opali su na 168 hiljada u 1932 godini, a u ovoj 
pokazuju i oni tendenciju ka povećanju, za 11 hiljada na 179 
“hiljada. Reeskont je prema 1932 godini smanjen za 63 hiljade 
a prema 1931 godini za 637 hiljada. I kredit kod Državne hi
potekarne banke smanjuje se redovnim godišnjim otplatama, 
sto je slučaj i kod ostalih poverilaca, koji su iskazani sa sve
g a  86 hiljada. Ukupna tuđa sretstva Zemaljske kreditne banke 
iznose dakle u 1933 godini 3.9 prema 3.8 miliona u 1932, i 4.6 
miliona u 1931 godini, dok su u to vreme sopstvena sretstva, 
dotacijama fondovima, povećana za 220 hiljada na 6.7 miliona. 
Od ukupnog obrtnog kapitala bančinog u 1933 godini ü iznosu 
od 10.6 miliona je dakle 65% sopštvenih sretstava.

Što se tiče aktive, uprava banćina napominje, da joj

opšte privredne i novčane prilike u zemlji nisu dozvoljavale da 
se upušta u nove, zamašnije poslove. Ipak su u prošloj godini, 
kao d u pretprošloj, podeljivani novi zajmovi, i ako u manjoj 
meri. Naročita je pažnja povsvećena sređivanju i obezbeđi- 
vanju dosadašnjih poslova „te smo obavljali samo one poslove 
koje dobro poznajemo i u kojima smo dobro uvedeni”. To su 
pored meničnih poslova u prvom redu zajmovi na zaloge i 
kupo-prodaja hartija od vrednosti. Zbog toga su promene u 
strukturi aktive bilansa poslednje tri godine vrlo interesantne. 
Menični zajmovi postepeno su. smanjeni, od 4.9 u 1930 na 3.3 
miliona u 1933 godini, a dužnici po tekućim računima od 766 
hiljada na svega 83 hiljade. Paralelno sa ovim smanjenjem ima
mo povećanje kod zajmova na zaloge koji su porasli od 1.3 
miliona u 1930 na 2.7 miliona u 1933 godini. Pretežni deo od 
likvidiranih meničnih zajmova plasiran je na zajmove na. za
loge, na lombard hartija od vrednosti i dragocenosti. Kod od
govarajuće obazrivosti, to su danas najsigurniji poslovi i inte

resantno je videti kako ze Zanaitlijska kreditna banka brzo bila 
u stanju da izvrši tu poslovnu pregrupaciju.

Zbog kratkoročnosti i velike likvidnosti novih poslova 
znatno su smanjene kursne gotovine. Od 760 hiljada u 1931 
godini, kada je trebalo računati još sa eventualnom navalom 
ulagača, na 370 hiljada što pretstavlja uvek još skoro 10% svih 
tuđih sretstava. Uzevši u obzir samo- uloge, pošto je dug kod 
Hipotekarne banke dugoročan, gotovina iznosi 30%, a to je 
više nego dovoljno.

Vrednost nepokretnosti (tri zgrade), koja pretstavlja u 
bilansu za 1933 godinu najveću poziciju, bilansirana je sa 3.57 
miliona već tri godine nepromenjeno. I ako su prihodi od ki- 

rija u poslednjoj godini opala od 415 na 348 hiljada ipak 
je ukamaćenje u ovoj godini skoro 10%, što je uvek još povolj
no. U hartije od vrednosti je plasirano krajem 1933 godine 
836 hiljada, prema 630 hiljada u 1932 (dakle za 200 hiljada 
više!) i 720 hiljada u 1931 godini. Gubitci, pretrpljeni na kur
snoj -razlici, otpisani su ranije od rezervnog fonda i tekuće 
zarade. Ove godine iznosi otpis gubitaka na efektima 66 hi
ljada a prihod od efekata kao i dobitak na prodatim papirima
61 hiljada. Gubitak je dakle izravnat, ali je stanje bančinih pa
pira povećano za 200 hiljada, što dokazuje, da je uprava ban- 
čina dobro iskoristila povoljnu konjunkturu na efektnom tr
žištu krajem 1933 godine.

Kod bruto prihoda nema gotovo nikakvih promena, i oni 
iznose sve poslednje godine nešto preko 1.7 miliona, dok su 
1930 godine iskazani sa 1.63 miliona. Ranijih godina iskazani 
su prihodi od kam ata i provizija odvojeno, što ove više nije 
slučaj. Rashodi po kam atama su ostali nepromenjeni, dok su 
troškovi povećani za 100 na 689 hiljada, zbog toga, što porezi 
nisu zasebno iskazani. Otpisi iznose ukupno 325 hiljada prema 
381 i 282 hiljade u prethodnim dvema godinama; od toga je 
u 1933 godini 9 hiljada otpis od nameštaja, 250 hiljada od 
sumnjivih potraživanja i 66 hiljada na kursnoj razlici efekata. 
Čista dobit iznosi 405 hiljada kao i pre godinu dana a pode
ljena je na sledeći način: 40.5 hiljada je dato rezervnom fondu,
4 hiljade fondu za osiguranje činovnika, 61 hiljada kao tan
tijemu i 300 hiljada kao 6% dividenda akcionarima.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Đorđe Vajfert, po
časni pretsednik; Oto Lorene, pretsednik; Dušan Stojanovič, 
Stojan Veljkovi'ć, Srbisav Jevrić, Karl Kašper, Velizar Barić, 
Krsman Vitorović, Radomir Milaćević, i Tadija V. Ilić, direk
tor banke. U nadzornom odboru su gospoda: Milan Milosav
ljevič, pretsednik; Mihajlo Đorđević, Luka Đurić, Ernes* 
Lorene.

TRGOVAČKA BANKA „LUVR”, ZAJECAR

Trgovačka banka „Luvt” u Zaječarti, sa 3.8 miliona, sop- 
stvenih i skoro 10 mi'l. tuđih sretstava krajem 1933, pretstav
lja banku, koja je sa retkom odtučnošću umela da .od, sebe „ot
kloni Sve teškoće bankarske i kreditne krize poslednjih godina-
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.Ona se nije koristila nikakvom zaštitom,' uvek i u svakom iznosu 
isplaćivala tražene uloge, bez obzira na otkazni rok. Smanjenje 
«loga na štednju bilo je posledica naročitih okolnosti, o kojima 
će biti reći, a opali su od  12.27 miliona u 1930 godini do 
■kraja 1932 godine na 9.28 miliona. Uprava bančina napominje, 
da bi1 stanje uloga na štednju pokazivalo prilično povećanje, 
pošto je bilo znatnih ponuda. Ona je međutim samo nerado 
primala nve uloge, pošto su mogućnosti plasmana bile 
prim ala nove uloge, pošto su mogućnosti plasmana bile 
tila. Ipak i pored teškoća oko sigurnih plasmana izdala 
je banka u toku godine 1.56 miljom  dinara novih zajmova.

Likvidna sretstva poslednjih godina znatno su povećana: 
od 227 hiljada u 1930 na 1.16 miliona u 1933 .godini. Menični 
zajmovi kao i zajmovi po tekućim računim a paralelno se sma
njuju, dok su zajmovi zaloge minimalno porasli, a takođe i 
vrednost nepokretnosti, od 889 hiljada u 1931 na 1.36 miliona 
u 1933 godini zbog preuzimanja nepokretnosti od dužnika kao 
naplata potraživanja. Portfelj efekata takođe je povećan za 140 
hiljada na 983 hiljada, a banka je pri tome postigla zaradu na 
kursnoj razlici od 140 hiljada za koliko su povećani fondovi.

Račun izravnanja
Aktiva: 1930. 1931. 1932. 1933.

Blagajna, Pošt. šted. 227
u hiljadama dinara 

989 868 1.160
Menice 6.339 5.914- 5.387 4.887
Tekući računi 7.755 5.791 5.704 4.864
Zajmovi na zaloge 85 125 170 222
Nepokretnosti 945 889 1.092 1.357
Hartije od vrednosti 1.317 927 849 983

Pasiva:
Glavnica 2.000 2.000 2.000 2.000
Fondovi 1.667 1.485 1.538 1.773
Ulozi na štednju 12.275 11.130 10.676 9.277
Poštanska štedionica 517 ------ - ------ ------
Tekući računi ------- ------- ------- 329
Dobit 280 ------ - ------ ------
Hipotekarni dug ------ - ------- 96
Zbir bilansa 16.928 14.907 14.450 13.730

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Kamata 1.259 971 831

*

667
Režijski troškovi 248 342 370 315
Porezi 141 188 168 61
Otpisi 157 226 258 170
Dotacije fondovima 62 45 37 26
Dobit 280 ------ ------

Prihodi:
Kamata 1.466 1.279 1.186 898
Provizije 617 465 365 234
Kinje 52 ------ 95 106
Razni prihodi 13 30 20 2
Zbir prihoda ili rashoda 2.148 1.774 1.667 1.240

Zbog smanjenja poslovnog volumena smanjeni su i pri-
hodi od kamata, kao i zbog sniženja kamatnih stopa. Dok su 
1930 godine bruto prihodi iznosili 2.15 miliona, dotle dostižu 
u 1933 godini svega 1.24 miliona, i ako su u međuvremenu, 
prihodi od kirija znatno povečani. Trgovačka banka „Luvr” 
sastavlja svake godine svoje završne račune sa najvećom rigo- 
roznošou, težeći uvek za tim, da svede sve pozicije na stvarnu 
vrednost i da otpise sve što je i  malo sumnjivo. Za to su i  
njeni bilansi skroz realni. Cena nije mala, a snose je akcionari, 
pošto se već tri poslednje godine stalno otpisuju zarade. Samo 
se dotiraju fondovi; tako Vidimo, da je poslednje četiri godine 
otpisano 811 - hiljada dinara. Zbog- ovih otpisa i žrtava akčfc>-\ 
nara jie položaj bančin poslednjih godina u znatnoj meri ojačan 

r- - i učvršćen. Pod-tirnuelovima banka će lako moći da izdrži -krržti.

U upravi se; nalaze g. g.: Marko C. Petkovič, pretsednik;: 
Jovan Marjanovič, potpretsednik; Svetozar Milojković, Predrag 
Stamenković; u nadzornom odboru su g. g.: Predrag M. Pet
kovič, pretsednik; Todor Jovanovič i Čeda Jankovič.,,

ДИОНИЧКО ДРУШТВО I. ХРВАТСКЕ KABAHAPCKE, 
ГОСТИОНИЧАРСКЕ И КРЧМАРСКЕ ТВОРНИЦЕ 

СОДА ВОДЕ У ЗАГРЕБУ
Акционарско друштво I. хрватске каванарске, гости- 

оничарске и крчмарске фабрике еода воде у Загребу код 
главнице од 300 хиљада исказује годишњи добитак 
од преко' 130 хиљада динара, што. значи укамаћење од oko 
40% сопствених сретстава. Привредна криза овде се и не 
oceha.

Потрошња сода воде остала je непромењена. Ни опо- 
резовање no бановвнама и олштинска трошарина «ису Ato- 
гле да измене ситуацију. Извесна опасност претила je од 
разних безалкохолних пића, али она више не постоје, пошто 
су сами, a произвођача сода воде који су производњу ових 
пића концентрисали у својим рукама. Потрошња тих пића 
знатно je, опала и не даноеи. ни десети део нд. онога што. се 
постигло ripe 2—3 године.

Опаоност од природних минералних вода није велика,. 
због њихове скупрће.

Извесна опасност за произврђаче сода воде долази 
далзе од Спаркелт предузећа, a у «еким градовима заузео 
je промет овим Спаркелт флашама већ веће димензије. Код 
велике потрошње, коју имају кафане и , гоетионице ипак 
више конвенира обична еода-вода него согтствена произ- 
водња no сис.тему Спаркелт.

Из саме фирме фабрике сода-воде у Загребу излази,' 
да се она ослања на највеће потрошаче. Тиме joj je оси- 
гурана знатиа потрошња без о;бзира на друга конкурентна 
подузећа. Врло je важно по предузеће ако оно може ра- 
чунати на већи број сталних потрошача.

” Ово загребачко предузеће основано je 1902 године,- 
дакле пре више од 30 година. Главница je износила 10 хи- 
љада круна у 1921 години, a затим je претворена у ди- 
наре. Задњих година дивиденда je износила 7—8 динара,. 
одноено 28%—32% a то je за наше прилике релативно 
врло много.

Биланси за 4 последње године озако изгледају: .

Актива 1930 1931 1932 1933
у хиљадама динара

Благај.на 4 47 2 34
Машине 24 20 16 14
Инвентар 41 18 17 15
Флаше 158 149 127 90
Дужници 1.215 742 589 654
Непокретности 208 204 200 196
Роба — 78 302 83
Амбалажа — ■ — — 281

Пасива
Г лавница 300 300 300 300
Резерва ду.биоза 40 52 66 ' 80
Повериоци 1.200 763 744 837
Добитак 115 140 140 131
Укупно 1.653 1.259 1.254 1.367

Иивестиције нису велике. Ту je зграда у којој се
налази фабрика. Данашња вредност зграде наравно, далеко 
je :већа него што се то види из билаисе. И машине су 
roT Ö B Ö  потпуио отписане и указују минималне изноее.

Повериоци износе неш,то мало више од. дужника. 
Укупна 'сума билансе изаоси нешто испод милиона1 и no 
динара. ‘Ка«о већ рекоамо добитак варира између 100 и 140 
хиЖада ■ аинара. ПоследњМх година извоси 40% главнице. У' 
управи 'се налазе Следећа г.Г.: Анте Тоаовић, Лука Зубчић, 
Ладислав. Ре^варт, Фраљо'Павичић,' Миле Тићак.
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Vh Садржај:

Poštanska Štedionica Kraljevine Jugoslavije
ЛЈ prošloj, 1933 godini, navršila je Poštanska štedioni

ca  deset godina svoga rada na celoj teritoriji naše države. 
Za nju, ova godina pretstavlja dakle prestupnu godinu i s 
obzirom na njen poslovni volumen i polet koji pokazuje baš 
u toj poslednjoj godini, ona može da slavi dupli jubilej: de- 
setogodišnjicu rada i godinu rekordnog poslovnog poleta. 
Njen obrtni kapital dostiže krajem 1933 godine 1.839 miliona 
prema VI .485 miliona u 1932 godini, odnosno za 354 miliona 
više, što pretstavlja porast od oko 20%. Ova činjenica još je 
mnogo značajnija, ako uzmemo u obzir da je taj rekordni polet 
postignut baš u godini najteže depresije, teško poremećenih 
kreditnih odnosa i dosada nezapamćene krize bankarstva, 
potpune demoralizicije dužnika itd.

; Pored svojih primarnih funkcija, racionalizacije i pojef- 
tinjavanja platežnog prometa pomoću prikupljanja blagajni
čkih gotovina i viškova pojedinih privrednih grana preko če
kovnih računa, vršenjem isplata i virmanisanjem, unapređenjem 
nacionalne štednje itd. ona je za poslednje dve godine dobila 
još i naročito značenje: zbog opšte krize poverenja, blokiranja 
uloga itd. ona je postala, pored Državne hipotekarne banke, 
centralna depozitna ustanova, što nam potvrđuje i činjenica, 
da su obe ove državne ustanove, u vidu uloga na štednju i po 
čekovnim računima Poštanske štedionice od 31 decembra 1931, 
do 31 decembra 1933 godine, dakle za dve godine trajanja 
naše kreditne krize imale priliv novih sretstava od preko 800 
miliona dinara. Njena funkcija postala je u ovoj krizi poverenja 
i kredita ođ  upravo eminentne važnosti po naš ekonomski život. 
Da je i Pošt. štedionica pala u krizu, postao bi neizbežan potpun 
slom našeg novčarstva. Sem toga ona je u poslednjoj godini, 
opet silom prilika dobila još jednu drugu neobično važnu funk
ciju,,a to je nega našeg efektnog tržišta, pa državnih i državom 
garantovariih hartija od vrednosti. Da ona nije tako sjajno 
ispunila i tu svoju dužnost, koju su joj prilike nametnule, kako 
bi danas izgledalo naše tržište hartijam a od vrednosti i kakvi 
b iib ili kursevi naših državnih papira!! Na ovo pitanje vrati- 
ćemo, se još docnije:

Svakako se spontan porast njenog poslovnog volumena 
kao i mjerna ®ve veća popularnost d među najširim slojevima 
riarodä,, mora pripisati savršeno organiziranoj i intenzivnoj 
propagandi, ali je nesumnjivo, d a  je od ' odlučnog značaja 
bilo^i: njeno uvek 'normalno funkcionišanje kao i njena savršena 
likvidnost baš u doba najtežih iskušenja u našoj privredi.

Pošto zauzimaju u .pogledu obrtnog kapitala i pasivnih 
poslova najveću važnost čekovni- računi i ulozi na štednju, 
koji pored fondova .pretstavljaju isključiva sretstva Poštanske 
štedionice, zadržaćemo se ргуо kod. ovih računa.... ,

1) čekovni promet
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31. XII. 1923. 9.985, 242.44 26.39 63.15
31. XII. 1924 11.306 296.24 31.62 113.46
31. XII. 1925. 12.459 348.19 36.97 134.93
31. XII. 1926 13.627 368.23 40.57 145.06
31. XII. 1927 15.178 622.50 46.34 165.33
31. XII. 1928 16.516 666.43 53.72 195.99
31. XII. 1929 17.793 913.50 59.73 213.90
31. XII. 1930. 19.193 978.79 65.55 239.70
31. XII. 1931. 20.400 799.63 63.21 241.56
31. XII. 1932 21.880 944.45 56.59 217.92
31. XII. 1933. 23.394 1.158.25 60.98 227.34

Gornja tablica najbolje pokazuje vanredan polet i na
predak poslova . Poštanske štedionice. Broj čekovnih računa 
povećan je u poslednjoj godini za 1.506 na 23.394 a za vreme, 
od kraja 1931 do 1933 godine za 2.994 odnosno za preko 13%.,, 
Stanje po tim računima pokazuje poslednje godine povećanje, 
od 214 miliona na 1158.2 miliona i interesantno je primetiti,.. 
da su se kroz čitavu godinu neprekidno povećavali, dok smo 
tomfe na suprofc u ranijim godinama, krajem pojedinih mese
ca imali vrlo velike fluktuacije. Do sada je bio postignut krajem 
decembra najveći iznos uloga po čekovnim računima u 1930 
godini sa 978 miliona, ali je zatim u 1931 godini opao na 799 
miliona, što je bila svakako neizbežna posledica tadašnje pri
vredne dtepresiije, navale ulagača na novčane zavode, koji su 
bili prinuđeni, da svoja potraživanja po čekovnim računima 
kod Poštanske štedionice smanje i njima isplate uznemirene 
ulagače. Poslednje dve godine preovlađuje opet snažan priliv 
uloga po čekovnim računima. Međutim, sada to nisu više noV-': 
čani zavodi, nego sami ulagači, koji svoja sretsva, dobivena ođ 
banaka i koja su izvesno vreme bila tezaurirana, ulažu u Po
štansku štedionicu. Naročito trgovci i industrijalci, koji podr
žavaju u sve većoj meri svoje tekuće račune i kasene gotovine 
umesto kod privatnih banaka kod Poštanske štedionice, pošto 
se tu ne moraju plašiti blokiranja i opasnosti, da u slučaju 
potrebe neće moći disponirati tim iznosima.

Ukupan promet Poštanske štedionice po svim računima 
bio je najveći u 1931: godini, sa 241.5 milijardi prema 227.3 
milijarde u 1933 godini. Ali je ove poslednje godine već opet 
za 10 milijardi veći nego u 1932 godini. Samo po čekovnim 
računima imali smo najveći obrt u 1930 godini, sa 65.5 mili
jardi. Zatim otpada1 na 63 milijairde u 1931 i na 56 f> milijardi 
U 1932 godini, koliko je  iznosio između 19Ž8 i 1929 godine.

1 U" 1933 godini imamo i tu znatno povećanje, ža 4.5 na 61 mi-
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lijarđu, od čega je 48.86% izvršeno virmanom, bez upotrebe 
gotovine, prema 45.70% u 1932 godini.

.Od ukupno 23394 čekovnih računa bilo je 2940 iz ino- 
stranstva (skoro 50% iz Austrije) i to iz najraznovrsnijih ev
ropskih država a 11 računa iz prekomorskih zemalja, najviše iz 
Severne Amerike. Prema profesijama nalaze se uvek trgovačke 
firme na prvom mestu (8583 prema 8192 u 1932) zatim dolaze 
industrijska preduzeća sa 2.653 računa itd. Dok nam sve pro
fesije —  19 grupa —  pokazuju povećanje broja računa, dotle 
imamo kod novčanih zavoda i osiguravajućih društava sve od
1930 godine postepeno smanjenje računa, kod prvih od 1300 na 
1249, a kod drugih od 254 na 247.

Grupisano teritorijalno, odnosno prema centrali i fili
jalama imamo kod čekovnih računa sledeče stanje:

1932. 1933 1

Kod centrale u Beogradu 5.300 5.895 _L_ 595
Kod filijale u Zagrebu 6.579 7.100 521
Kod filijale u Ljubljani 5.592 6.221 + 269
Kod filijale u Sarajevu 2.898 2.975 77
Kod filijale u Skoplju 1.159 1.203 44

Svega 21.888 23.396 - f 1506
Dalje je intresäntrto, da je u 1933 godini bilo mnogo 

manje zatvaranja čekovnih računa nego u 1932 godini, i to 729 
računa prema 807 u 1932 godini.

Imali smo već prilike da napomenemo, da potiče veliki
■ broj čekovnih računa u Zagrebu i Ljubljani od toga, što su 

Ovi krajevi poznavali korist institucije čekovnog prometa još 
iz ranijih vremena, dok su se Beograd i unutrašnjost upoznali 
sa organizacijom blagajničke službe tek od 1923 (godine, 
t i Poštanska štedionica je  ovlašćena za trgovinu deviza

ma i valutama i razvija Vrlo pohvalno staranje oko virman
skog prometa sa inostranstvom. Ali su u tome pogledu zbog 
deviznih reglementacija, kliringa, zabrana itd. poslovi bili ne
obično slabi, i mnogo manji nego ranijih godina, iako ima 
Poštanska štedionica direktnih veza ša čekovnim  zavodima u 
14 najvažnijih država Evrope i nizom najvećih privatnih ba
naka. Broj virmana za inostranstvo je iznosio svega 299 za 2.88 
miliona dirara prema 2.342 u iznosu od 22.94 miliona u 1932 
godini; iz inostranstva je bilo 613 virmana za 1.59 miliona pre
ma 639 u vrednosti od 1.87 miliona; isplata u inostranstvo 
bilo je 1864 za 4.18 miliona prema 7914 za 12.26 miliona u 1932 
a uplata u gotovu iz inostranstva 205 za 1.03 miliona prema 
599 za 1.57 miliona u 1932 godini. U svim tim transakcijama 
nalaze se na prvom mestu čehoslovačka, Austrija i .Nemačka, 
a ii pogledu uputnica Severo američke države. Preko klirin
ških računa, posretstvom Narodne banke izvršila je Poštanska 
štedionica 2295 doznaka za 21.8 miliona dinara

2) štedni promet
pokazuje u 1933 godini još jače povećanje nego u 1932 odno
sno u ranijim godinama:

Ulozi na štednju
Godina Broj ulagača u mil. dinara

1926 12.503 8.44
1927 23.474 23.02
1928 32.700 36.39
1929 59.362 106.6!
ШЗО 127.190 209.61
1931 • 177.252 334.14
1932 216.957 442.67
1933 264.515 564.10

Y Broj ulagača je porastao dak(e рр§ЦЉуе ;godine- za 
47.558 (18%) a stanje uloga za 121.4 miliona pa 504,1 тШ опа,

što je takođe nov rekord, pošto iznosi povećanje skoro 30%. 
To je takođe posledica bankarske krize. Pohvalno je, da je 
postupak oko izdavanja »ovih Štednih knjižica uprošćen, te se 
ujozi primaju i isplaćuju kod svih pošta u državi, bez troškova 
a isto tako i sve pošte izdaju ulagačima nove knjižice. Za uloge 
jamči pored Poštanske štedionice i država. Od 264.515 ula
gača ima skoro polovina, 137041 uloga do 100.— dinara, 68327 
do 1000 dinara, 35532 do 10 hiljada itd. i samo je 6 uloga pre
ko jednog miliona. Prema profesiji ulagača je opet skoro po
lovina, naime 124 hiljade podeljeno na đake (81.623) la n d a r
me, vojnike i decu, zatim dolaze sa 21.972 državni činovnici, 
zanatlije, radnici, posluga, udruženja, slobodne profesije, uči
telji, privatni činovnici, zemljoradnici i tek posle njih trgovci 
i industrijalci, nadničari itd. Ovo upoređenje dakle potVrđuje, 
da je štednja kod Poštanske štedionice domena najširih, eko
nomski slabijih slojeva našeg stanovništva, a porast uloga, da 
kod nas duh štednje ipak još nije upropašćen. U toku 1933 go
dine bilo je 485.9 miliona uplaćeno a 364.4 miliona isplaćeno. 
Prosečna suma jedne uplate po štednim računima iznosi 826 
a isplata 516 dinara. Kamata na uloge iznosila je od 1 januara
1933 godine 4%, bez razlike.

Iseljeničkim ulozima posvećuje se naročita , pažnja. 
Bilo je:

Krajem god. uloga iz držav a za mil.

1930 .287 14 7.18
1931 726 19 28.78
1932 1206 20 34.1!
1933 1.120 20 31.73

Porast iz 1930 i 1931 godine dolazi od likvidacije ise
ljeničkih uloga Prve srpske zemljoradničke banke. Uprava Po
štanske štedionice napominje da je u toku 1933 godine zapa
ženo opadanje uloga, naročito iz Amerike pošto iseljenici po
vlače svoje uloge zbog krize ili pošto se vraćaju u otadžbinu, 
čimfe ulozi prestaju biti iseljenička. Devizna ograničenja ote
žala su jače povlačenje tih uloga.

Poštanska štedionica nema naineru da konkuriše našim 
privatnim depozitnim ustanovama, što se vidi i iz ranije пауе- 
denog sastava i profesija njenih ulagača kao i po veličini uloga. 
Zbog toga je ona plaćala na ime kam ata samo 4%, što je do 
pre kratkog vremena bilo znatno manje nego kod privatnih za
voda. Za štednju kod Poštanske štedionice je bila odlučujuća 
činjenica da se primaju i najmanji ulozi, u svim krajevima i 
kod svih pošta, što privatni novčani zavodi nisu rado činili) a 
pored toga je  postojao i momenat bezbednosti, sigurnosti, koji 
je bio više sporednog značenja. Danas međutim dolazi о у о  

pitanje u prvi red, a 'i kamatna stopa, do juće maila, postaje 
sve interesantnija i za krupnije ulagače, pošto privatni novčani 
zavodi, posle maksimiranja kamatnih stopa sve više smanjuju 
stopu na uloge i nisu retki slučajevi, gde se išlo već » 
ispod 4%.

Bilans Poštanske štedionice sastavljen je, kao uvek, vrlo 
pregledno. U tablici na sledećoj strani upoređili smo glavne bi-: 
lansne pozicije za poslednjih 8 godina, u želji, da bi što pregted- 
nije pokazali njen grandiozan razvoj, kao i njenu nacionalno- 
ekonomsku snagu.

Dok smo u 1931 godini imali smanjenje obrtnog kapi
tala od 1.33 milijarde na 1.23 milijarde, dotle imamo zbog po
većanja uloga na štednju i po čekovnim računima u narednim 
dvema godinama povećanje, za preko 600 miliona na 1839 mi
liona u 1933 godini. U pasivi; imamo pored ovih tüdih sret
stava još i fondove —  P0štimškžr šfedi0nffia, kao^javno-pravnja».. 
novčana ustanova nema glavnice čistu dobit i gotovo, ne- 
znatni račun privremenih poverilaca, koji prestavlja tranzitne, 
rolazne pozicije i nije interesantan.



37
Ali su

3) M m !  kreditni poslovi
'JPoštanske štedionice u toliko važniji, pre svega način plasi
ranja ovako velikih sretstava akumuliranih iz naše narodne 
IJfivrede.

vladaju danas na našem novčanom tržištu ,kao i žbog pojmljive' 
nervoze ulagača. ’

Sve ove teškoće kao i kriza u kreditnom poslovanju pri-1 
silile su Poštansku štedionicu na znatno povećanje kasenih go-‘ 
tovina. Dok su one krajem 1932 godine iznosile 190 miiiona 
(62.5 miiiona u kasama a 127 miiiona na žiru kod Narod-

RAČUN IZ RAVNANJA

Aktiva 1926. 1927 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933.
■Ootovina:

u h i j 1 a d a m a  d  ii п a r a
u blagajni 31.410 47.420 32.450 49.096 45.706 42.605 62.565 60.560
kod Nar. banke 85.297 139.328 75.371 341.371 263.441 134.437 127.424 353.098

■ 'jft-.v.- Ukupno 116.708 186.748 107.831 390.467 309.147 177.042 189.989 413.658
IPužnici:
. po tek. računima 310.838. 433.577 297.953. 311.947 381.527 424.857 574.770 603.702
г po drž. bonovima — — — — — 206.120 257.617 343.788

, po lombardu 38.904 47.157 101.858 99.556 164.759 134.165 104.018 74.009
razni 2.886 1.423 29.139 — — . — —

Ukupno 352.628 482.158 428.951 411.503 546.287 765.143 936.405 1.021.499
U artije od vrednosti 25.556 28.734 131:324 206.181 344.288 121.158 159.617 260.061
Kazna aktiva — — 1.668 2.216 2.481 3.312 3.172 23.755
Nepokretnosti 36.719 35.903 38.248 49.632 53.036 53.451 52.617 54.180
inventar 5.166 5.687 5.602 5.414 5.314 5.098 4.676 4.055
P re lazna aktiva 27.182 26.604 73.565 47.279 70.093 70.591 97.732 64.663
K^rsna razlika drž papira — — — '— — 40.034 41.289 —

Pasiva
iUjozi:

na štednju 8.445 23.017 36.392 106.614 203.353 334.141 442.673 564.103
po ček, računima 368.231 491.868 474.801 716.677 712.598 512.675 671.670 1.158.253
otkazani 98.708 130.814 191.858 196.826 266.189 286.958 272.780 —

Ukupno 475.384 645.700 703.051 1.020.118 1.182.141 1,133.774 1.387.124 1.722,356
Poverioci po prelaz, rač. 28.929 26.362 1.966 3.149 54.359 6.551 5.369 23.189
JRezervni fond 20.000 20.000 20.000 20.000 30.508 32.275 39.468 6.413
F ond  za kurs. razliku efekt. 2.296 4.138 5.374 3.649 897 — 1.328 9.705
-Spec. fond za surnnj. potraž. — — — — — 3.435 5.044 5.966
Prelazna pasiva 15.324 40.752 21.035 —- — 35.819 19.717 19.875

•Čista dobit 22.027 28.883 35.762 35.027 35.345 23.976 27.445 51.365
Zbir bilansa 1.224.915 1.503.687 1.649.004 1.933.907 1.330.649 1.235.831 1.485.498 1.838.871

Rashodi RAČUN GUBITKA 1 DOBITKA

Kamata 2.834 3.262 4.389 6.591 11.231 15.804 19.195 18.889
P la te  i dodatci 8.Ö67 8.410 9.540 10.585 11.275 13.008 12.397 12.678
tlpi-avni troškovi 2.651 3.296 2.634 3.242 4-048 4.724 3.334 3.625

•Otpisi:
od nepokretnosti 410 822 793 1.051 1.148 1.309 1.321 1.321
od inventara 836 582 602 694 801 68 996 1.046
od hartija od vrednosti — — ,— — — : 14.159 17.513 —

razni — 1.341 284 — — — 5.5 —
Ukupno 1.246 2.746 1.678 1.745 . 1.950 15.536 19.835 2.367

-Ćista dobit 22.027 28.883 35.762 35.027 35.345 23.976 27.445 51.366
Prihodi

K am ata 23.142 26.102 32.817 31.186 30.356 43.240 48.395 50,929
Provizije , 3,861 5.452 6.606 6.540 6.681 6.135 6.804 6.836
Pristo jbe 4.234 7,977 . 8.395 8.567- 8.775 8.976 8.414 8.078
P rihodi od nepokretnosti 1.097 1.118 1.032 1.060 1.125 , 471 1.282 967
p rih o d i: od efekata 2.834 3.039 2.201 5.749 12.817 '' 10.468 13.140 ' 18.742
Kazni prihodi 1.657 2.909 2.952 4.089 4.093 3.757 4.172 3.373
јф јг  prihoda ili rashoda 36.825 46.598 54.005 57.193 63.850 73.049 82.207 88.925

U tome pogledu itna pitanje gotovine i Itkviditptfti naro- ne banke) dotle imamo krajem prošle godine gotovinu od 413.6
«£iiu važnost, iz dva razloga: prvo zbog specijalnog karaktera miiiona, odnosno 223.7 miiiona više, od čega je u kasama 60.5
•čekovnih računa kao i uloga i drugo, zbog teških prilika кој»; miiiona a kod Narodne banko 353 miiiona. U apsolutnim cifra- '
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ma to je do sada najveća blagajnička gotovina. U toku godine 
ona je podvrgnuta izvesnim promenama: od 204 miiiona na 
dan 1 januara opala je gotovina na 89 miiiona prvoga marta, 
ali se zatim postepeno popravlja i povećava na 563.7 miiiona 
na dan 15 dleeembra. Poslednjih Četrnaest dana 1933 godine 
opet je smanjena za 150 miiiona dinara. Procentualni odnos 
gotovine prema ukupnim ulozima, koji je u 1932 godini iznosio 
13.9% popravljen je u 1933 na 23.9%. Uprkos tome što je go
tovina u apsolutnim ciframa rekordna ipak je procenat prema 
ulozima pre pojave bankarske krize bio znatno veći, zbog 
toga, što su ulozi rapidno porasli. Krajem 1929 godine iznosila 
je gotovina (u koju ubrajamo i žiro-račune kod Narodne ban
ke) prema ulozima 38.2%; zatim postepeno opada, kao posle
dica povećanja uloga i većih aktivnih plasmana, na 26.1% u
1930 godini, 15.6% u 1931 i 13.9% u 1932 godini.

D anašnja kvota od 23.9% vrlo je reprezentativna ali i 
potrebna za očuvanje poverenja i pripremnost za svaki slučaj. 
To je doduše vrlo skup. ali nesumnjivo jedini način za održa
nje potrebne likvidnosti.

I ikod ostaüih pozicija u aktivi imamo znatne i interesant
ne struktureine promene prema ranijim godinama. Dužnici po 
tekućim računima nisu porasli u baš naročitoj meri, za 30 na
603.7 miiiona. U 1932 godini je od toga bilo dato novčanim za
vodima 210 miiiona, opštinama 33 miiiona a ostatak u glav
nome posredno ili neposredno državi. Napominje se, da u pro
šloj godini nisu postignuti nikakvi značajni uspesi u pogledu 
normalizacije kreditne funkcije. Zbog toga Poštanska štedio
nica i nije bila u stanju da pojača kreditnu delatnost u oblasti 
privatnog kredita. Zbog toga su krediti novčanim zavodima, 
kao što se kaže u izveštaju, kao i krediti po lombardnim zaj
movima iskazani u završnim računima sa manjim iznosima 
nego prošle godine. Napominje se, da Poštanska štedionica 
nije insistirala na povlačenju ranije đlatih kredita da bi na 
taj način izbegla još jače pogoršanje pr lika u ‘kojima se na
lazi naša celokupna privreda, a naročito dužnika. Kamatna 
stopa, po tekućim računima 7% a po lombardnim 8% nije me- 
njana.

Stvarno su lombardni zajmovi već od 1930 godine, kada 
su iznosili 164.7 miiiona u postepenom smanjenju, godišnje za 
oko 30 miiiona, a krajem 1933 godine iznose svega 74 miiiona. 
Tome na suprot imamo povećanje po zajmovima na drž. bonove 
za 85.2 na 343.7 miiiona, dok su ovi zajmovi još 1931 godine 
iskazani za 140 miiiona manje. Do 1931 godine ovi zajmovi po 
bonovima nisu zasebno bilansirani već zajedno sa hartijam a od 
vrednosti.. Zbog toga iznosi i ova pozicija u 1930 godini 344 
miiiona, a godinu dana docnije 121 milion. Vrlo informativna 
je i napomena Poštanske štedionice, da je od kredita koje je 
odobrila raznim državnim ustanovama i upravama, dala Mono
polskoj upravi kredit od 150 miiiona za otkup berbe duvana, 
kredit koji je ova ranije redovno uzimala u inostranstvu. Dalje 
je odobren kredit od 30 miiiona za izvodjenje javnih radova, 
študirani su razni predloži za finansisku sanaciju našeg rečnog 
saobraćaja. Izvestni kratkoročni krediti su stavljeni na raspo
loženje za kuponsku službu državnih dugova itd.

Znatno povećanje, za nešto preko 100 n a  260 miiiona po
kazuje portfelj hartija od vrednosti. Tome poslu posvećuje Po
štanska štedionica naročitu negu, već i zbog toga, što već go
dinama raspolaže znatnim iznosima državnih papira. Zbog toga 
igra ona i važnu ulogu u pogledu na razvoj kurseva. Raspola- 
žući velikim kasenim gotovinama pretstavljala je kupovina efe
kata takodje jedan unosan i relativno vrlo 'likvidan plasman, 
tako da je u tome pogledu Poštanska štedionica kod nas špro- 
vodila takozvane open market polici — što u drugim zemljama 
obično čine novčanične banke — i time, naročito u poslednjoj 
godini u zjiatnoj meri popravila kurseve naših državnih pa
pira a time u vezi i naše tržište efekata. Tome je mnogo pri
pomogla prodaja državnih hartija od vrednosti na rate, što je

uvela Poštanska štedionica u leto 1933 godine, sa vrlo po
voljnim uspehom. U tome cilju je p'reko befza U Beđgradu i. 
Zagrebu kupljeno do kraja 1933 godine ukupno 90.570 komada 
Ratne štete od nominale 90.57 miiiona dinara, a prodato je do 
kraja decembra 84.442 komada 5724 licima, od kojih je 187® 
državnih i samoupravnih činovnika i penzionera, 1516 dece, 
djaka i domaćica 638 privatnih činovnika, 583 trgovaca itd. Ođ 
jednoga do 5 komada kupilo je 64% a od 5 do 10 komada 29%„ 
Odnosno do 10 komada ukupno 93% od svih kupaca. N ajviše 
je plasirano u Beogradu, 63.816 komada, u Zagrebu 12.365. 
komada Skoplju 4111, Sarajevu 2.370 i Ljubljani 1780 komada.

Kod ranijih hartija od vrednosti, naročito 1931 i 1932 go
dine bili su gubitci na kursnoj razlici neizbežni. U 1931 godini 
iznosili su gubitci na kursu oko 55 mffliona od čega je 14.2; 
miiiona otpisano iz redovnih prihoda, ddimično i  fonda za 
kursnu razliku a 4/s gubitka proknjižene su kao fond kursne 
razlike u aktivi prema zakonu o bilansiranju državnih papira. 
U 1932 godini otpisano je preko računa gubitka novih 17.5 
miiiona a fond za kursnu razliku je iskazan u aktivi sa 41.3 
miiiona. Poštanska štedionica je imala mogućnost, da taj fond 
postepeno otpiše kroz naredne tri godine, ali to nije uradila, 
već ie naprotiv jednim radikalnim potezom u prošloj godini 
otpisala ceo taj gubitak i na taj način pročistila svoju aktivu. 
U bilansu za 1933 godinu ovoga fonda u aktivi više nema. Otpis 
je izvršen upotrebom rezervnog fonda koji je u 1932 godini 
iskazan sa 39.46 miiiona a sa dotacijom iz prošlogodišnje čiste 
dobiti 47.7 miiiona; taj fond je sada smanjen za 41.3 miiiona, 
sa koliko je u 1932 godini iskazan u aktivi račun kursne raz
like ( u stvari je to bio gubitak) tako da je u 1933 godini bi- 
lansiran rezervni fond sa svega 6.4 miiiona. Uprava napominje, 
da su hartije od vrednosti unete u bilans po onim niskim kur- 
sevima koji su ostali posle provedenih otpisa, a sva pozitivna 
razlika do berzanskih kurseva od 31 decembra 1933 godine 
preneta je u fond za razliku kursne vrednosti efekata u pasivi, 
koji je time porastao od 1.3 miiiona u 1932 na 9.7 miiiona i r
1933 godini.

Nepokretnosti su zbog amortizacije bilansirane sa 51.18 
prema .52.6 miiiona u 1932 a inventar je iskazan sa 4.05 miliona..

4) Račun gubitka i dobitka
pokazuje rekordne bruto prihode, od 89 miiiona prema 82 u
1932 i 57 miiiona u 1929. godini. Među ovima zauzimaju prvo- 
mesto prihodi od kam ata i hartija od vrednosti, sa 51 odnosno 
18.7 miiiona, dok su prihodi od provizija ostali nepromenjeni 
a onu od pristojba i nepokretnosti čak i manji nego u 1932 
godini..

Kod rashoda nema gotovo nikakvih promena prema 1932 
godini izuzev kod otpisa, koji su prema 15.5 u 1931 i 17.5 
miiiona u 1932 godini bilansirani sa svega 2.3 miiiona, koliko- 
iznosi amortizacija nepokretnosti i inventara.

Pošto ove godine nema gubitka na kursevima, čista je 
dobit rekordna i dostiže 51 milion, dok bi prošle godine izno
sila 44 miiiona, da nije bilo otpisa. Od ove čiste dobiti dotirano 
je 30% odnosno 15.4 miiiona u korist rezervnog fonda koji se  
time povećava od 6.4 miiiona (posle otpisa od -41.3 miiiona 
kursne razlike) na 21.8 miiiona, a ukupni fondovi dostižu 37.49 ■ 
miiiona, 513 hiljada je dato kao nagrada Nadzornom veću, 2.57 
miiiona kao nagrada osoblju Poštanske štedionice, 513. hiljada 
Udruženju p. t. r telef. službenika za zdravstvene ciljeve a  
ostatak od 32.36 miiiona kao čista dobit —  budžetski prihod 
Poštanske uprave, prema 17.29 miiiona u 1932 i 15.1 milion 
u 1931'godini.

■ Poštanska štedionica imala je krajem 1933 godine 629“ 
službenika. ,

U nadzornom odboru se nalaze sledeča g. g.: Ing. D o- 
brosav Ratajac, pretsednik, Dr. Milorad Nedeljković, generalni, 
direktor, Ing. Stanoje J. Nedeljković, Ljubomir Vidakovič, Sve- ■ 
tislav Djordjević, Dr. Milutin Bošković i Miloš Štibler;
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OPSTINSKA ŠTEDIONICA f ZALOŽNI ZAVOD GRADA 
BEOGRADA — BEOGRAD

Beogradska Opštinska štedionica, koja je jedna od na
ših najmlađih komunalnih odnosno javno-pravnih novčanih usta
nova, pokazuje u toku 1933 godine vrlo povoljan razvoj i veliku 
agilnost, koja zaslužuje svu pohvalu. Prilikom prošlogodišnje 
i detaljne analize u dodatku „Narodnog B lagostanja” od 25 
marta 1933 godine, broj 13, strana 65, izložili smo sve važne 
promene koje su učinjene u njenom statutu, donošenjem novog 
ustava, kojim je dotadanje pravno stanje i funkcionisanje 
Opštinske štedionice dovedeno u sklad sa propisima koji važe 
u našoj zemlji za komunalne novčane ustanove, imali smo već 
nekoliko puta priliku da kritikujemo nedostatak, koji se kod 
nas oseća u tome što još uvek .nemamo jednog jedinstvenog za
kona koji bi odgovarao specijalnom karakteru komunalnih kre
ditnih ustanova. Donošenje ovakvog zakona u interesu je sa
mih štedionica odnosno opština, građana i našeg domaćeg nov
čanog tržišta pošto se komunalne štedionice naglo razvijaju i 
zauzimaju sve vidnije mesto u našem novčarstvu. Ni kreditna 
kriza niti činjenica, da su pojedine komunalne novčane ustano
ve bile prinuđene da se koriste moratorijalnom zaštitom, nisu 
mogle naškoditi ovome razvoju. Njihovo širenje je suviše pri
rodno i suviše spontano. Ali imperativno iziskuje donošenje na
ročitog zakona. Beogradska opštinska štedionica napominje, 
da je Ministarstvo trgovine već spremilo odnosni zakonski pro- 
jeikat, na koirne su i pretstavnici štedionice sarađivali — ali još 
ni danas nije donet —  i ako bi se time u znatnoj meri đoprine- 
lo asanaoiji prilika na našem novčanom i kreditnom tržištu.

Poslovna politika naše prestoničke Opšvinske štedionice za
1933 godinu može se rezimirati ovako: forsiranjem i favorizi
ranjem ideje štednje, bilo preko obične bilo preko omladinske 
štednje, što su svakako njene najvažnije ekonomsko-etičke fun
kcije, dalje obazrivo vođenje kreditne politike, pre svega u 
korist ekonomski slabih građana, odobravajući im male, k rat
koročne i jeftine zajmove po menicama, lombardu, hipoteci i 
što je naročito važno na zaloge dragocenosti i na ručni zalog. 
Naročito ovaj poslednji način kreditiranja važan je za Opštin- 
sku štedionicu, pošto je kod nas u Beogradu taj posao ranije 
bio potpuno zanemaren i u rukama nekolicine sitnih zelenaša, 
koji su sirotinji —  za koju je to često puta poslednji izvor 
sretstava —  davali zajmove uz vrlo skupe kamate. Ovo kredi- 
tovanje spada takođe međ vrlo važne, ne samo ekonomske nego 
pre svega socijalne funkcije komunalne kreditne ustanove.

Da bacimo pogled na donju tablicu, u kojoj donosimo 
najvažnije bilansne pozicije za poslednje četiri godine, koje su 
istovremeno i prve štedioničnog rada, da bi smo detaljno mogli 
Videti razvoj poslova, naročito u teškoj 1933 godini; doći ćemo 
do zaključka, da Štedionica, s obzirom na vanređne nepovoljne 
prilike poslednjih godina bolje uopšte nije mogla da radi, nego 
što  je to  bio Slučaj. Sledeča izlaganja to će nam potvrditi:

Račun izravnan ja
Aktiva 1929/30. 1931. 1932. 1933.

u hiljadama dinara
Gotovina 649 528 1.446 1.080
Potraž. kod banaka i žiro 20.688 5.448 2.721 9.185
Eskont 9.881 14.531 11.907 8.475
Lombard 4.329 20.912 2.567 1.853
Zajmovi na dragocenosti 686 957 996 1.429
Tekući računi — 727 803 151
Zajmovi Beogr. opštini — 16.659 17.001 17.002
Hartije od. vrednosti 29.815 19.654 3.416 1.948
Opština za kursnu razliku — 10.255 — —•
Nameštaj i pribor 339 346 329 280
Osnivački troškovi 200 100 59 -—
Vrednost gar. fonda 61.218 61.218 27.000 26.465
Ostave i kaucije 12.227 47.455 20.628 19.183
Naplate 33 227 94 —
Dužnici za gar. pisma 563 2.308 1.919 1.108
Dužnici za žira 104.414 113.808 117.700 63.837
Depo opšt. taks. m araka 4.881 15.114 11.947 9.395
Razni računi 20 805 — —
Zajmovi na ručnu zalogu — — 179 513
Beogr. opšt. po lombard. zajmu — — 13.075 9.793

Pasiva
Garantni fond 30.000 30.000 30.000 29.448
Rezervni fondovi 3.000 3.192 2.849 3.962
Ulozi na štednju:

po Uložnim knjižicama 16.867 28.901 26.856 27.480
po omladinskoj štednji 1.194 2.411 3.161 3.723
po tek. računima — 1.562 1.594 1.126

Gar. fond opštine za uloge 61.228 61.228 — —

Potraž. opštine po raz. rač. 12.143 6.270 3.090 1,817
Pasivni tek. računi — 15.000 13.075 9.793
Razlika kurs. vred. efekata 1.286 — — —1
Pomoćni pensioni fond činov. 69 108 174 248
Tantijeme 278 153 116 121
Razni računi 823 435 585 455
Dobit na rasp. opštine 126 1.535 552 —

Zbir bilansa 249.946 331.059 233.790 171.697

U pasivi, na prvom se mestu nalazi garantni fond, koji 
se ranije zvao glavnica. Objašnjenje ove pozicije dali smo a 
ranijim prikazima Opštinske štedionice. Ona je prem a prvobit
nim statutim a bila snabdevena od opštinske uprave naročitom 
garantijom, glavnicom, koja je međutim posle izmene statu ta 
postala izlišna, pošto komunalne novčane ustanove nemaju sop- 
stvenih glavnica, niti su one potrebne, jer opština već i ina
če sa svom svojom imovinom garantuje za sve obaveze njene 
štedionice. Novim statutim a ova je glavnica pretvorena u naro
čiti garantni fond, kao obrtni kapital, koji se ima prema od
redbi člana 8 novih statuta, postepeno vratiti Beogradskoj



opštini, i to iz viška čiste zarade. Taj fond će dakle postepeno 
nestati. Dok je do kraja 1932 godine iznosio 30 miliona, dotle 
vidimo, da se u 1933 godini prvi put primenjuju nova pravila. 
Iz čiste dobiti za 1933 godinu vraćeno je prema statutim a op
štini 552 hiljada dinara, zbog ćega je taj garantni fond sada 
smanjen na svega 29.45 miliona dinara. Fondovi, a to su vla
stiti kapital štedionice, kojih ima tri, naime stalni rezervni, 
opšti rezervni i fond založnog zavoda pokazuju u 1933 godini 
povećanje za 1.11 milion, što dolazi od dotacije čiste dobiti i 
iz prihoda ovih fondova.

Opštinska štedionica je uvek odgovarala svim zahtevima 
ulagača. Koliko je duboko poverenje njenih ulagača potvrđuje 
činjenica da su ulozi u 1933 godini veći nego krajem 1932 i ako 
još nije dostignuto stanje od kraja 1931 godine. Krajem 1932 
godine imalo je 4206 ulagača 26.8 miliona uloga. U toku go
dine uplaćeno je na 1747 novih knjižica 5.7 miliona a na 7.910 
starih 16 miliona. U isto vreme uplaćeno je 685 uloga od 3.69 
miliona u celosti a sa 6.638 knjižica delimično 19.05 miliona, 
tako da je krajem 1933 godine bilo 5268 ulagača (per saldo 
1062 ulagača više) sa ulogom od 27.48 miliona dinara. Naj
veća uložena suma iznosi 294 hiljade a najmanja 5 dinara. U 
toku godine plaćafa je Štedionica ulagačima 7% kamatu bru
to, t. j. državnu porezu na ovu kamatu ulagač je imao sam da 
snosi-.

Značajno povećanje pokazuje stanje omladinske štednje. 
To je posao od koga Štedionica nema nikakve zarade, ali je 
-neobično važan sa gledišta vaspfitanja za štednju. Po ovoj 
štednji isplaćeno je u 1933 godini 249 hiljada a primljeno 614 
hiljada, što sa ukapitalisanom kamatom čini 811 hiljada pove
ćanja. Broj ulagača porastao je od 13.817 štediša-đaka za 620 
aa  14.437, kod ukupnog broja đaka u svim razredima beograd
skih osnovnih i zanatakih škola od 17.599. Uprava nagla- 
šuje, da je u svakom opravdanom slučaju vraćala roditelji-1 
ma uloženi detinji novac, i ako je ulog, po ovoj štednji vezan 
za 10 godina. Pošto je nesumnjivo, da roditelji samo u slučaju 
Eajnužnije potrebe apeliraju na uloge svoje dece, onda može 
to podizanje od ukupno 250 hiljada da posluži kao merilo ve
like socijalne bede kod nas. Naročito poslednje godine porastao 
je broj tih podizanja, a  svugde je naveden kao razlog nema- 
ština, besposlica, bolest, oskudica u odelu, obući, ogrevu itd.

Ulozi na štednju po tekućim računima pokazuju opada
nje od 1.59 miliona u 1932 na 1.13 miliona u 1933 godini. Ovu 
vrstu poslova Štedionica više ne vodi. Ali je iz ranije godine 
ostao svega jedan jedini ulagač, koji će svoj novac preneti na 
račun obične štednje ili ga podići.

Potraživanje Beogradske opštine po tekućem računa 
smanjeno je ove godine od 3.09 miliona na 1.8 miliona. Ostali 
pasivni tekući računi, koji su ove godine iskazani sa 9.8 milio
na. prema 13 miliona u prošloj pretstavljaju uglavnome tran- 
zitorne pozicije ili račune opštinskih ustanova sa kojima ima 
Štedionica poslovne veze. Toliko o pasivnim poslovima, međ 
k-oijima se nailazi štednja kao najvažniji. Njoj posvećuje Op- 
štiinska štedionica najveću pažniu i smatramo da ne treba pot- 
sećati ma njene napone i žrtve, koje podnosi u službi za propa
gandu štednje, pre svega prilikom propagandne proslave ne
delje, odnosno dana štednje krajem oktobra svake godine.

Kod proueavam-ja aktivnih poslova treba imati pred oči
ma, da kod ovih specijalnih komunalnih kreditnih ustanova 
davanje zajmova nije „posao” već samo sretstvo za što bolje 
i lukrativnije plasiranje prikupljene štednje —  uvek u okviru 
socijalnoga. Kao što smo već i u prošlogodišnjem prikazu na
pomenuli, obustavila je Štedionica u jesen 1932 godine davanje 
meničnih zajmova, koji su se odobravali samo u izuzetnim prili- 
kama, pošto se opšte stanje u početku 1933 godine nije prome- 
nilo. To je imalo za posledicu, da su se aktivni kreditni poslo- 
ri sužavali i da se je rezerva gotovine u znatnoj meri povećala. 
U proleće 1933 godine počelo se već i sa novim odobravanjem 
zajmova, svakome licu najviše do- 5 hiljada, aSi su već u avgustu

ova ograničenja odbačena. Ukupan obrt po menični-m zajmo
vima iznosio je 14.650 menica u vrednosti od 64.5 miliona; 
najveći zajam je bio 50 hiljada (pokriven intabulacijom) a naj
manji 600 dinara. Samo 179 menica sa 919 hiljada dinara nije 
na vreme regulisano. Od toga je 106 menica sa 563 hiljade 
obezbeđeno intabulacijama, zabranam a itd. a 73 menice sa 356 
hiljada otpisane su u 1932 i 1933 godini.

Kod zajmova na- lomba-rd hartija od vrednosti obrt je 
iznosio 4.45 miliona kod 5606 promena a kod zajmova na dra
gocenosti 2.78 miliona kod 9.672 promene. Najveći zajam je 
iznosio 21 hiljadu a najmanji 20 dinara. Zajmova na ručni za
log dato je u 1933 godini na 3675 zaloga, a krajem godine je 
bilo kod Štedionice 1703 zaloga za 513 hiljada. Sa socijalne 
tačke gledišta ovo je za Opštinsku štedionicu vrlo važan pasao, 
zbog čega i vidimo, da je Zakon o radnjama dao prvenstvo 
komunalnim štedionicama za obavljanje toga posla. Pošto je 
to u stvari pomaganje sirotinje, Štedionica od toga posla ne 
bi smela imati koristi, jer kam ata ne može biti velika. Ali ima 
ona 'iešfcoća u tome* što nema pogodnog lokala, a to će -biti 
rešeno tek onda kada bude Štedionica pristupila podizanju 
sopstvene zgrade.

Zbog postepenog sužavanja lukrativne aktive vidimo ra- 
pidan porast blagajničkih gotovina, koje dostižu 10.2 miliona 
dinara, odnosn-o gotovo jie-dnu trećinu tuđih sretstava. Likvi- 
ditet je dakle ogroman, što je potrebno s obzirom na današnje 
prilike, i ako je istovremeno i skup. Zbog toga je opštinska 
štedionica plasirala- -izvesan deo svojih blagajničkih gotovina i 
u ''blagajničke bonove Narodne banke, k-oji nose ma-l-u -kamatnu 
i uv-eik se mogu realizirati.

Poslovi sa Beogradskom opštinom pretstavljaju zasebnu 
funkciju. P re svega, opština ulaže u Štedionicu svoje prihode 
od osvetlenja kao i prihode od vode. Dalje, predavala je Šte
dionici izvesno vreme prihode od. opštinske trošarine. Štedio
nica je u ranijim godinama dala opštini dva zajma, prvi, po 
tekućem računu od 20 miliona, ostao je gotovo nepromenjen 
i iamo-si krajem 1933 godine 17 miliona, -kao i godinu dana -ra
nije, a drugi, lombardni, od prvobitno 15 miliona, smanjen je 
otplatama na 9.79 miliona. Vidimo, da je opština ozbiljno pri
stupila smanjivanju svojih obaveza prema Štedionici, a to je 
skroz pohvalno. Što se tiče žira Opštinske štedionice, datog na 
zajmove opštine, ona je u toku 1933 godine otplatila za 53.8 
miliona takvih zajmova, čime su oslobođena žira Štedionice’. 
Od ukupno 178.8 miliona za koliko je Štedionica dala opštini 
svoj žiro, otplatama je taj dug dosada smanjen na 63.8 milio
na odnosno za 115 miliona. Opštinskih taksenih maraka je pro
dala Štedionica za 3.1 miliona, na ime električne energije na
platila je 77.375 -uplatnica 8.66 miliona, a 18.365 uplatnica 
za 7.39 miliona na ime vodovodne takse.

Račun gubitka i dobitka 
Rashodi 1929/30. 1931. 1932. 1933.

u hiljadama dinara
Troškovi administracije 1.831 1.738 2.123 2.098
Kamata 1.239 2.299 2.372 2.107
Razlika na kursu rez. fonda —■ 382 — —

Otpisi 320 516 732 370
Čista dobit 3.474 1.918 1.164 1.211

Prihodi
Kamata 2.704 3.742 4.014 3.287
Provizije 904 137 308 281
Dobit na deviz, poslovima 50 46 17 —
Prihodi od efekata 3.197 1.738 138 543
Naplaćena otpisana potraž. — 21 72 54
Vanredni prihodi — 1.160 1.836 1.609
Razni prihodi 10 9 7 12
Zbir prihoda ili rashoda 6.865 6.854 6.392 5.787

Ako bacimo pogled na gornju tablicu onda vidimo, da su
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bruto prihodi u 1933 godini malo manji nego u 1932, ah za 
preko milion dinara manji nego 1931 godne. Prihodi od efekata 
povečani su u znatnoj meri prema 1932 godini, ali su kamate za 
750 hiljada manje. Prvo1 zbog njihovog smanjenja, a drugo zbog 
manjeg poslovnog volumena. Relativno veliki prihod od već 
otpisanih potraživanja, za 157 hiljada za poslednje tri godine 
ukazuje na rigorozno bilansirainje.

Štedionica vodi strog režim štednje, zbog ćega su tro
škovi i ove godine reducirani. Pošto su otpisi za gotovo 50% 
manji nego ranije godine, mogla je štedionica, uprkos manjih 
prihoda, da iskaže veću zaradu nego 1932 godine, sa 1.21 mi
lion dinara, pošto su ukupni prihodi 5.78 miiiona a rashodi 
4.57 miiiona. Od ovog iznosa izdvojeno je 303 hiljade kao do
tacija fondovima i kao tantijema, tako da ostaje kao čista do
bit) 909 hiljada od čega ine 75% odnosno 681 hiljada u opšti 
rezervni fond a 227 hiljada (25%) u fond Založnog zavoda. 
Pošto je ovogodišnji rezervni fond veći za 5% od uloga na 
štednju, to će se ovih 681 hiljada prema 3. alineji čl. 48 
statuta odobriti Opštini grada Beograda na ime otplate vra
ćanja obrtnog kapitala. Ova otplata ima se izvršiti u odgovara
jućem broju obveznica Ratne štete, računajući svaku obveznicu 
po 404.724 dinara, po kojoj su vrednosti svojevremeno i prim
ljene.

U upravi Beogradske opštinske štedionice nalaze se sle
deča g. g.: Vasa Lazarevič, pretsednik i potpretsednik Beograd
ske opštine; Dr. Drag. Đ. Novakovič, potpretsednik i glavni 
direktor Narodne banke u penziji; članovi: Evgenije K. Kiklić, 
šef direkcije hip. poslova Drž. hip. banke; Dragoslav S. Šva- 
bić, viši inspektor Narodne banke; Bošidar Mijušković, načelnik 
Ministarstva finansija; Radivoj Glumac, direktor Prve hrvatske 
štedionice u penziji; Dr. Fridrih Pops, advokat; Momdir Mitro
vič, trgovac; Radojko Gavrilović, trgovac; Vlad. Dušmanić, ad
vokat; -j- Jovan K. Đuričić, direktor štedionice. U Nadzornom 
odboru su gospoda: Dr. Vlada T. Markovič, pretsednik; Jez- 
dirnir Đoikić, potpretsednik; Dragomir Dragojević i Dr. Avgust 
Pavletič.

BEOGRADSKA TRGOVAČKA BANKA, BEOGRAD

Od beogradskih vodećih banaka prvä je Beogradska trgo
vačka banka objavila svoje završne račune i prva održala go
dišnji zbor akcionara, još 25 februara o. g. Uprkos tome, što je 
zbog njihovog velikog poslovnog volumena u prošloj godini 
poslovanje naših privatnih kreditnih ustanova, naročito većih, 
bilo skopčano sa naročitim teškoćama, ipak je Beogradska tr
govačka banka postigla u 1933 godini istu čistu dobit kao i
1932 godine, u iznosu od 514 hiljada dinara, iako su bruto pri
hodi u 1933 godini sa 3.6 miiiona bili za 1.4 miiiona manji nego 
godinu dana ranije. Isplaćena je takođe i dividenda od 3% od
nosno 6 dinara po akciji, nepromenjeno kao i 1932 godine, dok 
je tome na suprot banka još u 1931 godini plaćala 6% a ra
nije 15% i 18%, pošto su se tada poslovi razvijali pod normal
nim uslovima rada.

Što se tiče poslovanja Beogradske trgovačke bamke u pro
šloj godini, njena uprava kaže „S obzirom na prilike ni naše 
delovanje nije moglo biti uspešno razvijeno u punom obimu. Ra
dili smo, uglavnom ono, što se moglo; povlačili smo stare pla
smane i obezbeđivali ih, u koliko nisu bili obezbeđeni; radi 
uštede u troškovima smanjivali smo vlastite obaveze i režijske 
izdatke. Novih plasmana bilo je relativno malo i ako smo imali 
uvek na raspoloženju dovoljno gotovine, i ako smo, s vremena 
na vreme, preko novina anonsirali davanje zajmova sa povolj
nom kamatom i uslovima. Jedva nam je ispalo za rukom da u 
toku cele godine plasiramo oko šest i po miiiona dinara”. Či
tajući ove reči, ne smemo zaboraviti, da je to izveštaj jedne od 
najobazrivije i najbolje vođene banke na beogradskom tržištu. 
U stvari, prilike novčanih zavoda bile su u 1933 godini toliko 
đezolatne da se na drugi način u opšte nije moglo raditi.

A put kojim je išla u prošloj godini Beogradska trgovačka 
banka, jedimo je pravilan i moguć. Drugih mogućnosti naša pri
vatni novčani zavodi uopšte nisu imali, ako nisu hteli da rizi- 
kuju nove štete.

Kako su se pojedinačno razvijali poslovi Beogradske trgo
vačke banke detaljno nam objašnjava donja tablica u kojoj do
nosimo njene glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine:

Račun izravnan ja

u hiljadama dinara

Aktiva 1930 1931 1932 1933
Blagajna 1.770 2.294 1.778 2.818
Žiro kod Nar. banke 82 — 2.631 963
,Potraživanja kod banaka 145 157 > -s- —

Menice 18.724 16.491 10.769 8.562
Založi 2.580 5.816 4.832 6.318
Tekući računi 19.586 10.627 7.198 4.224
Hartije od vred. fondova 4.740 3.540 2.580 4.656
Hartije od vrednosti 23.485 16.757 12.813 11.031
Nepokretnosti 2.400 2.400 2.400 2.400
Nameštaj 1 dinar 1 dinar 1 dinar 1 dinar
Kursna razlika drž. papira — 1.226 910 600

Pasiva
Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
Rezervni fondovi 8.427 7.472 5.232 4.751
Fond za kursnu razliku 2.604 — — —

Pensioni fond 100 100 100 —

Ulozi na štednju 27.982 26.078 22.504 20.356
Tekući računi 8.492 5.479 3.952 3.681
Strani korespondenti 109 185 187 — -

Lombard 329 — — — .

Reeskont kod N. banke 11.093 6.701 1.185 —
Dividenda 150 720 360 360
Zbir bilansa 146.472 132.566 107.064 98.961
Obrtni kapital 73.512 59.310 45.918 41.573
Dividenda 12.5% 6% 3% 3%

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
T roškovi 1.692 1.664 1.002 798
Kamata 2.579 2.888 2.025 1.436
Otpsi na efektima 114 393 1.389 415
Otpis nenaplativih potr. 146 415
Čista dobit 2.143 801 516 514
Dotacije 100 — — —

Prihodi
Kamata 4.067 3.720 3.254 2.181
Provizije 558 326 410 315
Prihod efekata 1.651 1.336 1.117 836
Kiri.je 351 365 295 280
Zbir prihoda 6.628 5.747 5.078 3.629

Iako uprava napominje, da je jedva uspela da da za oko
6.5 miiiona dinara novih zajmova, ipak je i u prošloj godini 
preoivilađtvala 'težnja za euženjem poslovnog volumena. To je 
neizbežna posledica prilika koje postoje već tri godine; ipak 
su sada motivi smanjenja obrtnog kapitala potpuno drugi, nego 
što su bili u 1931 i 1932 godini. Dok je tada preovlađivalo 
smanjenje fondova zbog kursnih razlika i odliva uloga, dotle u
1933 godini banka smanjuje svoje plasmane, da bi likvidirala 
svoje istrošene kredite i time smanjila svoje obaveze i troškove.

Obrtni kapital iznosi krajem 1934 godine 41.5 miiiona, pre
ma 45.9 miiiona u 1932 godini. Manji je dakle za 4.3 miiiona. 
Koliko je u tome pogledu učinjeno promena pokazuje nam či
njenica, da je krajem 1930 godine bio obrtni kapital 73.5 mi-, 
liona, od čega 21 milion sopstvena sredstva, 28 miiiona uloga,
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8.5 miliona pasivni tekući računi, 400 hiljada strani korespon- 
denti i lionibardini kredit a 11 miliona reeskont kod Narodne 
banke. Danas, odnosno krajem 1933 godine sopstvena sretstva 
iznose 16.7 miliona. Glavnica je ostala nepromenjena sa 12 mi- 
ldona, ali su  rezervni fondovi za vreme poslednje četiri godine 
reducirani od 11 miliona na 4.7 miliona, zbog otpisa kursne ra
zlike kod hartija od vrednosti.

Ako od smanjenja obrtnog kapitala, koje od 1930 do 1933 
godine iznosi 32 miliona, odbijemo iznos smanjenja sopstvenih 
sretstava, onda ostaje 25.7 miliona, za koliko per saldo iznosi1 
smanjenje tuđih sretstava. Pošto je Beogradska trgovačka ban
ka uvek isplaćivala sve uloge bez i najmanjih ograničenja, vidi
mo da je od 1930 godine stanje uloga smanjeno od 28 na 20.35 
miliona krajem 1933 godine. Najveći odliv, od 3.5 miliona bio je 
zabeležen od 1931 ka 1932 godini. U 1933 godini ne iznosi više 
ni 10%, odnosno samo malo preko 2 miliona. Kod pasivnih teku
ćih računa, koji su od 1930 do 1932 godine smanjeni za preko 
polovinu, za 4.6 miliona na 3.9 miliona imamo u 1933 godini ta 
kođe samo minimalno smanjenje, za 270 hiljada na 3.68 miliona 
dinara. Strani korespondenti u 1933 godini više nisu iskazani, 
a lombardni zajmovi su bili likvidirani već u 1931 godini.

i Najinteresantnije je kretanje bančinog reeskontnog kredita 
kod Narodne banike: od 11 miliona u 1930 godini oni su baš 
u najtežem periodu po naše kreditne ustanove smanjeni na 
svega 1.18 miliona krajem 1932 godine, odnosno za 10 miliona. 
U 1933 godini koristila se Trgovačka banka ovim reeskontom 
samo početkom godine, vrlo kratko vreme, i zatim ga potpuno 
likvidirala, tako da se u bilansu za 1933 godinu uopšte više ne 
pojavljuje. Ovu potpunu isplatu kredita Narodnoj banci mogli 
bismo nazvati vrlo tipičnom; ona je dokaz velike likvidno
sti aktive Trgovačke banke, pošto je notorno da je kod nas ve
liki broj novčanih zavoda isplaćivao otkazane uloge pomoću no
vog reeskontoog ikrediita, dok je ona isplatila oid svojih 
uloga i tekućih računa 13 miliona, a pored toga još i 11 miliona 
reeskonta, sve za poslednje trii godine. Iz ovoga jasno se marnife- 
stuje težnja i volja uprave, da u što većoj meri smanji poslovni 
volumen i svoje obaveze i da svoje poštovanje prilagodi novona
stalim prilikama. Kod sadašnjeg obima poslova banka više nema 
šta  dia rizikuje i ona može čekati da se prilike iskristaliziraju, 
normališu i da tek onda ponovno otpočne sa poslovnom ekspan
zijom. Iako su prilhodi i zarade bančine kod ove politike znatno 
manji, ipak je ovo čekanje danas skroz opravdano.

Da bacimo pogled na strukturu njene aktive, koja će nam 
pokazati kako je izvršena kompresija poslova. Krajem 1933 go
dine najveću poziciju u aktivi pretstavlja portfelj hartija od vred
nosti, sa 11 miliona nostro-efekata, a zajedno sa efektima u 
koje su plasirani fondovi, dostiže 15.6 miliona. Zatim dolaze me 
nični krediti sa 8.5 miliona, zajmovi na zaloge sa 6.3 miliona, 
tekući računi sa 4.2 miliona, gotovina sa 3.7 miliona i nepokret- 
fflosti sa 2.4 miliona. Podela plasmana i  rizika gotovo je idealna. 
Gotovina je relativno vrlo znatna i iznosi preko 15% od tuđih 
sretstava što obezbeđuje Trgovačku banku od svake nepredviđe
ne panike ulagača, sa kojom treba i danas još uvek računati.

Menični krediti smanjeni su prema 1930 godini za 10 mili
ona a aktivni tekući računi za preko 15 miliona. To je bio sva
kako ogroman napor jer su se tu likvidirali zajmovi koji su bili 
prvoklasni, što nam potvrđuje i račun gubitka, gde je otpis ne
naplativih potraživanja minimalan, i ako je poznato da Trgo
vačka banka: sastavlja svoje bilanse sa naročitom strogošću.

Od meničnih zajmova pokriveno je hipotekarno 3.5 miliona 
a 863 hiljade hartijaima od vrednosti. Tekući računi takođe su 
potpuno pokriveni: 1.14 miliona hipotekom, 1.67 miliona harti- 
jama od vrednosti a ostatak meničnim obavezama.

Nasuprcrt smanjenju po ovim aktivnim poslovima, imamo 
kod zajmova na zaloge povećanje sa 1.48 miliona na 6.3 mili
ona dinara. Od toga pokriveno je 5.48 miliona hipotekarnim 
obezbeđenjem na podloge sudskih poravnanja a ostatak harti-

jama od vrednosti. Uprava napominje da je na ovom plasmanus 
usled pada kursa hartija od vrednosti, imala oko 2% gubitka, 
koje je otpisala.

Naročito interesantan je portfelj efekata. Tu u prvom redu 
dominiraju državne hartije od vrednosti, akcije Narodne banke 
i druge, samo .prvoklasnih preduzeća. Napomenuli smio, da je to  
u 1933 godini najveća pozicija —  ali je to slučaj i za ranije go
dine. U 1930 godini, zbog obilja sretstava portfelj efekata je 
dostigao čak i preko 28 miliona. Zatim, do 1932 godine, sma
njen je na 15.4 miliona, zbog pada kursa naših efekata. Među
tim samo manji deo ovih efekata je otuđen, a pretrpljena kursna 
vrednost otpisana je đelimično iz čiste dobiti, upotrebom re
zervnih fondova i njihovih prihoda, koji su smanjeni od 11 mi
liona u 1930 godini na 4.7 miliona u 1933 godini, ovi otpisi od
nosno' gubitci i smanjenje fondova samo su knjigovodstvene pri
rode, pošto se ove hartije uvek još nalaze u rukama bančinim. 
Ovi gubitci bi postali efektivni, stvarni samo onda, ako hi ban
ka hartije od vrednosti po tim mrtvim kursevima morala pro
dati. Već i prošle godine napomenuli smo da su se uprava ban
čina pa i akcionari svikli sa tim gubitcima, u pogledu knjigo
vodstveno tehničkom, pošto i ne pomišlja na realizaciju. U toku
1933 godine dolazi do poboljšanja prilika na našem efektnom 
tržištu, koje se naročito intenzivno nastavlja u 1934 godini. Tako 
vidimo, da su vrednosti fondova od 2.58 miliona u 1932 i 1933 
godini kod1 Trgovačke banke povećani na 4.65 milima, što je 
posledica kupovine novih papira, veće kursne vrednosti, starih i  
prenosa izvestnih efekata iz nostro-portfelja. Uprava sama na
pominje, da je u toku godine pribavila nove papire: nešto otku
pom, za svoja potraživanja založenih papira, nešto kupovinom 
državnih papira iz raspoložive gotovine. S druge strane, kaže 
se, taj plasman umanjen je, jednim delom otpisom gubitka na 
kursu, koji je i u prošloj godini bio znatan, a drugim delom, iz
dvajanjem izvestnih papira za ostale fondove. Od ovih efekata 
otpisano je preko fondova na ime kursne razlike 717 hiljada. Bi- 
lansiranje je izvršeno prema kursnoj vrednosti od 31 decembra. 
Pošto su već samo do sada kursevi efekata porasli za najmanje 
10 do 20%, znači, da su se rezerve Beogradske trgovačke banke 
kod plasmana efekata povećale za 1.6 do 3.5 miliona dinara 
kod vrednosti portfelja efekata od 15.6 miliona!

Od računa kursne razlike državnih hartija od vrednosti u 
aktivi otpisano je 310 hiljada dinara, tako da iznosi svega 600 
hiljada dinara, i aiko se stanje na našem težištu efekata u ovoj 
godini stvarno popravi — zašto postoje svi pređusfovi, onda 
postoje svi izgledi, da se taj račun u bilansu za 1934 godinu 
više neće pojavljivati.

Nepokretnosti su bilansirane sa 2.4 miliona nepromenjeno, 
a nameštaj itd. je otpisan.

Bruto prihodi su opali prema 1930 godini za preko 45%, 
a prema 1932 godini mamjii su za 1.4 miliona. Oni iznose 3.6 
miliona, od čega 2.2 miliona dolazi od kam ata (u 1932 godini 
još 3.25 miliona) 836 hiljada od efekata itd. Zbog smanjenja 
poslovnog volumena manji su rashodi na kamatama, za 600 
hiljada prema prošloj godini. U znatnoj meri, za 50% prema
1931 godini reducirani su troškovi; dok su 1931 godine iznosili
1.66 miliona, dotle su svedeni u 1933 godini na svega 798 hi
ljada, što zaslužuje najveće priznanje Samo tako je uprava bfla џ 
stanju da postigne čistu dobit od 514 hiljada, kao i prošle go
dine, i to pored otpisa na kursnoj razlici efekata za 464 hiljada 
i 415 hiljada otpisa nenaplativih potraživanja.

U upravi Beogradske Trgovačke banke nalaze se sledeća 
g. g.: Ste van J. Jovanović-Resavac, pretsednik; Đorđe S. Petko
vič, potpretsednik; Mladen I. Obradović, Dobrivoje T. Lazare
vič, Aleksandar J. Jovanovič, f  Dimitrije Markovič, Milan B. To
mič i Sreten Stojanovič. D irektor bančin je g. Dimitrije Bogo- 
jević. U Nadzornom odboru su g. g.: Radisav J. Jovanovič, pret
sednik; Franja Bajloni, potpretsednik; Milan Pamvodić, Amn 
Alkalaj i Nikola M. Belović.
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„Aeroput” društvo za vazdušni saobraćaj a. d., Beograd 
Пештанска мађарска комерцијална банка, Бу димпешта 
Хрватска католичка банка д. д., Загреб

„AEROPUT” DRUŠTVO ZA VAZDUŠNI SAOBRAĆAJ A. D., 
BEOGRAD

Šesti redovni zbor akoronara „Aeroputa”, društva; za va
zdušni saobraćaj a. d. u Beogradu održan je 25 februara o. g., 
što znači, da ovo preduzeće i ove godine dolazi među prva, koja 
su održali zborove svojih akcionara. Prilikom ranijih analiza 
ovoga preduzeća i prikaza njegovog razvoja podvukli smo, da 
se ono hori sa velikim teškoćama specijatoe prirode, koje sve 
leže van domašaja njezinog, odnosno- njene uprave. „Aeroput” 
je pionir našega civilnog vazduhoplovstva. Time je gotovo već 
sve kazano, jer je poznato da se pioniri, pa m akar njihov rad 
bio još toliko koristan ili značajan po opšte interese, ipak 
moraju uvek da bore sa velikim teškoćama. 1 ako je naša 
civilna avijacija još u prvoj fazi njenog razvoja, ipak je ona 
uspela, da se sjajno afirmira. To je posledica razvoja prilika. 
Moglo bi se pretpostaviti da ima „Aeroput” da se bori protivu 
pomanjkanja razumevanja za njegove ciljeve ili težnje; među
tim u tome pogledu društvo još relativno dobro prolazi. Mo
ralna potpora od merodavne strane potpuno je zadovoljavajuća, 
ali to kod jednog preduzeća koje mora da radi na komercijal
noj bazi, razume se, nije dovoljno. Nije u pitanju samo propa
ganda itd., jer u tome pogledu, društvo je na visini, nego su 
za uspešan razvoj civilne avijacije i pravilno funkcionisanje va- 
zdužnog saobraćaja potrebna pre svega velika materijalna sret
stva. Pošto društvo njima ne raspolaže u dovoljnoj meri, a to 
i ne može (što je s obzirom na kratko vreme postojanja civilne 
saobraćajne službe potpuno razumljivo) postaje problem dr
žavne subvencije centralno pitanje, već i zbog toga što ono 
obavlja „AeropuS" jednu eminentnu funkciju u našem saobraćaju. 
Poznato je, da nigde u svetu vazdušno-saobraćajne kompanije 
nisu aktivne (izuzevši možda u Americi na pojedinim prugama) 
pošto njihova aktivnost zavisi pre svega od frekvencije. Ako 
bi dakle aktivnost odnosno rentabilitet i privatno-privredni prin
cipi zarade bili odlučujući za postojanje i rad vazdušno-saobra- 
ćainih preduzeća, njihov bi broj danas bio minimalan, a u ev
ropskim državam a sigurno još ne bi ni postojala. To je uostalom 
isti problem kao i kod železnica ili parobrodarskih društava. 
Svugde tamo, gde se podržavaju redovne linije, koje su u in
teresu javnih potreba, preduzeća uživaju državnu subvenciju, 
pa bile to željezničke kompanije, parobrodska, autobusna ili 
vazduhoplovna preduzeća. Tako je i kod nas, samo leži razlika 
u tome, da su ovi doprinosi javne ruke često puta i suviše mali. 
Rod nas je to posledica štednje —- koja je principijelno doduše 
opravdana i veoma potrebna -— ali ona ne sme pri tome tangi
rati interese napretka. U drugim zemljama posvećuje se pitanju 
organizacije vazdušnog saobraćaja neprimerno veća pažnja 
od strane javne ruke i preduzeća su mnogo bogatije dotirana 
nego kod nas. Naš „Aeroput” radi šest godina, punih napornog

rada i razočaranja, što je našlo odjeka i u godišnjem izvešta^ 
ju uprave gde imamo kod podnaslova „rezultati” sledeću nai- 
pomenu: „Društvo za vazdušni saobraćaj preuzelo je svoj za
datak u šestoj godini svog života sa programom, koji se jedva 
razlikovao od početne faze društvenog rada”. Uprava navodi 
cifre koje ilustruju kredite privatnom vazduhoplovstvu u P o lj' 
skoj i čehoslovačkoj. Kod nas taj kredit iznosi 9 miliona di
nara, u Poljskoj 67.7 miliona a u čehoslovačkoj 81.4 miliona; 
Pri tome iznosi dužina linija u čehoslovačkoj 3500 km a kođ 
nas 1572 kilometra. Ako bismo imali samo odgovarajući kre
dit kao što ga uživaju preduzeća u čehoslovačkoj —  da ne go
vorimo o subvencijama u drugim državama — onda bismo 
imali umesto 9 miliona u najmanju ruku 30 do 35 miliona; 
a time bi se moglo već nešto postići. Svakako mnogo više nego 
pod sadašnjim ueloväma rađa. Ovo stanje stvari, i našu nemoć, 
iskoristila su saobraćajna preduzeća iz inostranstva i pojačala 
svoju aktivnost kod nas. Jedino sretstvo koje je ostalo „Аего- 
putu”, da ukoči konkurenciju inostranstva, bila je saradnja sa 
njegovim preduzećima.

Što se tiče aktivnosti „Putnika” za poslednje tri godine 
daje nam sledeća tablica vrlo interesantne podatke:

1931 1932 1933
Broj putnika 1807 1220 1947
Prtljag  u hilj. kg. 17.856 11.307 14.687
Roba u hilj. kg. 10.016 15.285 5.795
Pošta u hilj. kg. 852 1.003 274

Već na prvi pogled možemo konstatovati znatno pove
ćanje broja prevezenih putnika, dok su promet robe i pošte 
u velikom opadanju. 1 pojedinosti o ovim podacima veoma su 
interesantne: od ukupnog broja putnika je 1072 platilo punu 
cenu, 440 je putovalo sa povlasticama a 435 putnika je bilo 
besplatnih. Od 14.7 miliona kg. prevoznog prtljaga bilo je 1.83 
miliona kg. plaćeno a 12.86 miliona besplatno, a od 5.8 miliona 
transportovane robe bilo je 337 hiljada kgr. besplatno a 5.46 
miliona kg. naplaćeno. Od ukupno predviđenih letova samo ih
10 u 1933 godini nije bilo izvršeno, zbog atmosferskih neprili
ka. Efektivnih letova na redovnim linijama je bilo 937 prema 
925 u 1932 godini.

Kritikovali smo i suviše male dotacije, koje dobija „Aero
put” od strane javne ruke; one postaju naročito očigledne tek 
kad ih uporedimo sa subvencijama koje uživa komercijalna pri
vatna avijacaja u inostranstvu. Pored toga društvo mora stal
no da se bori sa nesigurnošću u pogledu budućih program a 
rada. Društvo još ni danas nije uspelo da obezbedi jedan pro
gram rada ža duži period. Greška je učinjena odmah u počeku 
rada, kada se „Aeroput” morao „privremeno” zadovoljiti i su
više malim kreditima, koji su tada bili dati sa motivacijom, 
da se ima prethodno ispitati njegova sposobnost. Koje dru*
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štvo ne bi pristalo na ove uslove? Ali docnije, kada se o tome 
steklo uverenje, krediti nisu povećani, nego ostali baza za do- 
cnije budžete. Sve te prilike se ni ove godine nisu popravile. 
U svome izveštaju, govoreči o program u za Ш34 godinu upra
va napominje, da neće biti u stanju da otvori važne linije za 
Sarajevo, Podgoricu i Split, koje su pre tri godine bile u pu
noj frekvenciji i koje su pre dve godine morale biti privremeno 
piekinute zbog redukcije kredita. Ovaj prekid saobraćaja po
ništio je, razume se, sve do sada postignute rezultate i kada 
budu ove linije ponovo otvorene, moraće se sa  svima poslovima 
početi iznova. Za 1934 godinu predviđeno je obavljanje 1082 
leta. U tome programu pretstavljaju novinu linije koje se 
stiču u Sušaku, i to preko Zagreba, Ljubljane i Celovca, tako 
da će za vreme sezone, kroz tri meseca dolaziti svakog dana 
na Sušak tri aeroplana: jedan preko Salzburga i Ljubljane, 
drugi iz Beča a treći iz čehoslovačke — što će sve biti od na
ročite važnosti baš za unapređenje turizma kod nas. N a: svim 
linijama saobraćaće u glavnome novi tri motorni Spartan, dok 
će Potezi služiti kao rezerva i za prenos putnika i robe u nere
dovnom saobraćaju.

Ipak treba u 1933 godini, uprkos svih nedaća i smetnja 
zabeležiti nove znakove proširenja poslova. U tu godinu pada 
otvaranje nove linije Zagreb—Ljubljana, sa vezom za Beo
grad, što pretstavlja naročiti izuzetak. Saobraćaj sa Zagrebom 
je otvoren 21 avgusta, a 1 septembra linija Ljubljana— Sušak, 
na kojoj je do 15 septembra izvršeno 21 probnih letova. Odziv 
putnika za ovu liniju bio je vrlo velik i pokazao je 87%, po- 
sednutih mesta.

Na toj liniji je došlo i do prve saobraćajne katastrofe, 
12 septembra, u neposrednoj blizini Ljubljane, koju treba pri
pisati jednom vanrednom slučaju. Dva minuta posle' polaska iz 
Ljubljane uništen je zajedno sa posadom, društveni avion. 
Uprkos ovoga tragičnog slučaja, saobraćaj nije pretrpeo šteta, 
pošto je već sjajno afirmiran kod naše publike, koja je svesna 
da su funkcioneri „Aeroputa” uvek' činili sve što je u čovečijoj 
mogućnosti da se izbegnu nesreće. Avioni su  ostali i doonije puni. 
Velika briga oko putnika pokazuje se i u kulantnom osiguranju, 
što kod drugih saobraćajnih preduzeća nije slučaj: svaki putnik 
je osiguran kod Jadranskog osiguravajućeg društva, koje je 
porodicama poginulih isplatilo odmah celu osiguranu sumu i to 
za svakog putnika 370 hiljada dinara, dok su pilot i mehaničar 
bili osigurani na 100 odnosno 50 hiljada dinara.

Sam avion Farman sa motorima bio je pokriven dru
štvenim fondom za osiguranje letećeg materijala. Njegov gu
bitak, po otpisu za 1933 godinu, iznosi vrednost od 966 hi
ljada, što je popunjeno iz fonda, koji je u 1933 godini dotiran 
sa 610 hiljada, tako da je fond sa 1.6 miliona per saldo manji 
za svega 352 hiljade dinara.

Pre početka 'sezone letenja „Aeroput” je raspolagao za 
službu redovnog saobraćaja sa 6 aeroplana „Potez” i jednim 
trimotornim Farmanom. S obzirom na potrebno obnavljanje le
tećeg parka, poručena su dva aviona u Engleskoj, a jedan (u 
fabrici „Zmaj” u Zemunu. Prvi engleski avion, koji nam je već 
isporučen, koštao je 1.06 'miliona (drugi dolazi u našu zemlju 
tek u aprilu ove godine) a domaći avion košta „Aeroput” 1.55 
miliona dinara. Početkom ove godine „Aeroput” ima 7 put
ničkih aviona za redovni saobraćaj i 2 za neredovni. Aeroplan- 
skih motora ima 24 komada.

Pored redovnih linija društvo je uvelo i aero-taksi za 
koju svrhu služe u glavnome dva aviona. Putovanje aero-taksi- 
jem postepeno se odomaćuje. U 1933 godini prešao je aero- 
taksi 39.200 km. i to 13029 km. u putovanjima i 9911 km. u 
vazdušnim krštenjima. Prihodi od ovih letova iznosili su 96.280 
dinara odnosno 37.5 hiljada više nego u prošloj godini. (Pro- 
sečni prihod na 1 km. je 4.2 d inara). Ovi letovi nisu subven
cionirani.

Dalje vredi napomenuti da je „Aeroput” nabavio od 
„Sidne” kompletnu radionicu za 501 hiljadu dinara koja mu

sja jn o : služi i na kojoj ima velike uštede na koštanjima re- 
paratura.

Propagandnih putovanja izvršeno je prošle godine preko 
16.260 km,, međ kojima je najvažniji let u Kairo i natrag, pod 
najtežim atmosferskim prilikama, za 29 časova letenja, u kome 
je vremenu prevaljeno 5300 km.

Što se tiče finansiske strane „Aeroputa” daje nam obja
šnjenje sledeče upoređenje:

Račun izravnan ja
Aktiva 1930. 1931. . 1932. 

u hiljadama dinara
1933.

Akcionari 127 — — —

Blagajna 71 79 117 123
Drž. hip. banka i novč. zav. 6.376 1.492 4.656 4.818
Hartije od vred. rez. fonda 300 229 761 858
Avioni 503 1.189 1.894 1.627
Motori 1.271 1.789 2.041 1.984
Automobili 127 219 182 301
Rezervni delovi 522 1.173 — > -—

Alat i materijal 390 613 1.128 1.305
Razni dužnici 

Pasiva

1.628 5.574 2.156 1.101

Glavnica 9.000 9.000 9.000 9.000
Poništene akcije 56 — — ' —

Rezervni fond 478 693 807 902
Fond za osiguranje 345 1.036 1.956 1.603
Fond za dividendu — 180 270 360
Fond kursne razlike — — 69 135
Stiana društva 252 180 43 ' —

Razna pasiva 72 63 — 269
Dobit 1.113 1.241 790 117
Zbir bilansa 11.771 12.855 13.306 12.387

Račun gubitka i
Rashodi

dobitka

Koštanje eksploatacije 3.897 4.880 4.511 . 4.255
Administrativni troškovi 1.097 1.146 1.180 1.264
Amortizacija 1.933 1.444 1.279 1.962
Dobit 1.279 1.426 908 130

Prihodi
Bruto prihodi 8.206 8.896 7.878 7.611

Već i samo letimičan pogled na strukturu pasive po
kazuje, da „Aeroput” uopšte nema tuđih sretstava. On radi 
samo i isključivo glavnicom i fondovima, dakle sopstvenim 
sretstvima i nema nikakvih obaveza, niti poverilaca. Pošto je 
zbir bilansa nešto malo manji nego ranije dve godine, onda to 
znači, da su njegova sopstvena sretstva smanjena. Međutim, 
ovo smanjenje pre svega je posledica opadanja čiste dobiti, od 
1.24 miliona u 1931 godini na 790 hiljada u 1932 i 117 hiljada 
u 1933 godini. „Aeroput” je akcionarsko društvo, dakle dru
štvo za privređivanje, ali je uprkos tome preduzeće naročitog 
karaktera, pošto ima privatno-privredne zadaće kao i one 
opšteg interesa. Ukupno fondovi iznose krajem 1933 godine 
2.99 miliona prema 3.1 milion u 1932 godini što je posledica 
otpisa gubitka Farmana. Ipak smanjenje iznosi svega 3.6%, a 
to je neznatno.

Otpisi inventara iznose ove godine 1.96 miliona, a od po
četka rada, društvo je otpisalo 14.2 miliona i to od zarade
9.66 miliona a iz fonda 963 hiljade (za Farman u 1933 godini).

Ovih 12.4 miliona sopstvenih sretstava ima sledeči pla- 
plasman: U gotovini i kod novčanih zavoda (odmah likvidno)
4.0 miliona. Vrednost 9 aviona je 1.6 miliona —  prema bilansi
— a ona 24 motora 1.98 miliona. Devet automobila, radionica, 
magacini, a lat itd. u Beogradu, Zemunu, Zagrebu, Skoplju, Lju
bljani i Sušaku bilansirano je sa 1.6 miliona, dok su dužnici 
društva iskazani sa 1.1 milion prema 5.57 miliona u 1931 go-
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diiM- To može biti potraživanje na ime subvencije ili još ne- 
•obračunata potraživanja od inostranih vazdušnih preduzeća 
жа kojima sarađuje.

Bruto prihodi samo su malo manji nego prethodne go
dine. Tome na suprot vidimo da je koštanje eksploatacije ne
što manje — zbog naročite štednje. Troškovi administracije su 
isti ali je amortizacija veća, što je posledica nesrećnog slučaja. 
Da toga nije bilo, čista dobit mogla bi biti gotovo ista kao i
1932 godine. Od čiste dobiti dotirano je 90 hiljada fondu za do- 

,ршш dividenda, koji je time povećan na 450 hiljada, a 27 hilja
da je preneto na novi račun. Zbog ove dotacije fondu za do- 
jnam dividende, uprava je odlučila, da njegov teret isplati

■ dividendu od 4%.
U upravi „Aeroputa” nalaze se sledeča gospoda: Dr.

...Drag. Đ. Novakovič, pretsednik; Rudolf Pile, potpretsednik; 
'Damjan Vlajić, Svetislav N. Stajević, T adija Sondermajer, Mi- 
odrag S. Paunovič, Milorad Jevremović, Vojislav V. Pavlo
vič, Lazar Sladeković, Ivan Ribar i Miodrag Obrenović. U nad
zornom odboru su gospoda: Svetislav jelić, pretsednik; Anto-

* nije Antić, potpretsednik; Solomom Koen, Stanojlo Veiičković 
i  Vladimir Simić.

ПЕШТАНСКА МАЂАРСКА КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА, 
БУДИМПЕШТ A

Oes бавка , која je нееумњиво једна међу највећим 
..депозитним установама Источве Европе, објавила je међ 
лрвим пештанским банкама своје завршне рачуне за 1933 
г. Прилике у Мађарској нису иовољније од наших. И тамо 

■шгетоји Закон о раздужењу земљорадника —  технички сва- 
жако боље спроведен него код нас; и тамо су каматне 

етоне ириватних новчаних заводја снижене, максимиране 
u  поновио снижене, све на терет бавака. Криза банкар- 
ства у Мађарској била je исто тако тешка као и у дру- 
тим, државама —  али не тако дуготрајна као код нас. Три ме- 
гец а  ире нас у 1931 у Мађарској долази до навале улагача на 
■шалтере банака. Курсеви харија од вредности такође су 
пали; и ако прилике данас још нису потпуно, сређене, ипак 

« у  у главном ове оне тешкоће, којима смо на пример ми 
..данас још изложени, у Мађарској већим делом ликвидиране.

Годишњи извештај П. М. К. банке садржи врло ин- 
тересантна саопштења. Што се тиче општих привредних 
лрилика управа банчина напомиње, да су се у другој по- 
ловини године у знатној мери поправили услови индустри- 
ске производње, пре свега у индустрији гвожђа и машина. 
Запослење текстилне индустрије je било задовољ аБајуће; 
извоз je оживео ,нарочито од како je девизна лолитика став- 
д»ена у службу његовог унапређења (ослобођен.е везаних по- 
траживања у пенгама за допунски извоз); и државни кли- 
ЈЈиешки уговори били су упућени у томе правцу! Разду- 
жењем пољопривреде наметнути су банкама нови терети.

. Даље се напомиње, да Министарст.во финаисија притискује 
«редитне установе, тражећи њихово фузионирање (што je 
уосталом случај и у другим државама). Дужници банака 
•слабо су одговарали својим абавезама, што je последица 
«погоршаних привредних прилика, заштите земљорадника и 
дужника, као и појачаног утеривања порес-ких заостатака. 
Констатује се да држава и државиа предузећа нису у про- 
шлој години смањила своја знатна задужења код мађарске 
приватне привреде и акс б и  то за функционисање приват- 
-ног кредита било врло тгожељно. Критикује се такође и 
уредба којом могу дужници своје обавезе у златним дола- 

•рима ликвидирати у папирним доларима.
Биланси за последњих 4 године овако изгледају:

у хиљадама пенга
Актива 1930 1931 1932 1933

Ђлагајна 12.973 45.107 15.384 10.452
Л отраж ивате код

банака 27.628 25.515 36.213 32.166
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Меаице 119.760 143.156 144.456 141.899
Текући рачуни 103.517 93.924 105.062 106.640
Хипотекарни зајмови 67.050 66.894 59.352 54.269
Комувални зајмови 12.214 10.423 10.230 10.087
Хартије од вредвости 3.867 10.237' 17.278 18.622
Учешћа 42.172 38.512 35.241 32.527
Непокретности 6.120 6.120 6.120 6.120
Пасива
Главница 25.000 25.000 25.000 25.000
Резерве 29.500 30.500 30.500 31.500
Резерва курсве разлике — — 1.200 1.600
Улози и повериоци 257.678 305.556 302.327 290.048
Хипотекарке цесије 28.261 22.997 17.114 14.135
Облигације 50.057 52.653 49.393 47.181
Пенсиови фондови 9.459 8.647 9.075 9.292
Збир билавса 407.747 452.612 44L885 425.051

Рачун губитка и добитка
Расходи
Плате 4.095 4.097 4.023 3.819
Трошкови 1.322 1.155 1.140 1.016
Порези 1.791 1.989 1.633 2.188
Отлисава потраживања 314 1.039 1,244 2.074
Чиста добит 5.712 5.133 4.547 3.357
Приходи
Камате 7.749 7.441 7.051 6.598
Непокретвости 397 391 307 250
Провизије и оетало 4.530 4.400 3.929 4.305
Разни приходи 740 1.181 1,300 1.261
Збир прих. или расх. 13.416 13.413 12.587 12.414

Код обртног катштала од 425 милиона пенга што прет- 
ставља огроман износ од око 4.67 милијарде динара изно- 
сио je у 1933 г. обрт no овима рачунима 8.4 милијарде 
пенга лрама 8.7 милијарди пенга у 1932 г. (скоро 10 ми- 
лијарди динара). Оопствена сретства износе око 60 мили- 
она од чега главница 25 «илиона пенга. Улози и повериоци 
заједно били су највећи крајем 1931 г. са 305.5 милиоиа 
пенга, a последње две године они су се постепено сма- 
шили, на 290 !м«лио:на крајем 1933 г. Од тога je 147.3 ми- 
лаош  улога на штедњу (омањење према прошлој години 
износи свега 1.3%,) до<к су повериоци опали за 11.2 мили- 
она на 142 милиона, односно за  7.1%. Смањење рачуна по- 
верилаца долази готово искључиво од одлива иностраних 
кредита, пре свега помоћу допувског извоза.

Структурелне промене активе типичне су за тешке 
прилике у којима се налази мађарска привреда. To нам пре 
свега потврђује високи коефицијенат ликвидитета, који je 
међутим у 1931 г. био за  ©ише од једне трећине већи. Док 
je П. М. К.-бавка крајем 1930 г. раополагала са готовином 
од 40 милиона пенга, a 1931 г. са преко 70 милиона, дотле 
износи њена готовива крајем 1933 г. око 33 милиона. Су- 
жавање пословвог волумена извршено je контракцијом хи- 
лотекарвих зајмова, од 67 на 54 милиова. учешћа у инду- 
стрији и коиоорцијалвим по.словима од 39 на 32,5 милиана 
и смањењем мевичних кредита од 144 на 142 милиона. Изг 
воси, за које je према 1931 г. смањена готовива, пошто je 
опасност вавале улагача у Мађарској већ одавно престала, 
пласирааи су у нове авгажмане. Пре свега у текуће рачуве, 
који су повећави од 94 на 107 милиова и у хартије од вред- 
ности, које су порасле од 10 ва 18.6 милиона, (државни 
бонови) билавсе вредвости; истовремево се навово појав- 
љује у пасиви фонд курсне разлике од 1.6 милиова пеага.

Бруто приходи П. М. К.-банке показују релативно 
врло мало омањење; оно износи према прошлој години 170 
хиљада пенга, a према 1930 и 1931 г. мањи су за 1 милион.

Због свижења каматве стопе извосе приходи камата
6.6 милиона певга према 7.7 милиова у 1930 г. и ако су 
у оно доба дужмици били за више всго 40 милиона пенга 
ман>и. Код npoBHSHja имамо ове године чак и извесно no-
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бећање, које лотиче вероватно од курсне разлике на девк- 
аним и робним лословима.

Што се тиче расхода можемо констатовати, да су за 
последњу годину даиа смањени за преко 200 хиљада пенга 
на 3.8 милиона односно за 5%.. Код трошкова имамо сма- 
њење од 10% иа 1.02 милиона, што све лотврђује риго- 
розност са kojom се лроводи штедња. Интересантво je, да 
су порези и јавне дажбине пршшчно повећани. У 1932 г. 
смањени су од 2 милиона на 1.6 милиона, a у 1933 г. по- 
већани «а 2.15 милиона. Процена дужника, учешћа као и 
портфеља хартија од вредности извршена je и овога пута 
no традиционалној и коизервативној строгости, водећи ра- 
чуна о  свим променама насталим у  тсжу године. Једино на 
тај иачин може се објаенити релативно велики отпис од 
2.1 мил-ион пеига. Само последње три године овако je от- 
писано ттреко рачуна губитка више од 4.5 милиона пенга.

Ови отпиеи морали су смањити чисту добит банчину, 
пошто бруто лриходи нису оовећани у одговарајућем од- 
носу. Док je ова крајем 1930 г. износила још 5.7 милиона, 
a у 1932 г. 4.5 милиона, дотле видимо, да износи у 1933 г. 
свега 3.36 милиона певга. Од тога додељено je на име ди- 
виденде 1.5 милиона, према 2 милиона у лрошлој, 2.5 ми- 
лиона у претпрошлој и 3.5 милиона у 1930 г. У добродељне 
циљеве вотирано je 60 хиљада пенга, за отписе поновио 200 
хиљада пенга; резервним фондовима дотиран je 1 милион, 
на име тантијеме дато je 570 хиљада, a 26 хиљада пенга 
пренето je на иови рачу«. У пенгама дивиденда je опала 
од 7 пеига у 1930 години на 3 пенга у 1933 годинн, a у про- 
центима од 14% на 6%, што je најнижа дивиденда од 1857 
г., дакле за читавих 76 година!

ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Хрватска католичка банка показује и у прошлој г.о- 
дини извесно емањење уложака. С обзиром на прилике које 
владају на загребачжом новчаиом тржишту не може дру- 
гачије ии бити. Пет водећих банака ишло je ггод мора- 
торијалну заштату §§ 5 или 6. Међу њима и Градска ште- 
дионица, која je као комунални завод уживала неограни- 
чено ловерење. Потпуно je разумљиво да je известаи део 
улагача изгубио нерве и -noByKao своје улоге. Неки и због 
тога, да их пласирају у непокретности и девизе, како би 
своје, готовине сачували од евентуалне девалвације и ње- 
»их лосладица. Сви који су тако урадкли, за  време послед- 
ње две године, претрпели су штете: било због тога шгго су 
непокретн.ости лоследње две године лале у вредности до 
30%, док je њихов рентабилитет још ја ч е . смањен, било 
због девалвације других валута.

Међутим, Хрватека католичка банка «ије прибегла 
никаквој заштити. Она je свим захтевима улагача удово- 
љавала уветс и у  пуној мер». To je имало за гаоследицу да 
се ситуација у другој половини гадине потпуно смирила. 
Притицали су чак и нови ул-ози, и то од оних, који су раније 
подизали. Тако треба Хрватсху католичку банку убројити 
у онај ограничени број наших новчаних завода који још 
увек лодељује нове кредите. Pa3yate се лод условима који 
одговарају данашњим приликама,

Одлагање рокова плаћања no Уредби од 4 децембра 
тражиће знатан број новчаних завода. У првом реду сви 
они који су већ под Уредбом. Али и многи други. Иарочито 
мањи заводи. Међутим за Хрватску католичку банку о то- 
ме нема ни говора. Она je данас једна од најсређенијих 
наших кредитних уотанова. Њени су ангажмани врло лик- 
видни и оиа може глатко да удовољи свим захтевима својих 
улагача. И као што рекосмо она даје јрш увек нове кре- 
дите. Нарочито у последње време. Према томе ова нова 
уредба не тангира Хрватску католичку банку нити њене 
акционаре или повериоце.

Биланси за 4 ооследње године овако изгледају:

Актива

Благајна и жиро
Менице
Ефекти
Нелокретн-ости
Дужници

Пасива
ГлавБица
Резерва
Улози
Повериоци
Добитак
Збир биланса

1930. 1931. 1932. 193X
у хиљадама динара 

3.680 5.981 6.491 5.565--
31.937 32.238 28.372 22.892

60 1.520 1.518 1.466
370 370 370 370

4.865 4.466 3.137 3.777

5.000 5.000 5.000 5.00»
2.9«) 3.000 3.100 3.20®-'

27.108 28.730 26.547 22.404
3.860 5.764 3.163 1.929’

953 937 874 924-
40.913 44.576 39.889 34.07*

Улози су омашени за 4 милиона динара. Повериоц* 
за нешто преко 'милион динара. По томе укупно смањеи»е 
туђих сретстава излоси око 5 милиона. Или једну шестииу 
салда лсхверених сретстава крајем 1932 године. Обзиром н а  
специјалне прилике у Загребу то смаи>ен.е није знатно. По- 
готову aiKo сс има у виду да исплата улога није била о гр а - 
ничена.

Улоредо с* сман>ењем поверетшх сретстава ишло je- 
и смаљење лласмана. Како се највеђи део кредита даје пу- 
тем есконта меница, то су ове смањене за 5.5 милиона дин...

Ликвидна сретства износе 5.5 милионг. динара. Ме-- 
ђутим и код меница знатан број лако се може реализирати». 
Јер су ове менице снабдевеве нарочитим гарантијама. Де— 
лимично у папирима са к-ојима се Фргује на берзама a де-- 
лимично неп-окретностима. Према томе, и када би се тра— 
жило неколико милиона уложака, они би м-огли без одуго— 
влачења бити исплаћени. И баш због тога, што улагачк 
знају да могу увек диспонирати са својим улозима, <лш 
их н е . траже.

Дужници ча« локазују извесно повећање. To je  део» 
ноеих кредиаа које завод даје. A један део тих нових кре- 
дита налази се и Л1еђу меницама.

Ефекти иоказују минималну промену.
Рач-уни губитка и добитка овако изгледају:

Расходи: 1930. 193!. 1932. 193X-
у хиљадама диаара 

Камате 1.177 1.364 1,135 811
Трошкови 431 464 459 457
Порези 413 417 366 410
Ошиси —  —  —  333

Приходи:
Камате 1.646 1.862 1.877 1.538
Кућа 205 259 245 229
Провизије 1.108 1.036 698 703
Превос добити 15 26 14 60
Наплаћена a отписана

потраживања —- —  —  405
Ко-д Ка/голичве банке имамо прошле године приход; 

од 400 хиљада динара од већ отписаних потраживања. To 
показује са коликом ригорозношћу се врше отписи.

Оттгиси из ирошле године износе 333 хиљада динара 
или за неких 70 хиљада динара мање него приходи од ра~- 
није отлисаних.

Чисти добитак износи заједно са преносом, 700 хи- 
љада динара или 14% главнвце. Веома je редак број оних 
наших завода који и за прошлу годину имају такав рента- 
билитет и који he бити у (Стању да и за 1933 годину п л т с  
дивиденду, .

У уирави Хрватске католичке банке се налазе r .r .r  
Фрањо Хруетић, претседннк и ген. директор, Фрањо Јурн- 
нац, лотпретседник, Мирко Капић, Драгутин пл. Маршеси, 
Др. Стјела« Маркулиа, Ант-он Стиплошек, Др. Бруно Bysr 
и Јулијо Достанић. У Надзорном одбору г.г.: Др. 'Андрија 
Гостиша, Иван Орешковић, Фабијан Aj-шпергер, Јо с ж : 
Хрустић и Фрањо Матковић.
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Садржај:
Тrgovačko-inđustrijska banka, Beograd i njena industrijska predazeća (Strugara Makiš i Elektro-Makiš a. d.) 

„Драва“ дионичарско друштво за првизводњу жижнца, Осијек 
Бачко-градиштанска штедионица, Бачко Градиште 
Trgovačka prometna banka, Zaječar

T R G O V A C K O -1N D 5J ST Rij SK A BANKA, BEOGRAD.

Sa naročitim interesovanjem očekivali smo završne račune 
Trgovačko-industrijske banke iz Beograda, koja je 25 februara 
o. g. održala glaivnu skupštinu akćionara. I to dz vaše razfoiga. 
Našim čitaocima je poznato, iz ranijih prikaza i analiza Trgo- 
vačko-indlustrijske banke, koji položaj i kakvu sjajnu reputaciju 
ona uživa medu beogradskim bankama i u privrednom životu 
ttä&e prestonice. Pozmaito im je dalje i to, da ona nije intere
santna samo kao novčaru zavod1, nego i kao veliki industrijalac.

Pre no što uđemo, u detaljnu analizu Trgovačko-indu- 
strijske banke hteli bismo da se zadržimo kod njenog poslovnog 
reziultai/a u 1933 godim. Uspeh je upravo iznenađujući! Čista do
bit iznosi za prošlu vanredno tešku godinu nešto preko 2 mili
ona dinara, odnosno nepromenjeno kao i kroz sve ranije go
dine. Od toga podeljuje banka bogatu 10%-tnu dividendu kao 
i ranijih godina ,t. j. 1 milion na glavnicu od 10 miliona, a osta
tak je dptiran fondovima. S obzirom na očajne prilike, pod ko
jima moraju naši novčani zavodi da rade već skoro tri godine, 
ovaj rezultat mora da izaziva divljenje. Međutim, to nije posle
dica samo bankarskog rada, već posledica činjenice, da je T r
govačko-endiustriijska baimka i veliki iindustrijalac, kao što smo 
to u uvodu napomenuli. Ona; je .svoje poslovanje podelila na dva 
velika kompartimana: na bankarski i na industrijski., a oivaj po
slednji opet na dve grane i to na industriju drvetom i na elektro- 
mdustriju. Toj neobično srećnoj podeli poslova zahvaljuje ban
ica u prvom, redu veliku otpornost koju ona. pokazuje prema 
krizi poslednjih godina. Samo tom činjenicom može se obja
sniti ono, što na prvi pogled pada u oči, naime, da privredna 
depresija, kriza kredita, banaka, poverenja itd. kod banke nisu 
ostavili nikakvih osetljivijih tragova.

Ipak bi bilo pogrešno smatrati, da Trgovačko-industrijska 
banka nije bila pogođena krizom. U svome bankarskom kom- 
partimanu bila je izložena svim teškoćama kao i ostali privatni 
rfovčani zavodi, zbog čega je bila prinuđena, da smanji, barem 
u izvesnoj meri, svoje čisto bankarske -operacije. 0  toime ćemo 
maäio doc nije još da govorimo.. U drugom velikom kompaniimai- 
ti'U u drvnoj industriji, prilike su bile ipak nešto malo bolje* 
Svima je poznate, d a  je ova za našu narodnu privredu tolika 
Väznä industrijska grana još u 1930 godini zašla u krizu 
koja se u 1931 godini progresivno pogoršala. U 1932 godini 
imamöi stagnaciju, a u 1933 godini prilike se donekle poboljša
vaju. Treći kompartiman, elektro-industrija, najduže se odupi
rao .krizi, ate je u 1933 godini i nju kriza snažno obuhvatila. Ipak, 
Trgovačko-industrijska banka nalazi se u tom srećnom položaju, 
da se depresija nije pojavila istovremeno u sve tri grane njenog 
rada* čime joj je bilo om'ogtsćeno da barem u izvesnoj m en kom -. 
penzira nepovoljne posledice krize .

I Bilans same banke

Godišnji izveštaj uprave Trgovačko-industrijske banke ne-, 
obično je informativan — i ukazuje na pravilno i duboko razur; 
mevanje privrednih prilika u svetu, kao-i kod nas. U njemu, јв 
izneto mnogo tačnih konstatacija i kritika ,koje se u potpuno-, 
sti poklapaju i sa našim gledanjem na stvari, i šteta je, što se 
zbog oskudice mesta moramo ograničiti samo na reprodukciju, 
najvažnijih, koje su interesantne baš u vezi s ovom analizom. U, 
pogledu zakona o razduženju zemljoradnika napominje se, da je; 
seljak u većini slučajeva i dalje ostao nesolventan, zbog čega, 
se ni ovaj problem njegovog razduženja ne može sm atrati likvi-, 
diranim. U vezi sa ovim zakonom korigirani su i zakoni o za-, 
štiti i sanaciji novčanih ustanova. Vrlo je tačna konstatacija, da, 
će ti zakoni satno olakšati tihu likvidaciju banaka ali neće do-, 
prineti njihovom oživljenju. Uzdrmano poverenje u novčane za-, 
vode nikako se još ne stišava i „državne banke su jedine insti-, 
tucije, kroz koje struji koliko-toliko neki novčani život”. P a ipak, 
može se reći da se ii oblasti bankarstva oseća manja zaitegnu-; 
tost no u prošloj godini, odnosno nešto veća likvidnost i raspo-, 
loživost u novčanim sretstvima. Dalje se kaže, da se u domeni, 
spoljne trgovine pokazala veća aktivnost nego u prethodnoj, 
godini, blagođareći u , glavnom zamrznutim potraživanjima, 
inostranaca u našoj zemlji, koja su se pomoću izvoza 
unovčila. Državni fiskus u glavnom se naslanja na neposredne; 
poreze, koji imaju tendenciju porasta usled bolje organizovanog, 
pribiranja kao i ušled novo uvedenih dažbina. Ali su za to po-, 
sredni porezi u katastrofalnom padu. Njihov manjak delimično, 
se nadoknađuje čitavim nizom fiskalnih zakona, čiji će se priti
sak na privredu osetiti u punoj meri tek u ovoj godini.

Račun izravnanja 1
1930 1931 1932 1933

Aktiva
u hiljadama dinara . ;>

Gotovina 1.119 994 497 1 ii 91 j
Menice 2.440 2.161 744 235]
Tek. računi 2.090 1.656 2.700 2.608,
Hartije od vrednosti 5.222 15.422 15.009 15,008.
Vrednost rez .fondova 1.093 1.302 577 591!
Elektro-Makiš 13.859 8.566 8.328 8.917,
S trugara Makiš 15.482 15.838 14.700 12.537;
Nameštaj i pribor 64 65 65 65;
Kaucije, garantije, ostave 22.874 21.837 10.030 7.622

Pasiva
Fondovi:

Glavnica 10.000 . 10.000 10.000 i o.ooo;
Stalni rezervni 539 711 896 1.060.
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Ösobeni rezervni 1.555 2.265 j 2.925 3.599
Kursna razlika efekata 206 206 1 -206 220
Amort fond strugare 3.208 3.657 4.106 4.557
Amort. fond centrale 1.087 1.334, , 1.58) 1.828
Fond za otpis nepokretnosti — 48 95 148

Fondovi ukupno : 6.595 8.221 S.810 11.412
Penzioni fond 65 105 157 213
Menice 500 3.841 4.488 4.490
Tekući računi 11.731 12.871 8.976 6.471
Ulozi na štednju 11.100 9.716 7.911 7.318
Prenosna pasiva 22.874 21.800 10.070 7.622
Dividenda i tantijema 776 1.250 1.243 1.243
Zbir bilansa 63.643 67.842 52.647 48.776

Trgovačko-industrijska banka u svome bankarskom poslu 
ne može da pokaže naročite pramene u prošloj godini. Ona se 
sve više koncentriše na upravljanje i finansiranje svoja dva in
dustrijska preduzeća, što je i potpuno pravilno, pošto je čisto 
bankarski posao danas već inače teško paralisan. Ulozi na 
štednju smanjeni' su u 1933 godini za 600 hiljada na 7.3 miliona, 
dakle neznatno, dok su krajem 1930 godine iznosili još 11.1 mi
lion dinara. Banka se, po sebi se razume, nije koristila morato- 
fijalnom zaštitom; ona je  uvek isplaćivala sve svoje uloge, bilo 
po štednim knjižicama, b io  po tekućim računima. Za to ima i 
samo neznatno smanjenje uloga na štednju, dok su oni po teku
ćim računima smanjeni —- u vezi sa opštom i potrebnom reduk
cijom poslovnog volumena —  od strane bančine. Njena pasiva 
je  u 1933 godini na taj način sužena za preko 3 miliona, što je 
od vrlo povoljnog uticaja na odnos sopstvenih i tuđih sretstava, 
pošto se ovaj povećao u korist sopstvenih. Uprava napominje, 
da bi taj odnos bio još mnogo povoljniji, da je inkaso Elektro- 
Makiša bio normalan, jer je tamo samo Beogradska opština 
И: zaostatku sa preko šest miliona dinara dugova. Zbog hoti
mičnog sniženja tuđih sretstava kao i zbog manjih prelaznih po
zicija smanjen je zbir bilansa za 4 na 48,7 miliona. Ipak je to 
vrlo povoljno, pošto je interna finansijska snaga bančina time 
znatno povećana. Glavnica je ostala nepromenjena na 10 mili
ona, a fondovi, koji se svake godine u izdašnoj meri dotiraju, 
dostižu 1933 godine 11.4 miliona prema 6.6 miliona u 1930 go
dini. Još jedno upoređenje: dok su u 1930 godini sopstvena sret
stva iznosila 16.6 miliona a tuđa 23.3 imiliona, dotle dostižu u
1933 godini sopstvena sretstva 22.4 miliona a tuđa 18.2 miliona. 
Znači da su poslednje tri godine bančina sopstvena sretstva po
većana prem a bilansu za 6 miliona, a tuđa istovremeno redu
cirana za 4.2 miliona — a to je skroz zdrav i upravo sjajan 
fazvoj!

U aktivi bančinoj vidimo, da je likviditet prilično povećan, 
za više nego 60% prema 1932 godini. Ako apstrahiram o kredite 
date sopstvenim preduzećima onda vidimo, da je volumen osta
lih samostalnih bankarskih operacija postao i ove godine manji: 
menični krediti, koji su još 1932 godine iznosili 2.2 miliona, sve
deni su 1932 godine na 744 hiljade, a  1933 godine na svega 235 
hiljada; aktivni tekući računi reducirani su samo za 100 hiljada 
na 2.6 miliona, u vrednosti rezervnih tondova je plasirano 591 
hiljada, dok pretstavljaju svi ostali aktivni računi poslove sa 
sopstvenim industrijskim preduzećima, u iznosu od oko 36.5 mi- 
Kona dinara biiansne vrednosti, od  čega dolazi na strugaru 12.5 
miliona a 24 miliona na Elektro-Makiš. Elektro-Makiš je 1930 
godine pretvoren u samostalno akcionarske preduzeće, prvo 
sa  glavnicom od 5 a zatim od 15 miliona koja se u celosti 
nalazi u rukama Trgovačko-industrijske banke. Ova glav
nica pojavljuje se u bančinom bilansu u računu hartija od vred
nosti, a  pored toga dato je još 8.9 miliona kao obrtni kapital. 
S trugara Makiš i drvno preduzeće nala-ze se u strukturelnom sa
stavu bančinom i u njenoj neposrednoj režiji. Krediti dati tome 
preduzeću iznose 12.5 miliona i detaljno su grupisani u bilansu 
Trgovačko-industrijske banke. Već i prošle godine mi smo na
pomenuli, da kada bi banka pretvorila i svoju strugaru u ak-

cionarsko društvo, ona bi se potpuno približila tipu jednog hol
ding preduzeća: od 42 miliona obrtnog kapitala bilo bi vero- 
vatno preko 30 miliona plas:rano u akcijama ova dva preduzeća.

//. Strugara
Samo nešto manje od jedne trećine, 12.5 miliona obrtnog 

kapitala odnosno aktive Trgovačko-industrijske banke je pla
sirano u industriju drveta. Usvajajući uvek princip što većeg 
publiciteta i čitkosti bilansa, uprava bančina u svojoj aktivi 
veoma detaljno objavljuje način plasmana kao i volumen kapi
tala koji su stavljeni na raspoloženje strugari. Njene investicije 
iznose 9.77 miliona, a u vidu obrtnog kapitala dato je 2.77 mili
ona, ukupno dakle 12.5 miliona. Kada bi Trgovačko-industrijska 
banka pomišljala na to, da i ovo preduzeće izdvoji i pretvori и 
samostalno akcionarsko društvo, onda bi ovaj iznos nekako od- 

, govarao glavnici koju bi ona dala tome društvu. Ako uzmemo a 
obzir, da je banka na tome poslu, ne računajući kamatu za 
obrtni kapital imala prihod od 2.14 miliona onda postaje jasna 
da je to posao, koji može biti vrlo lukrativan. (Ali treba od 
ovog prihoda oduzeti i troškove!)

Strugara 1) Ubrtni kapital
1930 1931 1932 1933

u hiljadama dinara
Izrađena roba 1.435 1.536 2.505 1.61*
Sirovine na lageru 1.825 963 326 29
Dužnici za građu 846 2.034 1.202 798
Šumska eksploatacija 1.655 1.601 962 325

Ukupno : 5.760 6.134 4.995 2.768

2) Investicije
Zemljište i zgrade 2.830 2.885 2.885 2.885
Mašinerije strugare 3.618 3.502 3.503 3.51T
Mašinerije rez. elektr centr. 2.467 2.467 2.467 2.467
Pruga i mostovi 415 437 437 437
Prevozna sretstva, alati i nam. 390 412 411 462

Ukupno : 9.722 9.704 9.704 9.769

Sve ukupno: 15.482 15.835 14.699 12.537

Što se tiče rada ovog odelenja bančino-g, uprava je za 
prošlu godinu vrlo zadovoljna. Ona napominje, da su se prilike 
u šumskoj industriji nešto popratile, pre svega zbog povećanog 
izvoza i stabilizacije cena. To je s jedne strane imalo povoljno 
dejstvo na rentabilitet, a sa druge, stvorene su mogućnosti po
većanja kapaciteta rada, koji je u prethodnoj godini pokazivao 
najniži nivo od rata  na ovamo. Pritisak i konkurencija na do
maćem tržištu bili su nešto manji, usled pojačanog izvoza i cene 
su se zadržale na nivou 1932 godine, a kod pojedinih kvaliteta 
bile su čak i bolje. Proizvodnja bančine strugare povećana je 
prema prethodnoj godini za preko 30% i dostigla je 60% od 
kapaciteta. Prodaja je bila veća od proizvodnje tako da je čak 
i izvestan deo lagera iz ranijih godina mogao biti likvidiran, 
što vidimo takođe i iz gornje tablice, u kojoj je vrednost iz
rađene robe smanjena na 1.6 miliona prema 2.5 miliona u 193Ž 
godini; i vrednost sirovina je smanjena. Građevinska aktivnost 
Beograda bila je smanjena, usled hiperprodukcije stanova ali je 
banka uprkos tome uspela da poveća svoje poslove izvestnim 
javnim radovima. Izvoz nije bio značajan ali je unutrašnje tr
žište apsorbiralo rviše robe nego što je to bio slučaj u prethod
noj godini. Interesantno je  i  za čitavu našu šumsku industriju 
utešno optimističko gledanje uprave na prilike u novoj 1934 go
dini, pošto se primećuje, da je i M ađarska pokazala u poslednje 
vreme jače interesovanje za naše drvo. Tu ima strugara Makiš 
naročito preimućstvo, zbog jeftinog vodenog puta Save—Duna
va. Uprava podvlači da je do k raja februara o .g. uspela da pla
sira već preko 50% projektovane produkcije za 1934 godina.

T reba još jednom da se vratimo na gornju tablicu ko ja 
nam pokazuje sretstva sa kojima radi strugara. Ona su prema
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ranijim godinama u priličnoj meri reducirana, za 3 miiiona pre
ma 1931 godini. Međutim vidimo, da je vrednost investicija sa
9.7 miiiona odnosno, okruglo 10 miiiona za sve poslednje četiri 
godine ostala gotovo potpuno nepromenjena. Znači, da nisu 
pravljene nikakve .nove nabavke. U tooliko imamo smanjenje po
zicija-, ono je posledica smanjenog obrCnog kapitala; prema 1932 
godini ovaj je sužen za 2.2 miiiona a prema 1931 godini za 3.4 
milicma. To je uglavnom posledica pramena dva -elementa: -u 
prvom redu smanjenja izgrađene robe, to jest lagera, o kome 
je već bilo govora, za 900 hiljada dinara. Njegova se vrednost 
bilansira krajem godine; a kako smo u 1931 godini imali kod 
izvesm-h vrsta drve'ta čak i bolje cene nego u 1932 godini, onda 
to znači, da je stari lager u 1933 godini smanjen za skoro po
lovinu. Ovo je svakako vrlo povoljno, a pored toga imamo kao 
drugi povoljan znak smanjenje pozicije dužnika za prodatu 
građu. I u tome pogledu su prilike bolje no što su bile. Pored 
redovnog odnosno predviđenog etata drveta iz 1933 godine i 
likvidacije odnosno realizacije skoro polovine stokova iz ranije 
godine bila je naplata u ovo-j godim mnogo povoljnija-, što se 
manifestuje u tome, da su dužnici i kod većeg obrta manji nego 
u 1930 godini. Iako je vrednost investicija strugare ostala per 
saldo nepromenjena oko !0 miiiona, ipak smatramo, da su uči
njene i tu -izvesme modernizacije, pošto vidimo da su odgovara
jući amortizacioni fondovi povećani za '700 hiljada dinara.

Drugi, veći industrijski fcompartknam Trgovačko-ind-ustrij- 
ske banke je

Elektro-M akiš a. d.

'Drugi, veći industrijski koiirupairtimarn Trgovačfco-mdiustmjr 
strugaru u aktivi svog bilansa, kao dužnika. Pre tri godine me
đutim, našla je za zgodnije, da odvoji Elektro-Makiš iz svoje 
bilanse, i tom prilikom osnovano je naročito akcionarsko dru
štvo, sa  glavnicom prvo od 5 a zai’.im od  15 miiiona, prenevši 
na njega delimično i njegove amortizacione fondove. Danas u 
pasivi bilansa Trgovačko-industrijske banke više nema fondova 
Elektro-Makiša. U aktivi, međutim, pojavljuje se preko dva ra
čuna. Prvo u računu hartija od vrednosti, sa 15 miiiona, koliko 
iznosi njegova glavnica, koja je u celosti u bančinim rukama. 
Drugo, kao dužnik, pošto se preko tog računa vodi obrtni ka
pital, stavljen na raspoloženje električnom preduzeću.

U ranijim anaSzama detaljno- smo izložili istodjat osni
vanja Elektro-Makiša, što zbog toga smatramo danas kao po
znato. Ali je potrebno da se zadržimo na prilikama koje danas 
vladaju u ovoj industrijskoj grani. U toku poslednje godine 
ovde su se prilike neverovatnom brzinom izmenile i pogoršale. 
Prošle godine, na tome mestu još je konstatovano da je depre
sija zahvatila doduše i ovu industrijsku granu, ali da -ona 
ipak nije tako teška kao kod ostalih grana. Sa pravom postavlja 
uprava Elektro Makiša pitanje: „Ко je mogao predvideti i oče
kivati, da će se talas neraspoloženja, izazvan opštim privrednim 
nedaćama, okomiti naročito na ovu industrijsku granu i izazvati 
opšti krstaški pohod potrošača protiv električnih preduzeća? 
Ovaj pokret potrošača, in-spirisao je čak i jedan zakonski predj- 
log u našem zakonodavnom teiu o normiranju cena električne 
energije („Narodno Blagostanje” je po tome pitanju jedino 
zauzelo kritički stav) i to mimo postojećih ugovorenih i od nad
zornih vlasti kontroiisanih i odobrenih cena. Međutim, ovaj za
konski projekat za sada je metnut ad akta, sve dok se donese 
jedan generalni zakon o elektrifikaciji zemlje, koji je već toliko 
puta bio najavljen. Nadamo se, da njegova sudbina neće biti 
slična onoj zakona o bankama, koga takođe još nemamo.

Zamerke koje se prave električnim preduzećima kulmini
raju u tome, da su cene svih artikala kod nas pale pa prema 
tome i troškovi pogona i ostalih komponenata koje uplivišu na 
cerau električne energije, zbog čega ee smatra, -da treba sadaš
nje cene, za koje se često pogrešno misli da datiraju iz doba 
visoke konjunkture, smanjiti i prilagoditi novim prilikama. Ove 
zamerke razume se ne drže. Može se priznati, da su izvesn-i

pogonski troškovi smanjeni, ali je smanjenje kupovne snage sta
novništva sa druge strane dovelo do znatne.redukcije potrošnje, 
a visina potrošnje uvek je jedan od najvažnijih faktora cene 
koštanja električne energije. Razume se pored koštanja investi
ranog kapitala. Uprava Elektro-Makiša posvećuje tome pitanju 
naročitu pažnju i izlaže gä na pregledan .i stručan način koji 
se daleko odvaja od uobičajenih sličnih izlaganja u godišnjim 
izveštajima.. Ovde se donosi čitava jedna naučna studija. Szva- 
dićemo samo na j glavni je misli, gošto se s njima u potpunosti 
slažemo. Kod d-obijanja elektro-energije motornom snagom, 
dakle kod kaloričnih centrala mogu eventualno cena goriva i 
radne snage biti od utićaja na cenu struje. Kod hidro-centrala 
to međutim nije slučaj. Tu igra odlučujuću ulogu investiran ka
pital i potrošnja. U koliko je ova veća u toliko može cena biti 
manja, što važi naročito za velike hidro-centrale, kod kojih su 
troškovi investicija isti, bez obzira na prodaju struje. Investicije 
kod električnih centrala, vodovi visokog i niskog napona, 
transform atorska postrojenja itd. iziskuju ogromna sretstva. 
Radna snaga i gorivo pretstavlja jedva 10% od ukupne cene 
dok iznosi služba. kapitala u ukupnoj ceni struje osvetljenja iz
među 50% do- 100%, što će reći, da se može desiti da prodajna 
cena struje ne pokriva ni troškove kapitala. Pored toga je drugi 
bitni faktor cene električne energije potrošnja —  trajnost upo- 
slenja svih električnih naprava, kako na proizvodnji tako i na 
razvođenju električne energije. U koliko je veća potrošnja, 
u toliko je više potrošeno proizvedenih kilovat sati, u toliko je 
opterećenje sa službom kapitala po svakoj jedinici manje —  i 
obratno. Ako se potrošnja smanjuje, to se amortizaciona kvota 
po svakom kilovat-satu mora povećavati. Samo povećanje kon- 
suma rnože sniziti cene električne energije. Drugog leka nema.

Račun izravnanја

Aktiva

1930 1931 1932 
u hiljadama dinara

1933

Gotovina — 12 5 31
Vred. rez. fonda — 97 57 57
Dužnici za inst. i struju 2.513 3.373 4.292 7.573
Centrala „Makiš” 12.385 15.408 15.948 16.156
Centrala „Šabac” 4.046 6.477 6.468 6.485
Dalekovodi 9.585 10.726 10.675 10.659
Alati, pribor i nameštaj 184 242 271 257
Razna aktiva 110 87 115 32
Ostave i kaucije 564 837 866 932

Pasiva
Glavnica 5.000 15.000 15.00 15.000

Fondovi:
Stalni rezervni 35 150 263 376
Za pov. glavnice 256 349 585 823
Penz. činovnika 7 29 50 71
Za pronalaske i propagandu 7 29 50 71
Amortizacioni fond 3.015 6.090 9.205 12.340
Za otpis nepökret. invenf. ; — 24 51 77

Fondovi ukupno:: 3.320 6.671 10.204 13.758
Trgov.-industr. banka 13.259 8.566 8.329 8.917
Akcepti i tek računi 6.717 3.994 2.407 1.645
Kaucije.za potrošnju struje 41 166 181 194
Dividenda i tantijem a . 487 2.023 1.709 1.709
Ostavljači ostava i kaucija, 564 837 866 932
Zbir bilansa 29.389 37.260 38.696 42.182

Račun gubitka i dobitka
Rashodi
Troskoyi proizvodnje 3.805 8.116 . 7.612 8.098
Kamata i provizije 1.333 1.581 1.907 1.148
Amort. investicija 1.209 3.099' ■ 3.141 3.161
Otpisi propalih potfaž. " 6 41 69 19
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Čista dobit 703 2.235 2.092 2.094

Od toga se deli :
Rezerv, fondu 35 112 105 105
Fondu za povi glavnice 166 55 236 238
Penzionom fondu 7 22 21 21
Fondu za pronalaske 7 . 22 21 21
Tantijeme 112 223 209 209
Kao dividenda 375 1.800 1.500 1.500,
Prihodi •
Od prodaje elektr. struje 7.019 14.948 14.716 14.356
Od kirije struj omera 46 125 145 156
Nenaplaćena otpisana

potraživanja i razno — ■ — — 9
Zbir prihoda ili rashoda 7.066 15.073 14.861 14.522

Sto se tiče rada samog Elektro-Makiša, uprava napominje 
da je potrošnja opadala, i to kako za osvetljenje tako i za po
gonske industrijske svrhe. Doduše smanjenje potrošnje ne leži 
toliko u kilovait-satima koliko u apsolutnim dinarskim iznosima, 
što je baš naročito nepovoljno. Ali ne sme se pustiti iz vida, da 
je uprava u  neobičnog meri prožeta ekspanzivnim i  tom eranal- 
nirri duhom. Akviriiram je priličan broj novih konsnmenata čime 
je u znatnoj meri paralisano dejstvo smanjenja potrošnje ra
nijih komitenata. U projektu je povećanje potrošača osvetljenja 
putem raznih olakšica u izvođenju kućevnih instalacija — u 
tome pogledu društvo čini ogromne napore i žrtve, pošto je to 
jedan od najvažnijih načina za povećanje potrošnje —  za šta 
ima društvo široke mogućnosti zbog velikih teritorijalnih kon
cesija. Naročita pažnja je posvećena pitanju električnog vršaja 
i preduzeće je pripravljeno da tu poljoprivrednu delatnost 
usvoji elektro-motorima. Elektrifikacija mlinova izvedena je već 
velikim delom. Dalje je napravljen nov ugovor sa beogradskim 
Radiom a. d., izgrađena je nova radio-stanica u Makišu i baš 
ovih dana ona je priključena na mrežu Makiša. Specijalno pita
nje u pogledu ekspanzije Makiša pretstavljaju pregovori sa 
Beogradskom opštiraoitt, fcoji još nisu okončani ali koji će biti' 
od silne važnosti po Makiš ..

Zbog manje količine prodate struje smanjeni su i prihodi; 
ali je ovaj manjak nadoknađen smanjenjem tereta kamata. U 
pasivi bilansa vidimo, da su akcepti i poverioci smanjeni za 
skoro 800 hiljada na 1.6 miliona, dok su dugovi kod Trgovačko- 
industrijske banke povećani za oko 600 hiljada na 8.9 miliona. 
Fondovi su porasli za 3.5 miliona na 13.7 miliona i dostižu go
tovo već glavnicu. Obrtni kapital je zbog toga tafcođe povećan, 
na 42.2 ,miliona, i  samo je malo: manji od onoga patromizirajućeg 
društva.

U aktivi imamo znatno povećanje kod računa za instala
cije i struju, za 3.3 na 7.57 miliona; od ovog iznosa otpada ve
liki deo, skoro 6 miliona na dugove Beogradske opštine i da 
je ovde naplata bila urednija, društvo bi sa druge strane u 
znatnoj meri moglo smanjiti svoja sopstvena zaduženja pa sled- 
stveno i terete kamate. Ukupne investicije iznose oko 33 mili
ona i do male razlike pokrivene su sopstvenim sretstvima, tako 
da je pretežni deo kredita upotrebljen samo za finansiranje 
dužnika.

Bruto prihodi proizvodnje iznose 14.3 miliona i za. oko 400 
hiljada su manji nego u 1932 godini. Rashodi na kamatama i 
provizijama smanjeni su za 750 hiljada, ali su troškovi proiz
vodnje za više nego 400 hiljada veći nego lane, a iznose 8.09 
miliona, od čega je 1.18 miliona državna dažbina i porez. Amor
tizacija investicija je ЗЛ6 miliona kao i ranijih godina (dakle 
manja, pošto imamo ove godine velike nove investicije) a čista 
dobit je 2.09 miliona, kao i 1932 godine, dok je u 1931 godni

• bila 2.24 niiliona. Od toga se plaća 10% dividenda (1.5 miliona), 
209 hiljadä na ime tantijeme a ostalo ide u korist fondova.. ,

S obzirom na teške prilike rada a naročito na pokoleban 
dužnički moral, smanjenje potrošnje itd. smatramo da je rezul
tat rada u 1933 godini retko zadovoljavajući1. To je u velikoj 
meri zasluga napora upravljača!! . ?■.: . . ;г- -

Bančin račun gubitka i dobitka.
1 ' ■ ' Toliko o industrijskim angažmanima Trgovačko-industrij- 
ske banklž. Njima, A erećnoj roci kod njihovog upravljanja treba 

' pripisati ogromnu otpornu snagu koju je pokazala Trgovačko- 
induštrijska banka u borbi protivu posledica krize. Samo na taj 
način mogao je njen poslovni rezultat ostati nepromenjen kao 
i ranijih godina. A banka raspolaže danas već ogromnim rezer
vama, pošto je nesumnjivo da vrednost organizacije i investi
cija njenih preduzeća već u dalekoj meri prelazi bilansnu vred
nost. Ona ima danas kod glavnice od 10 miliona fondove u 
wednoeS odi 11.3 miliona, bez Elektro-Makiša. Ovaj bilainsira sa 
obrtnim kapitalom od 42 m iliona/A ko od toga odbijemo kre
dit od treće strane, sa 1.6 miliona onda. iznosi vrednost, koju 
b an k a! pokazuje u svojoj aktivi sa 23.9 miliona (15 miliona 
glavnica Elektro-Makiša i 8.9 miliona obrtni kapital) danas 
prema bilansu već preko 40 miliona. Ako odbijemo od ovih 40 
miliona još i  ovih 24 miliona kredita bančinih, onda iznosi re
zerva Elektro-Makiša 16 miliona a zajedno sa rezervama ban- 
ćinim, ogroman iznos od 28 miliona —  ili skoro 3 puta više 
nego glavnica.

Rashodi 1930
u

1931 1932 
hiljadama dinara

1933

Upravni troškovi 990 1.199 964 896
Kamata 2.047 2.108 2.080 1.602
Amort. inv. strug. Makiš 
Amort inv. Elektr. Centr.

457 449 449 541

Makiš 644 247 247 247
Otpisi od namest. i pribora 7 — 48 53
Otpisi od nenapl. potraž. 997 434 422 1.251
Otpis hart, od vredn. — — 3 —

Otpis od vred. rez. fondova — — 559 —

Čista dobit 
Od toga se deli:

1.379 2,085 2.024 2.042

Rezerv, fondu 97 104 101 102
Osob. rezerv, fondu 492 710 660 674
Penzionom fondu 14 21 20 20
Tantijema uprave 276 250 243 245
Dividenda 500 1 000 1.000 1.000

Prihodi
Kamata i provizije 2.542 3.740 3.816 2.912
Prihod hart, od vred. 404 1.802 1.500 1.460
Prihod strugare — 1.029 1.480 2.140
Naplata otpisanih potr. — — — 29
Zbir prihoda ili rashoda 6.728 6.570 6.796 6.541

Bruto prihodi bančini ove godine manji su od prošio-
godišnjih za 255 hiljada, dakle skoro bez proinene —  ako 
imamo u strukturi prihoda znatne varijacije. Prihodi od kam a
ta i provizija su manji za skoro 1 milion (iznose 2.9 miliona). 
Od hartija,od vrednosti, a to je dividenda Eletro-Makiša gotovo 
su nepromenjeni, ali su od strugare za 660 hiljada veći, čime 
je u glavnome paralisano dejstvo manjih prihoda od kamate.

Kod rashoda imamo pre svega novo, znatno smanjenje 
režijskih 'troškova, a smanjenje tuđih sretstava imalo je za po- 

'posledicu i smanjenje rashoda po kamatama. Otpisi amorti
zacije strugare normalni su, ali je s obzirom na teške prilike 
učinjen jedan radikalan otpis na nenaplativim potraživanjima 
od 1.25 miliona, koji je za tri puta veći nego ranije dve go

dine. T o ' je u današnjim prilikama apsolutno potrebna stvar.
■ Čista, dob it-je -osta la  sa 2 miliona. ista kao. i ranijih godina. 
Od toga je  dotirano 102 hiljade rezervnom fondu, 674 hiljade 
■osobenom rezervnom fondu, 20 hiljada pensionom fondu, 2.45 
hiljada dato je na ime tantijeme a 1 milion. kao 10% dividenda. 
Prem a'tom e od dobiti dato je polovina akcionarima a skoro po* 

. lovina upo.trebljena* je za jačanje bančinih rezervi. Da to. nije 
učinjeno, banka bi mogla da plača i 20%, dividendu.

U upravi Trgovačko-industrijske banke kao i Elektfo- 
Makiša a.,d. Beograd, nalaze se sledeča gospođaiV asa T. Kne-
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zević, pretsednik; Dragič R. Pavlovič, Miloje 2. Radošević, 
Aleksandar 1 . Tadič, Gavrilo 2 . Radošević, Aleksandar R 
!Pavlović i Vojislav J. Jovanovič. U nadzornom odboru su go
spoda: Košta Mijatović, pretsednik; Andrija Tošić, Božidar 
Živković, Sveta j. Stankovič i Milan T. Tadič. Glavni direktor 
Je g. Aleksandar T. Tadič.
I 'V

„ДРАВА“ д и о н и ч а р с к о  д р у ш т в о  з а  п р о и з в о д њ у

ЖИЖИЦА У ОСИЈЕКУ

Beh лрошле године- дискутовано je питање, да ли je 
•Шведски жижични труот учинио одличан посао Е<ада je узео 
у своје руке наш монопол жижица. Данас постаје то питање 
још много активније. Потрошња жижица опада и даље, јер 
je куповна отага наших широких слојева cee мања, Код за- 
мључка угш ора рачунало се je  да ће mopacir потрошње из 
«дагае у годину бити све већи, већ и ic обзиром na повећање 
становништва. Међутим, дошла je криза, са  сзим својим 
хобним последицама.

Kao лротууслугу, дао je нама Шведски труст зајам 
ед 22 'милиона долара. Са осталим лортерима наших ино- 
етраних зајмова направш и смо араижман, који траје до 
ектобра 1935. По том аранжману имаоци наших етраних па- 
ггира могу: 1) тражити да им се протувредиосх њихових ку- 
пона no законском паритету одобри на везаним денарским 
рачунима са којима he моћи располагатпи после три године 
односно woje üMory већ сада употребити за упис акција, ку- 
иовину ефеката, непокрвтности или делимично ш трош ити 
уколико у земљи бораве као туристи, 2) добити ксплаћеио 
10% д отели х  купона у  страним девизама a за осталих 90% 
примити нове обвезнице —  фунданге — на 25 година које 
носе 5%.

Са имаоцима обвезница нашег жижичнот зајма није 
аакључен никакав споразум. Каматна служба потпуно je 
суспендована. Како je жижични труст на основу наших обли- 
гација издао своје облигације, које мора хонорисати, долазе 
ј  Један незг-одан лоложај.

„Драва“ д, д, за продаводњу жижица у Осијеку,има 
утовор са жижичним труотом no коме му ставља на распо- 
ложеље своју фабрику за дужи низ година. Акционари „Дра- 
ве“ имају акције које —  бар за  трајања уговора —  имају у
веку руку карактер облигације.

Биланси за 4 дасдедње године овако изгледају :

Актива 1930. 1931, 1932. 1933,

У хиљадама динара.
'Инвестиције 16.450 16.450 16.450 16.450
Ефекти и јемстка 1.434 2.380 2.376 2.342
Дужници 12.919 12.538 13.127 13.789
'Благајна 35 18 ■65 24

Пасива
Главница 11.250 11.250 11.250 11.250
Резерве 3.711 3.711 3.711 3.711
Резерва валоризадије 1.957 1.957 1.957 1.957
Амортизациони фонд 10,600 11.000 11.600 12.100
Повериоци 320 317 317 420
Добитак 2.990 2.950 3.020 2.984

Оваке године се додељује амортизациошм фоиду пола 
милиона динара, тако да овај данас већ претставља вред- 
ноот од три четвртине иивестидија. Другим речима то заачи 
да су отписане три четвртине. Властита сретства, износе 17 
милиона динара без амортизационог фонда, a еа њмм скоро 
30 змилиона. Иивестиције, кад одбијемо амортизахдаони фоид* 
«Sroče 4 милиона динара. По томе подузеће располаже — 
tq)exo инвестици|а —  са неких 13 милиона динара. Вишак 
сретстава, која (нису запослвна у  процесу лроизводње пла- 
«мрана су преко рачуна дужника у износу од 13.8 «шлиона.

To нису само потраживања за  врода-ту робу, него су то. 
дужници за  пиасиране износе. Подузеће има годишње знатан 
приход и од тог вишка корисно пласираног капитала,

„Драва“ je једно од ретких наших индустријоких no-, 
дузећа коje располаже ca  преко 10 'милиоиа динара готовине, 
плаоираних код банака и  томе слично. To je у првом реду 
последица чињеница да се производња не води за сопствен 
рачун, због чега и  није потребан велики обртни капитал.

Биланси „Драве“ имају неколико отецијалних особина. 
Пре свега, видимо у пасиви, да предузеће нема готово ни- 
каквих. по-верилаца. Оно ради искључиво сопственим срет- 
ствима, што je  врло поволјно, већ и с обзиром ка уштеђене 
камате, дакле од највеће важности за чисту добит. Друга 
карактериатика се налази у активи. И ако je „Драва“ ин- 
дустријско дредузеће, ипак «од ње нема позиције залихе po
đe или материјала. To je ш следица чињенице, да „Драва“ 
ради за  рачун Југословеноког друшггва жижица, коме сву 
робу од.мах предаје и које во;ди рачуна о дистрибуцији. 
,Д рава“ има да се бави само и искључиво фабрикацијом,' 
док сва комерцијална питања као и  она дистрибуције жи- 
жица падају на Југословенско друштво жижица. To има свој 
ошјек и  на чистој добити „Дар»е“ .

Чисти добитак осцилира ок,о 3 милиона динара. Te 
мање осцилације долазе од разлике у приходима од дужника, 
одаосно- од камата код банака и иначе пласираних ликвид- 
них среггстава. Због тога и у дивидендној политици не до- 
лази до промене,

У уцрави „Драве“ д. д. за производњу жижица у Оси- 
јеку налазе се следећа г.г.: гроф Карл Левенхаупт, претсед- 
ник; др. Анте Пиитеровић, потпретседник; инж. Јан Дво- 
рачек, др. EpHiCT Фирт, инж. Вернер Роемке, Милан Рихтер, 
faititö Ш устер, Марко Марковић и Ото пл. Кноблох.

БАЧКО-ГРАДИШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА 
У БАЧКОМ ГРАДИШТУ

Ako бацимо поглед на доњу табелу онда ћемо приме- 
тити, да се пословни волумен Бачко-Градиштанске штедио- 
н-ице твоследње четири године непрекидно смањује. Криза 
пољолривреде испољава се у билансу ове штедионице већ 
у 1930 години. Ова je штедионица готово најмлађи новчани 
заво-д у Бачкој, пошто je основана у лету 1928 године, што 
значи, да je  ca иормалним пословањем отпочела тек у  1929 
и 1930 години, када показује ванредну активиост, која ice и 
сувише рано мора заменити смањивањем лословног волумена. 
Ипак има Бачко-Градиштанска штедионица једно важно лре- 
имућство, пошто je и сувише млада, да би могла имати за- 
ирзнуте активе. Када се  у 1931 години појавила општа оси- 
хоза негговереша и поддаања улога, управа je без тешкоћа 
реализирала сва за  то потребна сретства. Ова се нити фор- 
мално нити vi a  facti није користила заштитом односно мо- 
гућиоигћу постепене исплате улога, због чега и видимо, да 
je последње три године смањила пословни волумеи за једну 
трећину, односно за 2.13 милиона на 4.27 милиона и то 
како no улозима тако и no реесконтном кредиту, све соп- 
ственом енаго.ч.

Рачун иаравнања

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама дииара

Готовина 225 54 102 19
Менице 5.461 4.983 4.260 4.090
Хартије од вредности 21 33 14 14
Хипотекарни зајмови. 3 3 3 —
Текући рачуни 585 394 178 70
Непокретности 33 33 92 36
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Пасива
Главница ■1.000 1 .0 » 1.000 . ,1.000
Резервни фонд 38 74 100 111
Улози 4.222 3.328 2.922 6.651
Реесконт 768 799 400 301

Чиста добит 179 167 104 65,
Збир билаиса 6.395 5.537 4.687 4.268

Рачун губитка и
Расходи
Камате 405

добитка

340 257 164
Плате 98 100 96 86
Т рошкови 28 34 28 69’
Реесконтна камата 137 117 69 • 33
Порези 49 48 65 49
Отпис — —■ — 20 .8
Добит 180 167 104 65

Приходи
Камата 471 438 368 365
Провизије 422 368 259 10!
Ефеката и непокретнооти 2 2 13 8
Збир прихода или расхода 897 807 640 474

Менични кредити су редуцирани постепено за 1,4 на
4.1 милиона a активни текући рачуни од 585 хиљада на 70 
хмљада. У 1933 години je процес смижавања пословног во- 
лумена већ знатно уепорен — али, ако се код нас прилкке 
у нашим кредитним односима ускоро не лоправе онда се к и . 
овде неће моћи избећи појава, која je уосталом тштична за 
све наше банке —  a то je тиха ликвидација, за коју наши 
новчани заводи не могу бити одговорни. Да би се то  cmpe- 
чило потребне су хитне и дубоко засноване мере моралне, 
правне и финансиске хгомоћи a оно што je до сада урађено, 
никако не може бити довољно нити претставља дефинити- 
ван лек.

Због оваквих прилика, омашења поелова и обарања ка* 
матних етопа приходи су морали отасти. Док су 1930 го- 
дИ«е износили још око 180 хиљада, дотле су у 1933 години 
свега 65 хиљада, од чега je дотирано резервном фовду 6.5 
хиљада, kao таетијема 7.8 хиљада ,у дсбротворне циљеве 1 
хиљада a 50 хиљада; je дато као 5% дивиденда акциона- 
рима. За 1932 годину плаћена je дивиденда од 8% a за ра- 
није тодине 10%.

У управи: .Бачко-Градиштакске штедионице у Бачком 
Градишту налазе се следећа г.г.: Мита Марков, претеедник, 
ЈЏр Галамбош Стеван, Јован Шурјан, Ковач Петар, Вуја Се- 
кулић и "Бура Мартиновић, лотатретседник. У надзорном. од- 
бору с.у ir.a: Д-р Пеце Шандор, Груја Плачков и Мате Рожа.

TRGOVAČKA PROMETNA BANKA, ZAjEČAR

Trgovačka prometna bamka u Zaječaru osnovana je posle 
rata, sa glavnicom od  1.5 miliona, koliko i danas iznosi, a bavi 
se svim uzuelnim bankarskim operacijama. Njen obrtni kapital 
pokazuje od 1929 do 1930 godine povečanje od 4.7 na 6.07 
miliona, a toliko iznosi i za vreme teške bankarske krize, u
1932 godini. Tek krajem 1933 godine imamo malo smanjenje, 
na 5.67 miliona. Vrlo- interesantno je kretanje uloga na štednju, 
pošto vidimo, da su porasli od 2.2 miliona u 1929 na 4.1 militm 
u 1932 godini, dok se razni poverioci, koji' su 'iskazani krajem
1930 godine još sa  563 hiljade, u 1932 godini, više. ne pojavljujur 
Pretpostavljamo da su isplaćeni; a u slučaju, da- su pripisani 
ulovima na štednju, ipak je kod ovih moralo bili novog priliva.

Tek .-u .toku 1933 godine imamo i tu neznatan odliv. Zaduženje 
kod , Hipotekarne ђапке postepeno se smanjuje.

Ц aktivi imamo postepeno smanjenje meničnih kredita 
i povečanje zajmova n a  zaloge i aktivnih tekućih računa; me
nični zajmovi su poslednje tri godine reducirani za 1 milion. 
na 4.1 milion a zajmovi po zalogama i tek. računima povećao* 
sa za 660 hiljada na 1.08 miliona. Bančina zgrada, kupljena 1929 
godine, bMacisirana je krajem 1933 godine sa  260 hiljada* pošto 
je za ovo vreme otpisano 68 hiljada. Slobodnih hartija od vred
nosti od  1930 godine više nem a a-efekti fondova bilansirani su- 
neprornenjeno sa 45 hiljada.

Račun izravnanja

Aktiva: 1929. 1930. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Gotovina 109 208 228 7 7

Menice 4.120 5.077 4.449 4.094
Zajmovi n a  zal. i tek. rač. 89 422 1.056 1.083
Nameštaj 21 25 21 21
Vrednost rez. fonda 45 45 45 4 5

Nepokretnosti 328 300 260 260
Hartije o d . vrednosti » 15 ■ ------ — '

Pasiva: ,
Glasnica ‘ 1.500 1.500 1.500 1.500
Fondovi 173 196 224 235
Uloži na štednju 2.219 3.484 4.106 3.781
Poverioci 499 563 ------ . -

Drž. hip. banka 170 166 159 154
Doibit 192 191 1.5 0.5-
Zbir bäanse 4.729 6.079 6.072 5.670!

Račun gubitka i dobitka

Rashodi:
Kamata 226 374 416 267
Plata 73 162 151 117
Dnevnice 36 57 36
Troškovi 25 16 29 34
Porezi 65

n

63 101 66
Kirije
Otpisi

У

57 ________ i

Dobit 192 191 1.5 0.5

Prihodi:
Prenoe. dobiti 117 0.6 _ _ — . 1.5
Kamate 507 903 726 450
Kirije ---------------- 15 15 32
Razno 1 2 2
Zbir prihoda ili rashoda 625 919 742 485

Bruto prihodi Trgovačke prometne banke .strahovito su 
opali poslednje dve godine; u 1933 godini iznose samo nešto 
više od 50% od prihoda u 1930 godini. Ovo smanjenje dolazi ; 
od manjih prihoda od kam ate: provizija koje' dostižu ü 1933 
godini samo polovinu iz 1930 godine. Relativiio vrlo veliki šu  
porezi, naročito poslednje dve godine, kada iznose 167 hiljada 
prema dobiti od svega 1.5 hiljade dinara. Dok je čista zarada ■ 
u 1929 i 1930 godini iznosila 190 hiljada godišnje, ona iznosi 
и 1932 godini 1.5 hiljada a  u 1933 godini ni 500 dinara; Zbog ■ 
toga nema ni dividende, koja je ranije iznosila 10%. To je po- : 
sledi са' krize. ' .

U upravi Trgovačke prometne banke , u Zaječaru nalaze, ! 
se sledeča g. g.: M. A. Markovič, pretsednik; Tođor Tasič,, ' 
potpretsednik; čeda. A. Markovič, Nikola Gačič j  Veljko D, ’ 
Diković. U, nadzornom odboru su g. g.: Živko Donović, pret-, 
sedriik; Stojan A. Radojlović i Božidar M. Markovič.
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A H A Л И 3 A Б И Л А Н С А
Додатак „Народном Благзстањ у“

БРОЈ 13 БЕОГРАД, 24 МАРТ 1934. ГОДИНА ¥1

Садржај:
Београдска задруга, Београд
Trgovački fond i njegova Hipotekama banka, Beograd 
Српска привредна банка д. д., Загреб 
Kruševačka zadruga, Kruševac

БЕОГРАДСКА ЗАДРУГА, БЕОГРАД

У 1932 години навршила je Београдока задруга пе-! 
десетогодишн>ицу свога рада. Имали смо лрилику, код про- 
шлогодишњег приказа, у додатку „Народном благостању” 
од 25 марта 1933 године, број 13 страна 61, да напоменемо 
да претставља ова педесетогодишњица «е само за Задругуј 
него и за целокупно банкарство наше престонице и пред- 
ратне Србије један марканпган догађај пошто je њиме оли- 
чена и историја нашег банкарства.

Али je овај јубилеј од необичие важности и no саму 
Задругу, пошто je у лрошлој години дошло до радикалних 
измена, како у статуеу банчином тако и у њеној управи. 
Пре годину дана дошло je на збору акционара до нове си- 
туације и потпуно нове улраве. Изабран je hob .претседник, 
г. Димитрије Живадиновић, који je  иа иајенергичнији начин 
инаугурисао чишћење 'Свега онога, што je било труло и што 
није одговарало принципима уредног вођења баикарских по- 
слова и банкарске нолитике. To he нам потврдити већ и само 
летимичан поглед на рачун губитка и добитка, који пока- 
зује, да су отписи у прошлој и овој години износили 14.5 мил, 
динара, и ако су већ у ранијим годинама отписани извесни 
губитци, тако на пример на хартијама од вредности, преко 
одноених фондова који су од 58.7 милиона у 1930 годинц 
редуцирани на 38.9 милиона у 1.932 годиии, дакле за скоро 
20 милиона. Ове, 1933 године имамо додуше повећање фон7 
дова, за 2.8 на 41.7 милиона али je упркос тога отписано 
преко рачуна губитка 2.17 милиона као губитак на курсу 
ефеката и 2.78 милиана «а сумњивим потраживањима, укуп- 
но дакле 4.9 милиона динара. У по-гледу отписа губитака на 
курсу и вредности ефеката наооменули смо, да то прет- 
ставља управо херојоке гестове и Задруга их je могла учи- 
нити једино захваљујући својим огромним резервама. A то 
радикалио чишћеље још je у толико похвалније, пошто je 
Задруга имала могућнонсти да за велики део својих ефеката 
примењује Зако« од 30 децембра 1931 године и да претр- 
пљену к,урсну разлику отписује кроз пет година што она 
међути.м није урадила.

Са педесетогодишњицом живота Београдске задруге 
видимо дакле да je отпочело енергично чи.шћење, које je на* 
стављено и у 5! години, без пардона или обзира; форму- 
лисано je чак и у извештају управе з.а 1933 годину следе- 
ћим речима, које се ретко читају у банкарским годишњим 
извештајвма и које репродуцирамо без комектара: „Пошто 
Dmo. вам подробно изложили стање послова и имовине na
mer завода, сматрамо за право и за дужност да вам ука- 
жемо и на. неке неправилности ранијег . претсед-ника управ- 
ног одбора, у руковођењу банчиним пословима. Te непра- 
вилности састоје се углавноме у томе, што je он, не пошту-

јући одредбе друштвених правила, сам додељивао и издава0 
кредите разним установама и лицима и то често врло ве-> 
лике; и што je и оа-м . за своју фирму, преко потчињени^ 
чиновника, изузев из банке на име зајма no меницама веће 
суме новца, без претходног тражења кредита и без одо- 
брења управног одбора. Чим смо у току године еазнали за 
ове радње, ми смо предузели све оправдане и према при- 
ликама целисходне мере, да баичина потражива-ња буду 
обезбеђена: захтевали смо исплату и делимице у томе ycne-i 
ли; предочили смо материјалну одговорноет одиосним ли-т 
цима на случај да за банку настану штете; убрзали смо вот 
ђење и окончање 'Сооро.ва no спорним предметвма; уклонили 
смо најзад из Задруге лица, која су, као чиновници и сарад- 
ници, сарађивали на ти.м неправилним радњама.”

Све ово припада данас већ прошлости и Задруга je 
на путу потпуне санације, која ће бити no физиономију за- 
вода без икаквих последица, пошто je  Задруга за то до- 
вољно моћна, као што he нам иотврдити њена детаљна 
анализа.

Београдска задруга није само највећи приватни .срп-. 
ски новчани завод, него je и прво српско осигуравајуће 
друштво. Прилике су у  1933 години за осигуравајуће по- 
слове биле скроз неповољне; упрко.с томе напомиње управаЈ 
Задруге да je ca лостигнутим резултатима задовољна, и  
а.ко се није могдо помишљати на пословну експанзију v ве-: 
ћил5 размерама. С обзиром на орилике сканцентрисана je сва 
пажња на опрезнији избор послова са што мањим ризиком, 
пре свега у  елементарном осигурању. Подвлачи се, да по- 
ред тешких привредних прилика нормалан рад тешко оте- 
тају «конкуренција и бесмислеео ископчавање послова, што 
je опасно како п.о осигуранике тако и no сама осигурава- 
јућа друпгтва. Ово зло мора да сузбије државна власт до- 
ношењем одговарајућих законских мера.

У ранијим анализажа подвукли смо, да je Задруга по- 
следњих година отпочела реорганизацију —  спољну и уну- 
трашњу (техничку и комерцијалну) — и да су поред грана^ 
оеигурања живота и пожара уведене још и нове гране, на-; 
име провалне крађе и лома -стакла. Пошто имамо у рачуну, 
губитка и добитка дегаљираие оодатке само за пожар и 
оеигурање живота, претпостављамо да се еа радом v о-вим 
другим гранама још није ни отпочело. Ово еас не би ни. 
чудило, пошто су садашње прилике и сувише тешке —  na 
чак и за осигуравајући посао, који има снажну отпорну: 
онагу противу кризе. Kao ранијих година саставили см.о и. 
ове године детал>иране прегледе о успеху осигуравајућег’ 
посла, засебно за живот и пожар, уиоређујући међусобкк' 
одное између. нашаћених премија са 'дажбинама.- и ':штета.; 
У оделењу живота добијамо следећу слику: . |
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Годика Иремије и дажбине Штете Штете у%'
у хиљадама динара

1928. 1.383 901 68.0
1929. 1.374 917 66.7
1930. 1.562 1.104 70.6
1931. 2.340 1.038 44.3
1932. 2.557 1.370 53.5
1933. 2.464 1.174 47.6

Привредна крш а показује се у грани осигурања жи- 
вота у већем броју откупа и одустајања, као и у гтовећа- 
ној тражњи зајмова на полисе. Осигурана главница у оде- 
љењу живота достигла je крајем 1933 године 55.6 милиона 
према 56.5 милиоБ-а и 1932 години. Премије са дажбинама 
су према 1932 години нешто мало мање, али су ипак веће 
него у ранијим годинама; a пошто су штете мање него ра- 
ниј>е, то je њихов процентуални однос са 47.6% повољнији 
ttero у једној од шест ранијих година, изузЉ ии 1931 годи- 
ну. Од ових штета у 1933 години долази 481 хиљада на 
рш лате због смртних елучајева, 423 хиљада на истекла оси- 
гурања и 336 хиљада на откупе. Из овога резултира 1.24 
милиона, од чега треба одбити 66.8 хиљада као реоси- 
гурање.

Код одељења осигурања противу 

пожара
je и ове године, продукција нешто смањена—• као већ и ра- 
није три године, што долази од појачане опрезности код 
улажења у нове послове. Упоређење апсолутног и процен- 
туалног односа између премија и штета даје следећу слику:

Године Премије и дажбине Штете Ш тете v
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
1933. 1.927 422 21.9

Ова практикована обазривост донела je Задрузи по- 
вољне резултате, што се најбоље види у знатном смање- 
н>у штета, тако да њихов процентуални ианос достиже свега 
21.9% од прихода. Овако повољан резултат није забеле^ 
жен ии у ранијим годинама. —

Што се тиче послова банкарског оделења, даје нам 
објашњење дон>а таблица, у којој доносимо главне билансне 
позиције за последње четири године.

Рачун изравнања 

Актива 1930 1931 1932 1933
у хиллдама динара

Благајна 1.324 5.353 3.335 3.450
Менице 76.176 66.446 40.544 31.392
Хартије од вредности 
Зајмови на ломбард

36.122 27.220 20.295 16.998

и иолисе 2.785 9.768 10.132 9.289
Дужници no тек. рач. 38.899 55.320 69.949 69.796
Непокретности 10.726 10.462 7.277 18.895
Намештај и прибор 3 дин. 3 дин. 3 дин. 155
Државни бонови — — 5.129 3.160
Вредност фандова 24.414 19.461 17.664 16.965
Разни активни рачуни 231.622 272.627 317.705 336.403
Вредност пенз. фонда 10.795 7.234 7.277 8.349

Пасива
Главница 40.000 40.000 40.000 40.000
Фондови 47.649 35.304 31.447 32.832
Пенз. фонд чиновника 11.078 8.420 7.494 8.847
Улози на књижице 25.112 22.660 22.412 27.427
Улози no тек. рач. 31.323 — — 3.741
Повериоди 6.264 44.007 44.460 43.748
Реесконт 29.676 39.961 40.579 19.671
Резервисане штете 1.220 1.568 1.285 985
Преносна камата 1.167 2.940 2.519 1.164
Добит 7.730 6.384 3.158 —
Збир биланса 201.343 473.892 510,927 514.852
Обртеи капитал 201343 201.265 193.222 178.449

Стални резервни фонд
Фондови

5.850 6.601 7.100 7.100
Особени резервии фонд 3.052 1.461 — —
Специјалии резервни фонд 1.461 3.052 1.400 1.400
Фонд за курону разлику 17.351 2.597 — —
Фонд отсека живота 751 751 751 752
i
Фонд несрећ. случајева 150 150 150 150
Резерв. премија живота 8.720 9.602 10.363 11.230
Резерв. прем. пожара 9.621 11.089 11.683 12.221

Укупно 47.649 35.305 31.447 32.852
Пенз. фонд чиноанмка 11.078 8.420 7.494 8.847

Сви фондови 58.727 43.725 38.941 41.699

Обртни капитал, који je у 1930 и 1931 години био не- 
промењен са 201 милион, смањен je у 1932 години на 193 
Лшлиова a 1933 године иа 178.4 Јиилиона. Према 1931 години 
мањи je сада за 22 милиона a према 1932 години за 14.7 
милиона. Од овог обртног капитала je 81.7 милиона сст- 
ствених сретстава (40 милиона главнида и 41.7 милион фон- 
дови) a 96.7 милиова туђих сретстава. Док je у ранијим го- 
динама смањење обртног капитала било у главноме после- 
дица емањења резервних фондова (пошто je одлив улога 
надокнађен повећањем ловерилаца, пре свега реесконтног 
кредита) дотле je у 1933 години искључиво по-следица чи- 
њенице да су рееоконтни кредити код Народне банке ли- 
квидира/ни за преко 50%. Уопште, структурелне промене па- 
сиве према 1932 години врло су интересантне. Фондови су, 
као што 'Смо напоменули, повећани за 2.8 милиона. Улози на 
штедњу, који су и за време највеће панике улагача код на- 
ших бш ака само (минимално опали, од 25 милиона у 1930 
год. на 22 милиона у 1931 и 1932 години, показују у овој 
години рекордно стање (што се не може довољно подвући!) 
од 27.4 милиоиа. У току 1933 године уплаћено je гга штедним 
књижицама 16.3 милиона, a исплаћено само 12.9 милиона. 
Салдо прилива износи дакле у 1933 години 4.4 милиона ди- 
нара. Крајем 1933 године je било уложних књижица 3051, 
a просечан улог je износио 8.990 динара. Ha 2346 књижица 
je било уложено до 1.000 динара, на 258 књижица до 5.000 
динара, 285 књижица до 25 хиљада динара, 147 књижица 
до 100 хиљада динара и -само на 42 књижице преко 100 хи- 
љада динара. Задруга je и ове године обављала све иеплате 
без и најмањих ограничења, како у погледу износа тако и 
у погледу рока исплате.

Улози no текућим рачунима и повериоци укупно до- 
стижу 47.4 милиона према 44.4 милиона у 1932 години, одно- 
сно за 3 милиона више, што je последица прилива пасивних 
текућих рачуна, док су швериоци остали непромењени. Ре- 
есконтни кредит код Народне банке смањен je за преко по- 
ловину, од 40.5 на 19.6 милиона. Управа подвлачи, да je сма- 
трала за потребно, да за толико смањи своју обавезу према
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Народној банци и то угаркос томе, што je поред тога одо- 
брила и нове зајмове за преко 10 милиона. Тиме су знатни 
износи уштеђени на каматама a ca друге стране je тај кре- 
дит и даље остао банци као резерва ликвидитета, за случај 
потребе. To даље указује иа то, да су активе задруге у 
ствари биле врло ликвидне.

Што се тиче активних поелова, управа напомиње, да 
je ho  меничним кредитима преко целе године делила нове 
зајмове; издато je нових 187 зајмова према 145 зајма у 1932 
години. Крајем 1932 године износили су менични зајмови
40.5 милиона; нових зајмова je  дато за 10.3 милиона, на- 
плаћено je ухуино 18.7 милиона, a отписано крајем 1933 го- 
дине 718 хиљада, тако да je остао салдо од 31.4 милиона. 
Зајмови на ломбард и полисе нешто су мало мањи него 1932 
године, a износе 9.29 милиона. Смањени су због тога да би 
се избегли отписи већих дубиоза. Ухупно je дато чиновни- 
цима 891 зајам и то официрима 290, учитељима 164, пензи- 
аверима 110, судским чиновницима 49, професорима. 42, 
поштанским чиновницвма 35 итд. итд.

Дужници no текућим рачунима остали су непроме- 
њени ca 69.8 милиона.

Ностро-хартије од вредности мање су за 3 милиова. 
Вредност фондова je смањена за 700 хиљада на 16.9 мили- 
она a она лензионог фонда повећана за 1.1 на 8.3 милиона. 
Непокретности, које се билансирају засебно, у 1932 години 
са 7.27 милиона исказане су у 1933 години са 18.8 милиона, 
вероват-но због извесних валоризација; све непокретноста!, 
то јест и оне фондова износе укупно 27.9 милиона (продатћ 
палата „Бристол“ ће бити исплаћена тек у 1934 години, али 
je стављена Министарству саобраћаја «а располагање већ 
1 новембра 1933 године) али je реална вредност ових непо- 
кретности, улркос њиховог појефтињења, ипак још увек 
знатно већа од билаисне.

Хартије од вредности, слободне и оне фондова имају 
укупно вредност од 24.9 милиона, односно за 3.99 милиона 
мање «его у 1932 години. To су све само првокласни папи- 
ри, у прв-ом реду акције Народне баике. Смањење вредности 
од скоро 4 милиона je последица продаје за 1.8 милиона, a 
2.17 милиона je отписано као курсна разлика.

Државни бонови, који су крајем 1932 године исказани 
са .5.1 милион сведени су до краја 1933 године на 3.16 ми- 
лиона, пошто je 1.97 милиона о року наплаћеио.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1930. 1931. 1932. 1933.

У хиљадама динара
Камата 4.285 3.822 4.547 3.881
Плате 1.648 2.130 1.964 1.794
Порези 1.308 1.658 3.304 795
Оггшти трошкови 3.491 3.669 3.304 2.681
Штете 2.333 2.391 2.617 1.595
Дотације рез. премијама 19.032 20.691 22.046 23.450
Отписи 816 1.805 9.632 4.946
Добит 7.730 6.384 3.158 —

Приходи
Камата 10.008 9.091 9.662 7.767
Провизије 1.654 864 886 981
Премије 7.186 4.139 3.988 3.768
Дажбине, ' 781 837 694 623
Прих. рез. прем. 17.704 19.032 20.691 22.045
Прих. .непожрет. имања 3.54-1 3.385 2.886 2.467
Прих. харт. од вред. 2.780 2.627 2.343 1.360
Разни лриходи 183 239 6.168 115
Наплаћена сумњива потр. 427 412 270 18
Прих. од репарација — 1.011 — —
Прено.с добити — 911 1.176 —
Збир прих. или расхода 44.265 42.549 48.767 39.145

Бруто приходи Београдске задруге износе 39.1 м ил^н  
према 48.7 милиона у 1932 години. Смањење je последица 
мањих прихода од камата али у већој мери чињенице, да ди~ 
виденДа од акција Народне банке за 1933 годину није про- 
»њижена «ао приход у овој него ће -се 'спровести као при- 
ход у 1934 години, када се наплати. У ранијим годинама 
дивиденда je унета као приход оне године за жоју гласи ку- 
гаш, a управа сматра да то не одговара законским наче- 
лима, због чега je напустила ову праксу.

Код расхода имамо знатно смањење код пасивне кама- 
те, због смањења реесконтног кредита. Даље je учињена 
велика уштеда «од пореза, за  преко 2.5 милиона. Смањене 
су плате (за 170 хиљада), општи трошкови (за 620 хиљада) 
и штете у оеигуравајућем послу.

У место добити имамо отписе од 4.9 милиона и то 2.17 
милиона као курсну разлику ефеката, 718 хиљада no мени- 
цама, 62 хиљаде на зајлтове на залоге, 153 хиљаде на ки- 
рије, 67 хиљада на мањак код залога, 381 хиљада на прк- 
временим рачунима, 1.33 милиона на текућим рачунима и
62 хил^аде код животког осигурања.

Раније je иостојала између Београдске задруге и На- 
родие банке нека- врста ривалитета у погледу висике диви- 
денде. У 1930 години плаћала je Задруга 600 динара на име 
дивиденде на акцији, a Народна банка 500 динара. За 1931 
годину обе су плаћале 400 дин. За 1932 годину плаћала je 
Народна бавка 300 динара, a Задруга после тако огромних 
отписа 250 динара; 1933 године Народна банка даје опет 
300 динара, a Задруга збо.г рашчишћавања своје ситуације и 
нових отписа ништа, «ити даје тантијему угграви.

У управи Београдске заДруге за 1933 годину била су 
г.г.: Димитрије Ј. Живадиновић, прерседник; Тодор 'Бурић, 
Ставра Трпковић, -ј- Д-р Милорад Гођевац, Раша Милоше- 
вић, Д-р Фердинамд Грамберг, Јован Тодоровић, Љуба Ми- 
хајловић, Илија ЂуЈсановић и Милорад Зебић.

" За збор акционара од 10 ‘марта о. г. ооднела je управа 
колективну оставку, a на ново су изабрани г. г.: Димитрије 
Жжадиновић, претседиик, Д-р Фердинанд Грамберг, Јован 
Тодоровић, М. Јаролимек, Т. Здравковић, Никола Станаре- 
вић, A. Јова1новић-Ресавац, Ј. Милутиновић и Милан Макси- 
мовић, У Надзорном одбору су: Тодор Мијаловић, прет- 
седник, Д-р Никола Вулић, Зафир Станковић, Д-р јован Ра- 
доњић и Никола Јовановић.

TRGOVAČKI FOND I NJEGOVA HIPOTEKARNA BANKA, 
BEOGRAD

Hipotekama banka Trgovačkog fonda je, kao što smo to 
već nekoliko puta u našim ranijim analizama naglasili, novčana 
ustanova sui generis. Ona nije ssm a sebi cilj, kao što je sa gle
dišta akcionara svaka banka, nego je sredstvo sa naročitim ci
ljem; ona je u službi Trgovačkog fonda. U tome leži njena oso- 
benost. Ona je mehanizam pomoću koga se što bolje imaju isko
ristiti kapitali Trgovačkoga fonda, koji je opet osnovan u cilju, 
da obezbeđuje članovima penzije za slučaj iznemoglosti, staro
sti i smrti.

Pre ravno trideset godina osnovan , je od strane beograd
skih trgovaca Trgovački fond sa sedištem u Beogradu u c ilju1 
osiguranja trgovaca i njihovih porodica. On je baziran naro
čitim Zakonom o povlasticama Trgovačkog fonda i njegove Hi
potekarne banke donetog i primljenog od tadašnje Narod, skup
štine i Senata, sa raznim povlasticama pravima i dužnostima. 
Članovi fonda mogu biti svi trgovci sa protokolisanom firmom, 
zastupnici trgovačkih firma, poslovođe i trgovački pomoćnici. 
Trgovci sa protoklisanom firmom mogu ulagati u fond najmanje 
20 dinara a najviše 5000 din. mesečno, a svi ostali najmanje 10
i najviše 500 dinara mesečno. Kao merilo za visinu članskog ulo
ga služi poreza koju ulagač plaća i svako može uplaćivati naj
više tri puta ukupnih poreza sa prirezima koje godišnje plaća.
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Članski ulozi polažu se na uložne knjižice mesečno i to nepro- 
menjeno kroz godinu dana. Kamata na uložen novac članova 
ukapitalisava se svake godine, a njen procenat zavisi od postig
nute zarade. Pravo na penziju stiče se posle desetogodišnjeg 
ulaganja izuzimajući slučajeve kada ulagač prima penziju i pre 
tog roka, ako prestaje ulagati zbog toga što nema materijalne 
mogućnosti, kada padne pod stečaj ili umre. Njegova porodica 
odmah prima penziju, ako ne želi da produži ulaganjem da bi 
docnije dobila što veću penziju. Zakonom o povlasticama Trgo
vačkog fonda i njegove Hipotekarne banke sm atra se uložen no
vac ulagača kao povlašćen i neprikosnoven, pošto se ni za kakve 
dugove člana ne može upotrebiti u cilju naplate. Dalje je svaki 
uloženi novac člana ulagača oslobođen od svake poreze. Već 
samo ove đve činjenice, da je novac zaštićen od poverilaca i 
oslobođen od plaćanja poreze pokazuje, cla je to najpovoljniji 
oblik osiguranja koji se zamisliti može. Nikakvo osiguranje ne 
može zameniti pogodnosti koje pruža Trgovački fond svojim 
članovima.

Uobičajeno je, da se kapitali fondova plasiraju kao renta; 
beogradski trgovci međutim vrlo su pravilno zastupali gledište, 
da mogu svoje kapitale fonda zaposliti poslovno, a za to je 
izabran bankarski posao, specijalno hipotekarni, kao najsi
gurniji.

Fond trgovaca daje glavnicu svojoj Hipotekarnoj banci. 
Ona se prema tome svake godine menja, prema broju članova 
fonda i visini zarade, odnosno ukapitalisane kamate na članske 
uloge. Krajem 1932 godine bilo je ukupno članova 1711, sa 
Trgovačko-boltadžijskim esnafom; u toku 1933 godine upisalo 
se novih 81 član; u toku godine izgubilo je 18 članova pravo 
na dalje ulaganje, pošto su zaostali sä uplatama. Naslednidm a 
dva ulagača isplaćeni su potpuno uloženi kapitali sa kamatom, 
penzija je isplaćivana 191 čianu prema 153 u pretprošloj godini; 
45 članova je primalo pomoć iz fonda za potpore; prestalo je sa 
ulaganjem 378 članova. Aktivnih članova ostaje prema tome 
1203 koji će u ovoj godini uplatiti 6.68 mil. godišnje odnosno 
557 hilj. din. mesečno. Prema zanimanju u fondu je učlanjeno 
1291 trgovac sa protokolisanom firmom, 433 poslovođa, trgovač
kih pomoćnika i privatnih činovnika, 32 zastupnika trgovačkih 
firmi i 15 trgovačkih posrednika.

Glavne bilansne pozicije H 'potekarne banke trgovačkog 
fonda za poslednje četiri godine izgledaju kao što sledi:

Račun Izravnanja

1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Aktiva

Blagajna i žiro 1.3.357 4.974 3.457 3.469
Nepokretnosti 2.513 2.987 2.220 1.428
Pokretnosti 167 222 213 189
Kratkor. zajm. na nepokr. 81.771 102.477 107.134 112.814
Dugoroč. zajm. na nepokr. 1.516 1.500 1.417 1.301
Zajmovi na hart, od vređn. — 5.260 3.644 2.716
Vred, gar. fonda 2.851 1.881 1.520 2.165
Ostave 91.516 113.096 117.291 120.638
Supergarancije 106.913 136.262 152.123 163.690
Depo banč. akcepata 1.0Q0 1.000 1.000 1.000
Razna aktiva 299 144 288 125
Azija 2 2 2 1

Pasiva
Glavnica 42.347 53.864 65.106 75.915
Fondovi 3.813 ,3.244 3.702 4.848
Ulozi na štednju 50.291 41.973 36.238 38.422
Pasivni tek. računi 3.560 2.616 2.653 1.591
Nar. banka, Drž. hip. banka 

i Pošt. šted. 24 15.035 9.309 1.020
Potraživanje državno 214 266 235 311

Prenosna kamata 1.372 1.817 1.638 1.773
Tantijema. . . 513 492 .. 562 473
Razna pasiva '■ Y41 "‘ i 38 ' ’• 363 854
Zbir bilansa 301.907 369.807 390.312 409.537
Obrtni kapital 102.477 119.448 119.898 125.209

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Kamata 2.996 3.463 3.741 2.751
Admin. troškovi 264 280 330 175
Troškovi po budžetu 700 731 743 741
Otpisi 72 88 688 i .253
Dobit 5.131 6.149 7.023 7.380

Prihodi
Kamata 8.795 10.315 12.137 42.106
Prihod od gar. fonda 130 145 145 125
Prihod od trg. fonda 173 168 219 44
Razni prihodi 65 82 25 26
Zbir prihoda 9.165 10.711 12.525 12.301

Uplatama članova i kapitalisanjem kamate glavnica se 
Sfvake godine rapiđno povećava. U 1933 godini veća je za preko 
1,0.8 miliona i prema 1930 godini je porasla  za 33.6 miliona Od 
toga 5.05 miliona primljeno od članova ulagača a 5.76 miliona 
je ukapitalisana kam ata na uloge.

Pored toga, imamo i povećanje fondova, za 1.14 na 4.85 mi
liona, tako da dostižu sopstvena sredstva fonda već 80.8 miliona 
dinara. Još malo pa će Hipotekarna banka biti zavod sa najve
ćom glavnicom i rezervama na teritoriji predratne Srbije.

Od tuđih sredstava najvažniji su ulozi na štednju, koji su 
prema 1932 godini veći za preko 2 miliona a dostižu 38.4 mili
ona. Kao nov ulog je primljeno u toku godine 27.5 miliona a 
isplaćeno je svega 26.4 miliona prema 36 miliona u ranijoj go
dini. To je svakako vrlo povoljan znak normalizacije štednje i 
velikog poverenja koje banka opravdano uživa. Od 1930 go
dine pa sve do kraja 1932 godine preovlađivao je odliv uloga; 
međutim ne zbog eventualnog nepoverenja, nego kao posledica 
činjenice, da su ti iznosi mahom upotrebljeni na podizanje zgra
d a  u koliko nisu vađeni radi podmirenja tekućih potreba ula
gača, zbog smanjenih prihoda, dakle zbog krize. Svakako su 
ulozi od 1930 do 1932 godine opali za ravno 14 miliona. Ova 
tendencija je sada likvidirana, pošto imamo opet povećanje ulo
ga za preko 2 miliona. Razni pasivni računi smanjeni su za 1 
milion na 1.6 miliona a mnogo značajnija je likvidacija kre
dita kod Narodne banke, Državne hipotekarne banke i Poštan
ske štedionice. U 1931 godini ti su krediti iznosili 15 miliona;
6 miliona je vraćeno u 1932 a 8 miliona u toku 1933 godine, tako 
da je ostalo svega još 1 milion bančinih akcepata kod Poštan
ske štedionice. Tim otplatama u znatnoj su meri smanjeni ban- 
čini rashodi na kam atama ,kao što ćemo to malo docnije videti, 
■r Ukupni obrtni kapital bančin iznosi 125 miliona prema 119.9 
miliona u obe ranije godine i 102 miliona u 1930 godini. Povi
šenje dolazi od novih sopstvenih sretstava, koja su veća od oi- 
plate tuđih. U toj pomičnoj glavnici leži ogromna rezervna sna
ga bančina pošto joj je osiguran relativno znatan godišnji odno
sno mesečni priliv novih sretstava. Zbog toga ona ni u doba naj
težih prilika na našem,: novčanom tržištu nije morala ni pomiš
ljati na ograničenje isplata.

Aktiva ne pokazuje naročitih strukturelnih promena. Naj
više je plasirano u kratkoročne hipotekarne zajmove, naime
112.8 miliona, a to je posao koji dominira. Pored toga, cn je 
potpuno siguran, pošto se odobrava samo na prva mesta i to 
u ograničenom iznosu. Veći su prema prošloj godini za oko 6 
miliona. U toku godine traženo je 400 takvih zajmova u vredno
sti od 41 milion prema 46 miliona u 1932 godini, od čega je 
odobreno 31 milion (za 1.2 miliona više nego 1932 godine) a 
realizovano i isplaćeno je 30.4 mil.Dugoročni hipotekarni zaj
movi iznose jedva 1% od kratkoročnih (1.3 miliona) a zajmovi
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тл  cfl vn đ o v ti £ 7  аШ ж а, Jok su Još 193! godine bili
5 3  miliona. ZSir p!aSTra«!?l Zajmova je iznosio krajem 1933 go
dine 116.8 miliona prema 112 miliona u 1932 godini. Na ime ot
plate i kam ate primljeno je 39.6 miliona od čega je otplata zaj
mova 25.8 miliona a kam ata 13.8 miliona. Od ukupno 6481 me
nica primljenih od bančinih dužnika, protestovano je 265 koma
da, a  procenat svih do sada neurednih dužnika sa prošlom go
dinom iznosio je oko 6% prema ranije 8%.

Gotovina u blagajni i na žiru kod Narodne banke ostala je 
s a  3.4 miliona nepromenjena (10% od uloga) a uzimajući u 
obzir da su krediti vraćeni Narodnoj banci i dalje ostali rezerva 
likviditeta, stanje ne može biti povoljnije.

U svome opširnom godišnjem izveštaju daje uprava banči- 
•ла svake godine opširan prikaz stanja podizanja zgrada u Beo
gradu , o čemu referišemo na drugom mestu.

Dalje je dat i najveći publicitet i poziciji nepokretnosti kao
з onoj hartija od vrednosti odnosno vrednosti fondova, koji su 
sv i plasirani samo u naše najbolje papire. Obe ove pozicije mo
ra ju  da sadrže danas već vrlo lepe rezerve.

Kod prihoda bančinih u prošloj 1933 godini nije bilo zna
čajnijih promena. Oni su ostali gotovo nepromenjeni kao i 1932 
godine. Tome na suprot imamo znatne promene u rashodima: 
Troškovi predviđeni po budžetu su ostali nepromenjeni sa 741 
Siiljadu. Ali imamo velike uštede kod rashoda sa kam atama za
1 miiion, tako da dostižu kamate svega 2.75 miliona -— što je 
iposledica vraćenih reeskontnih kredita kod Narodne banke, Dr
žavne hipotekarne banke i Poštanske štedionice. Kod admini
strativnih troškova takođe su učinjene uštede, za skoro 50%. 
-Zbog toga je Hipotekama banka imala mogućnosti da pored 
veće  dobiti poveća i otpise, skoro za 100% prema 1932 godini, 
•što je  bilo vrlo pravilno urađeno. Čista dobit iznosi 7.38 mili
jona, odnosno do sada najviše, odkako postoji Hipotekarna 
•banka.

Od toga dodeljeno je 3% Ministarstvu trgovine a to je 221 
iliiljada, Upravnom odboru je dato 211 hiljada, Nadzornom od
boru 114 hiljada a činovnicima kao nagrada 147 hiljada. Dota- 
-cije fondovima dostižu znatnu cifru od 930 hiljada a ostatak, 
.5.76 miliona dodeljeno je kao 9% ukamaćenje članovima ulaga
č im a  na njihov kapital od 31 decembra 1932 godine. To je u 
.stvari dividenda. Ali se ona ne isplaćuje, nego dodeljuje ulozima, 
t.j. ona se ukapitalisava, i dopisana je računu glavnice. Što se 
tiče dotacije fondovima ,naročito one za fond za dopunu penzija 
«uprava napominje da se odlučila na ovu veliku dotaciju, koja 
-smanjuje procenat ukapitalisanja za skoro 1%, zbog toga što taj 
fond dobija sve veće značenje u budućnosti. Cilj uprave je  da 
fond obezbedi nepromenjivu penziju svojim korisnicima.

U upravi Trgovačkog fonda i njegove Hipotekarne banke 
z a  1933 godinu nalaze se sledeča g .g .: Milan M. Jovanovič,
pretsednik; Blagoje J. Antonijević, potpretsednik; Marinko M. 
Gruičić, živojin M. Jankovič, Aca B. Dinić, Živan Todorovič, 

•Cedomir T. Petrovič, Vitomir Simič, Radisav j. Jovanovič, Raša 
M. Đukovie, Milan O. Maksimovič, Milan B. Tomič i Mihajlo 

:S. Svabić direktor. U Nadzornom odboru su g.g.: Mihajlo S. 
ICanđić pretsednik, Nikola M. Belovič potpretsednik; Milan V. 
Jovič, Gavrilo Ž. Radošević, Čeda j. Vukovič i Milan Gmizović. 
Vladin komesar je g. Milan P. Dostanić.

Ove godine istupili su iz uprave g.g.: Marinko M. Gruičić, 
’Radisav J. Jovanovič i Milan O. Maksimovič. Iz nadzornog od
b o ra  g. Nikola M. Belović i Gavrilo Ž. Radošević .

СРПСКА ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕ5
Српска ,'П ривредна банка у Загребу није се ни прошле 

тодите иористила никаквим заштитним мерама. Удозољава- 
јући у пуној мери евојим обавезама, ona je уепела да су 

■захтеви улапача сведени у границе њихових стварних потре- 
т .  Код маших завода где постоји и лични контакт између 
Згправе односно чиновништва и улагача, много je лакше 

чсузбијати кризу поверења него код великих завода. Иоку-

ство Obs кри:а потврдило ј ; правило да се у периода општег
неповерења мањи организми Соље одржаваЈу него iuto  je то 
случај код великих.

Код Српске лривредне банке има и једаи специјалан 
моменат који je деловао на то да код улагача иије дошло 
до веће нервозе. Српска привредна баика je знатан део 
свога пооовањ а концентрисала на зајмове уз ручни залог. 
Овакови -послови не само што омогућују повољно пласира- 
ње расположивих «апитала, него обезбеђују и знатну си- 
гурност. Прво што су процене ригорозне. Обично се дају 
зајмови 'само на део вредности која се може постићи. A 
друго, ти су зајмови краткорочни. Ако ice о роковима за- 
лога не искупи или не проловгира, онда се заложене ствари 
продају. Ha лицитацији постигнуте цене увек су .битно 
веће него што je износила процена одноено веће него одо- 
брени зајам. Према томе са те.стране нема опаснос.ти.

Уредбом о максимирању каматних стопа предвиђена 
je «амата која je у већини -случајева мања од оне коју су 
банке досада рачунале. To вреди нарочито за мање заводе 
јер су они давали кредите уз :екупље кондиције. Максими- 
ра-њем камата укинута je ова разлнка, јер и велики заводи 
данас рачунају највише допуштене камате. Међутим за за- 
ложне заводе то максимирање није тако строго као код 
других завода. Према томе то je пословање још увек рен- 
табилно. Нарочито у периодима децресије, када се у знатној 
мери оовећавају тражње за зајмовима на ручни залог. И 
да je могуће добити више ликвидних сретстава, ово би се 
пословање могло још више изградити.

Некад се предвиђало да би и Градска штедионица има- 
ла да уреди своје заложно оделење. Међутим с обзиром на 
опште прилике na новчаном тржишту теш.ко да ће до тога 
тако брзо доћи.

Биланси Српске привредне банке- д. д., Загреб за по- 
сл&дње 4 године овако изгледају:

Актива 1930. 10(31. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Готовина 472 450 265 331
Ефекти 61 91 50 26
Менице 2.668 3.272 3.131 2.995
Зајмови на ручни залог 3.077 2.820 2.591 2.800
Дужници 3.188 2.237 1.510 1.056

Пасива
Главница 3.000 3.500 3.500 3.500
Резерве 349 368 349 393
Улошци 4.497 4.101 3.168 2.950
Повериоци 376 161 131 126
Реесконт 1.216 721 410 350
Добитак 150 155 79 8
Збир биланса 14.722 12.735 11.559 11.342

Збир биланса показује у 1933 години: не^натно сма-
њење. Улошци су смашени за 200 хиљада динара. Г одине
1932 смањење уложака износило je скоро 1 милион ,динара.
Ка«о видимо дошло je до потпуног смирења. Томе je ;на~
равно највише допринела чињеница да je завод био у стању
да свим захтевима својих улагача удовољи.

Реесконт je редуциран за 60 хиљада. Данас износи тек
пети део онога што je износио шред 5 година. Реесконт
je данас тежак терет jep ■су обичшо ка:мате, које се морају
плаћати, веће од оних које се постижу од активних послова. 
Многи заводи вратили су реесконтним кредитима улошке 
на које су плаћали највише 4— 5% док на реесконт плаћају 
данас Т% a плаћали icy и више.

У активи смањени су  дужеици за пола милиона ди- 
нара. Дужници износе данас тек «ешто преко четвртине 
износа од пре 4 године. Завод се постепено концентрише-
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нагсамо; првоклдсне лг потпуио ;сигур.не ангажмане. A «аро- 
чито на ручни залог. Код мевица читаво ово време нема 
битних промена. Па ни прошле године. Ослабиле су за око 
150 хиљ.ада.

Код зајмова на ручни залог имамо прошле године 
чак и пораст од 200 хиљада динара. Види се које посло- 
вање «ајбоље конвенира.

Залиха готовине била je већа него пре годину даиа. 
И то указује на то, да се завод налази у нормалним при- 
лик.чма.

Чисти дпбитак износи само 8 хиљада динара. Изгледа 
нам да ће код највећег дела новчаних завода ттрошла го- 
дина у погледу добитка бити далеко неповољнија него pa- 
није. Процес лрилагођивања н о е и м  приликама нарочито у  

гмгледу режије и режијских трошкова изискиваће ду.ге ро- 
KOiBe,' док новчарсггво буде радило оним рентабилитетом 
којим je радило раније.

У надзорном одбору Српске привредне банке еалазе 
се следећа г.г.: Јован Теодоровић претседник; Константин 
Југовић, Др. Данило Стојисављевић и Божо Медаковић.

KRUŠEVAČKA ZADRUGA, KRUŠEVAC

Kao najveći deo naših najstarijih novčanih zavoda, tako 
j;e i Kruševačka zadruga osnovana prvobitno kao zadruga — 
što se u ostalom vidi i iz njene sadašnje firme, i ako je vrlo 
brzo posle osnivanja, u 1887 godini pretvorena u akcionarsko 
društvo. Glavnica, koja je prvo iznosila 250 hiljada predratnih 
dinara, povišena je u 1921 godini na 2 miliona, koliko i danas 
iznosi. Ipak, a to smo već imali priliku da napomenemo, Kru
ševačka zadruga pretstavlja jedan neobično snažan i jak nov
čani zavod, pošto raspolaže sa fondovima od preko 6.8 miliona 
dinara, što znači, da bi ona mogia da povisi glavnicu na 8 mi
liona, da ima pored toga još 10% fondova (800 hiljada) i. da 
akcionari ne uplate ni jednu paru gotovog novca. Ovi fondovi 
pretstavljaju jednu rezervnu snagu, koja će se za Zadrugu baš 
u današnjim teškim prilikama pokazati od neobične važnosti.

Kruševačka zadruga nije samo novčani zavod, već i in
dustrijsko preduzeće. Kod posleratnog povišenja glavnica ku
pljen je automatski parni mlin najmodernije uređjen sa kapa
citetom! od 5 vagona dnevno. U taj posao bilo je ranije investi
rano oko 7 do 8 miliona a kao obrtni kapital 2 do 3 miliona. 
Krajem 1933 godine iznosi vrednost investicija — prema biiansu
— 4.59 miliona, a dužnici i roba 1.1 milion. Tome na suprot 
nalazi se u pasivi fond amortizacije ovih investicija sa 5.7 mil., 
što dakle znači, da je ceo mlin već više no' otpisan. U. tome 
pogledu situacija kod Zadruge ne bi mogla biti povoljnija.

Račun izravnanja 
Aktiva 1929. 1930. 1931. 1933.

u hiljadama dinara

Blagajna i žiro 909 461 682 399
Menice 12.469 12.650 12.919 9.992
Lombard 472 636 501 300
Tekući računi 1.011 4.670 3.879 1.947
Hartije od vrednosti i fondovi 779 1.392 1.117 1.088
Nepokretnosti 405 415 532 572
Parni mlin 8.422 7.203 7.690 5.699
Kaucije, garantije itd. 17.163 21.793 22.009 15.501

Pasiva

Glavnica 2.000 2,000 2.000 2.000
Rezerve 6.451 6.507 6.267 6.446
Pensioni fond 400 400 400 400
Ulozi na štednju . 14.999 17.634 17.805 11.069
Prenosna kamata 150 273 260 142

јГajitjjetRa'; i-v;; ч? - : Г.■: НЧ5 , s n  >81:,
Dividenda- • ■ - 400 ~ - 500' • '3 0 0 • -2-4-
Zbir bilansa 43.305 49.229 -49.341 35378-

Račun gubitka i dobitka . s

Rasliodj
Kamata 1.282 1.525 1.260 S3@*
T roškovi 378 407 434 .335»

■ Porezi 589 345 266 274 ■
Amortizacija mliria 311 416 203 ■ITT
Dubiozi 444 510 434 398:
Kursna razlika — — 116 ---§
Čista dobit 470 606 > 381 ---V'

Prihodi
Kamata 2.740 2.821 2.020 1.209*
Razni 112 199 529 49»'
Menice 622 789 546 3ÖS-
Ukupno 3.475 3.809 3.096 2ВОГ

Kriza našeg bankarstva i poremećenost kreditnih ođnosa. 
tražile su od Kruševačke zadruge teške žrtve. Ulozi na štednju#, 
koji su do kraja 1931 godine porasli na 17.8 miliona, opali s« 
poslednje dve godine za 6.8 na 11 miliona odnosno za jednu 
trećinu. Zadruga je imala mogućnosti da spreči taj odliv; ak. 
ona to iz prestižnih razloga nije htela uraditi. Ona je uvek i 
u svako doba isplaćivala sve uloge —  zahvaljujući obazrive sli 
kod ranijih aktivnih operacija, koje su sve bile vrlo likvidne E 
kratkoročne. Ulozi su istovremeno i jedina tudja sretstva, ke~ 
jima se banka koristila. Sve isplate izvršene su isključivo sma
njenjem aktivnih poslova, a ne novim zaduženjem. MeničmE.- 
portfelj reduciran je posledhje dve godine za preko jednu če
tvrtinu, za 3 na 9.9 miliona, tekući računi za 2 na 1.9 miliona, 
poslovni volumen mlina za 2 na 5.7 miliona a gotovina za 30®' 
hiljada, lombardni krediti za 200 hiljada itd. Time je dobiveno
7.5 miliona za poslednje dve godine, od čega je 6.74 miliona: 
upotrebijeno za isplatu tudjih sretstava a o s ta ta k . za jačanje 
fondova i otpise. U hartije od vrednosti plasirano je 1.1 milion 
a u nepokretnosti 572 hiljade odnosno za 170 hiljada više neg®-
1930 godine.

Kruševačka zadruga bilansira neobično obazrivo. Tako» 
vidimo, da je na amortizaciju mlina otpisano za ove četiri go
dine .1.1 milion, a na ime sumnjivih potraživanja i kursne raz
like 1.9 miliona. Dalje su prema 1931 u 1933 godini režijski 
troškovi smanjeni za 100 hiljada na 335 hiljada, što medjHtiiK'- 
kod poreza nije mogao biti slučaj, pošto su za 8 hiljada na 
274 hiljade veći nego 1931 godine •— i to uprkos tome, da Ш' 
bruto prihodi bili u ovoj godini za 1 milion odnosno jednu tre 
ćinu manji nego 1931 godine, kada su bili veći od 3 miliona. 
Pored amortizacije mlina u iznosu od 177 hiljada i odbijajnčr 
sve ostale rashode i visoke poreze, ostaje ipak čista dobit o'ct 
391 hiljada, koja se medjutim, s obzirom na ozbiljnost sadašnje 
situacije u celosti upotrebljavaju za otpis dubioza. Da je  -taf‘ 
otpis vrlo rigorozan vidimo iz prihoda, gde je 74 hiljade iska
zano kao prihod od već otpisanih dužnika.

U upravi Kruševačke zadruge naiaze se sledeća ,g\ g.V 
Petar Lj. Ljotić, pretsednik; Djordje A. Petrović, potpretsednik* 
Dimitrije M. Zojić, Zoja M. Zojić-Paskaljević, Tihomir A / Dre«- 
novac. U nadzornom odboru su g. g.\ Koča Lj. Ljotić, Kon
stantin Lazarevič i Drag. Perčević. Upravnik je g. Milofran K.. 
Gvozdenović.

U Analizi Bilansa br. 10 od 3 m arta o. g. na strani 42? 
pogrešno je navedeno da je potpretsednik Beogradske trgovac'te 
banke Đorđe S. Petkovič, a trebalo je da stoji Dobra S. Petkovič.
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Садржај:
Градска штедионица, Загреб 
Beogradska založna banka, Beograd
Посавска штедионица д. д., Сисак

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА, ЗАГРЕБ

Конкуренција. иамеђу јавиоправних, акциоиарских и 
задружиих новчаних установа. око сакупљаша уложака по- 
стаје све осетљивија. Криза поверења која je захватила све 
»*бвчане установе (она je оставила дубље трагове код акци- 
'оварских и задружних устанава) ојачала je позицију јавно- 
нравних новчаиих уетзнава. Нарочито државних. И за про- 
шлу годину државне ноечане установе, које се баве прикуп- 
љањем улога, показују знатам ггораст поверених сретстава. 
Далеко већи него у раиијим годинама.

ВелЈгка je грешка што меродавни фактори нису под- 
једнако третирали државне и са.моуправне новчане у-станове. 
Док се државшш установама у  првим почецима кризе иза- 
шло у .сусрет у пуној мери, тако да су ее улагади брзо сми- 
рили, јер су стекли уверење д» he тако и даље бити и да 
•нема и не може бити никахве оиасности, оставило се са- 
моуправне, у првом реду комуналне штедионице, да се по- 
мажу како саме знају. Кредити које je Народна банка дала 
»омуналнмм штедишшцама били су мини.мални. Додуше пре 
иего што je избила ириза паверења, комуналне штедионице 
нису никада апелирале на новчаничну бамку. Али je криза 
сш орила нову сиггуацију. У Немачкој на пример основана 
je нарочита устаиова која je лосредовала између штедионица 
и Рајхсбашсе, пошто о®е с обзиром иа природу свога посло- 
вања нису имале материјала, способног за реескштирање.

Код нас се дозволило да се користе заштипом тгрво 
неке Јиање комуналне штедиоиице. A пред крај 1932 године 
и дае највеће установе ш е  врсте, наиме Градске ш.тедио- 
нице у Загребу и Љубљани свака са no 3—4Ö0 милиона ди- 
нара улага. Касније су морале прибећи .под заштиту и многе 
дру.ге шмуналне штедионице, у првом реду у Словеначкој.

Поверење у комуналне штедионице ко.је je последњих 
година било у сталном порасту, тако да су се оснивале у 
све већој мери, иретрпело je знатне штете, и ако се са 
■релативно незнатним сретствима могло очувати ово пове- 
рење. Била би давољна изјзва меродавних државних факто- 
ра да he комуналне штедионице наћи потребан ослонац код 
централних новчаних установа и мало ко би тражио своје 
улаге.

Да се умело спречити, да поједине комуналне штеди- 
онице 'траже пагодаости Уредбе о заштити земљорадника, 
била би концентрација штедње код тих завода данас веома 
велика.

Градска штедегсшица тражила je  заштиту ко.нцем 1932 
године. У 'прошој години она je ипак својим улагачима у 
знатној мери излазила у сусрет. Међутим врло je интере- 
%ататно, да je сам-о .један део улагача располагао износима-

■ . i

који.еу постепено ослобађани. Велики део остављан je «ао 
нови у.тог. A било je много и стварних нових улога поштб 
су o b i :  били изузети од ограничења иоплата.

И Градска штедионица морала je тражити уредбу о 
заштити новчаннх завода од 4. децембра пр. г. Њен плгн, 
који je већ објављен иако још није потерђен од Министра 
трговиме, оетавио je веома повољаи утисак. Улрзи до 10 
хиљада плаћају се потпуно a они no текућим рачунима ДО 
сто хиљада исто тако. За остале износе предвиђена je .ме- 
сечка отплата од 500 до 2.500 динара, према изно‘Сима који 
долазе у  рбзир.

Ефекат свих тих плаћања извоси преко 60 милиона 
дитшра годишње. Међутим преовлађује убеђење да ће салад 
је.даи део улагача раополагати са ослобођеиим изн.осима и 
да he известан део бити остављен »a рачун нових улога. 
С о-бзиром на лривредку депресију тешко би се данас мо- 
гли корисно -лласирал-и и маши изиоси, због чега je још нај- 
боље држати их као улог, иако je данас камата зиатно нижа 
nero раније. Држагш готавиае незродно je. Прво што оне 
ништа не носе, a друго што уве« прети опасност пожара 
или крађе. Ако постоји сигурност да се са улозима може 
слободњо располагати, a то вреди за све нове и оелобођене 
улоге, мало ко he имати рачуна да повлачи те улоге.

Град. Загреб мздаје ©блигације за 50 милиона. динара, 
са каматом од 5%, и  раш м  од 10 година, ст»ш, да се сваке 
годиие има алгортизирати једна дссетина. Емисиони курс je 
97%. Oße обвезиице .моћи he се Јтписати штедиим књижи- 
цама Градсхе штедионице које се примају no номиналној 
вредности. За износ зајма, уколико буде уплаћен у готовол5> 
отштина he .смаљити ш ој .дуг К01Д Градске штедионмце. A 
за изкосе који буду упиеани путем иитедних књижица Град- 
ске штедионице, такође he се смањити дуг општине 1сод 
штедионице. Ha тај начин овом he се емисијом смањигги дуг 
града код Градске штедионице за 50 мидиона или за поло- 
вину данашњег износа. A смањиће се и улози код .Градске 
штедиоииде — ш то je такође један 'начин сређивања њепих 
прилика.

Загребачка општина и.ма знатне непокретности, куће 
за становање и плацеве. Зграде за становање подигнуте су 
пре неколико година, за ш та je утрошено око 70—80 мили- 
она динара. Ове еу се инвестиције оаказале као неповбљне1. 
Зграде но.се e s tra  3— 4% јер c'e кирије врло неуредно пла- 
iiajv. За сретства, са којима су ове зграде подигнуте мора 
општниа плаћати Градској штедионици 8—9%. Сада je до- 
нета адлука да се продају све ове зграде као и део cn- 
штинских илацева. Продају he вршити Градска. штедионица, 
a  пјмшљеиа-^ретстеа употребиће се за смашеље ошгпннекор 
дуга,- Продаваће се. и за уложне књижице. Ha тај иачин-ис-
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п л а т и ћ е  з а г р е б а ч к а  о п ш т и н а  н а јв е ћ к  д е о  с в о г  д у г а  к<>д Г р а д -  
«же ш т е д и о в и ц е .

: Даље je општина узела код синджлта загребачких бзг.-:, 
нака зајам од неких 70 милиоиа динара. У том еиндихату 
учесгпвује и  Градска штедиоиица. Поијто je  оада општииа до- 
била код Државне хипотекарве банке зајам од 30 мидвона, 
Она >ће употребити тај износ за исплату једаог дела д у г а . 
ш д  новчаних завода. A код остатка снизиће се камата, т а к о . 
да ће град Загреб с обзиром на сман>ен»е камата на еш је 
дугове оа уштедом на каматама моћи за «еколико година 
амортизирати лретежни део својих дугота.

• Б и л а и с и  Загребачке Г р а д с к е  ш т е д и о и и ц е  з а  ose 4 г о -  
д и н е ' д а а к о  и з г л е д а ју :

Актива 1930 1931 19.32 1933

У хиљадама динара
Благајма 87.177 58.522 11.639 76.487
Дужиици 263.459 282.459 242.107 191.516
Трамвај 11.718 15.597 19.524 20.984
Зајмови 34.119 37.779 31.732 26.393
Недакретности 20.310 33.369 31.918 29.365
Менице 69.633 79.438 73.670 69.459
Хартије од вредности 13.523 12.073 9.167 7.997
Курста рлз.тика држ. пап. ------ 2.885 1.160 ------

Пасива
Улози на ки.ижице 375.813 .399.241 294,247 275.776
Улози no тек. рач. 99.425 88.361 83.055 96.464
PeecKOHtr 999 9.998 14.98 i
Ломбард Нар. банке 2.000 1.300 i.044
Пословии пријатељн ------ 22.004 5.804 7.108
Резерве 19.295 24.470 23.470 28.352
Добитак 5.421 6.236 6.190 5.429

Улози пожазују у 1933 гадини смањење за неких 20 
милиоиа. Међутим морамо имаии .пред очима да je завод 
био под Уредбом и да je располагање улозиима било огра- 
ничен».' Од 275 милиона улога 247 милиона долази на старе 
улоге, Ha нове, одвосво ослобођене a неиоплаћене улоге 
27 мил. дин. Значи да су порасли за  10 милиоиа. У овој ro- 
дини- тај ће порасгг бити далеко већ«. Прво што je код ула- 
гача дошло до ттотпуног смирења a друго што се ослог1р- 
ђавају знатни износи старих улога, љскји ће највећим делом 
осгагги и даље као нови.

Улога no ггекућвм рачунима било je 96 ттрема 83 ми- 
лиова пре гади!ну дааа. Овде имамо чак и  пдаећаше пове- 
рених сретстава и то релаггивно знатно. Од улога n o . тек. 
рачуну долази 59.6 милиона ва  старе. A на вове 37 мили- 
она. Концем првог семестра бтао je ;НО!вих улога no теку- 
Џем рануну за 16 милиона. Порасгг изоси преко 20 мштиона 
или далеко више него .у тгрвом теместру. С обзирО(М на чи>- 
тњенице да се ослобађају и улози no текућим рачунима до 
100 хкљада, пораст има и у  будуће да буде знатан. •

Реесконгг je повећан за 5 милиоиа, a износ« заједно 
са ломбардом тек 15 милиона. Градска штедионица има 
према другим загребачким банкама веливо преимућство, што 
су њеие обавезе тгрема Наро&ној банци управо незнатне. 
Други заводаи добили су .чиого веће кредате на које плаћају 
7 до 7-5%. Са тим износима исплаћивали су улоге на које 
би плаћали камату од 3— 4%. Према томе je губитак на 
разлици камата знатот.

Код других позиција оаш&е вема битиих лрсшека. 
У активи видимо да еу дужјвици опали за 50 милиона. AfW> 
узмемо у обзир менице и зајмове, онда имамо смањење по- 
траживања за неких 60 милиона динара.

Ових 60 милиона имамо у благајии, која je  порасла

од 11 на 76 милиона илк за 65 милиона динара. Данае Град- 
ока штедионица растолаже знатним сретствима да би го- 
тово могла сашим отворити своје шалтере. И тешко да би 
се дигли већи изноои.

Од благајиичке готовине долази 20 милиона на раније 
паслбвање и 55 милиона иа поеловање иосле Уредбе. Од овог 
новог пословања 22 милиона.су у благајии a 30 милиона у 
благајничким записима, Међутим данас благајнички записи 
Höce тако мало, и вису више иитересанпгни.

Чист добитак je  за 700 хиљада динара мањ-и него у 
години дана равије. Међутим, с обзиром на прилике и ка 
тендендију сиижења каматних стопа, постигнути резултати 
морају се ематрати као ванредно повољни.

Сређивање п р и л и к а  код Градске штедионице je  извр- 
ш е н о  и  о м а  h e  о п е т  д а  продужи са ранијим просперним 
радом.

У управи Градске штедионице Загреба налазе се сле- 
дећа г.г.: Др. Иво Крбек, претоедник; Јово Бањинин, Вален- 
тин Човић, Ладислав Јагић, Др. Иван Јуриша, Јосип Крче- 
лић, Др. Миле Мишкул^ии, JaiKOB Навлина, Иван ГТершић, 
Шпиро Перучић, Инж. Божидар Рибић, Др. Стјепан Сркул., 
Иван Суоанц, Инж. Драгутин Шај, Ииж. Фердо Шега, Армин 
Шрајнер, Др. Лујо Талер, Рудолф Ербер, главни директор 
и Др. Звонимир Шпанић, У пословном већу су: Др. Иво Кр- 
бек, претседник; Др. Иван јуриига, Иван Першић, Др. Миле 
1Ми1Шкулин, Инж. Драгутиц Шај и Армин Шрајнер. У иад- 
зорвом одбору су г .г .: Љубсшир Хаџић, претседник, Инж. 
Иван Цертин,, Стјепан Дебељак, Теодор Кантоци и Љубо- 
мир ЈТалић.

BEOGRADSKA ZALOŽNA BANKA, BEOGRAD

Beogradska založna banka jedna je od retkih prestoničkih 
akcionarskih banaka sa jako razvijenim depozitnim poslom zbog 
koga je na beogradskoj bankarskoj pijaci dobila naročito zna
čenje: krajem 1930 godine iznosili su kod nje ulozi na štednju i 
po tekućim računima 66 m'liona, od čega samo ulozi na štednju 
49 miliona — a do augusta 1931 godine, pre maše bankarske 
krize, oni su porasli već na oko 60 miliona dinara.

Dve i po godišnja kriza našeg bankarstva ostavila je du
boke tragove i na Beogradskoj založnoj banci, i to baš zbog 
razvijenog depozitnog posla. Krajem 1933 godine iznosili su 
ulozi- na štednju 23 miliona, to jest. za 37 miliona manje nego 
u augustu 1931 godine. To je smanjenje za 62%. Već i samo ova 
upoređjenje dovoljno pokazuje svu strahotu bankarske krize, 
koju pozvani nisu umeli da spreče! Ovaj odliv svakako nije po
sledica inepoverenja ulagača prema Beogradskoj založnoj banci, 
već naročitog i opšteg raspoloženja ulagača.

Beogradska založna banka imala je mogućnosti, da ospori 
tempo odliva uloga i da se koristi zakonskom zaštitom, ali- ona ts 
nije htela uraditi, nego je uvek isplaćivala sve otkazane iznose. 
Ona u tome pogledu zaslužuje u toliko veću pohvalu, pošto je 
uvek bila u stanju da uredno vraća uloge. .

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije Beo
gradske založne banke za poslednje četiri godine iz kojih se 
jasno vidi smanjenje njenog poslovnog volumena:

Račun Jzravnanja

Aktiva: 1930. 1931. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Blagajna 3.946 1.053 1.117 ' 1.007
Äfenice 32.997 28.607 23.067 22.04«?
Tekući računi 33.259 25.880 25.609 19.237
Privremeni dužnici — 2.810 1.459 ------
Zajmovi na zaloge 7.458 6.020 4.798 3.99§
Nepokretnosti 10.115 10.358 10.319 10.371
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' Vrednosti rez. fonda 3.560 3.178 2.214 2.019
'Slartšjfe od- vrednosti ------ 1.109 1.220 213
V m faost penz. fonda 466 598 684 684
Жнг&па razlika drž. papira ------ 835 995 931
"SfcjEföstaj i pribor 1 dinar 1 dinar 1 dinar 1 dinar
SSa-ffcije, naplate, ostave 122.024 112.821 92.125 81.845

OPasiva:

«Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000
IRezervni fond 4.825 5.248 5.362 4.054
f f  ond za pov. glavnice 4.621 5.821 5.821 4.553
SFoađ- kursne razlike 568 189 ------
sPensioni fond činovnika 816 850 878 684
'«Ulozi na štednju 48.929 40.203 28.931 23.020
Tekući računi 17.407 3.348 2.949 3.011

llReeskonf 11.021 13.381 12.402
"Državna hipot. banka _ — 1.199 970 913
Viškovi prodatih zaloga 127 91 68 ------

SDoait 2.300 2.210 1.167 ------
;2 b ir  bilansa 213.428 193.277 163.609 142.703
O b rtn i kapital 91.404 80.456 71.484 60.859

Račttn gubitka i dobitka

Rashodi:
‘-Porezi 885 384 35 i 198
,-P5ate 848 939 827 692
!(Krnja i adm. troškovi 1.004 719 590 802
.Kamata 4.039 4.015 3.351 2.783

■■'Otpisi- razni 31 28 253 450
'O tpisana potraživanja 1.019 910 643 902
JDobit 2.300 2.210 1.167 -----

Prihodi:

3Kamate 7.958 6.931 5.348 4.156
K inje 1.739 1.216 1.084 1.213
Prihod od efekata 187 203 399 219
Razni prihodi 439 849 351 239

sPrenos dobiti 130 — — ------
..Zbir prihoda ili rashoda 10.454 9.206 7.183 5.829

Krajem 1930 godine iznosio je ban čin obrtni kapital 91 
milion dinara; zatim se svake godine smanjuje, za oko 10 mi- 

Utona. do kraja 1933 godine na 60 miiiona. Sopstvena sretstva 
Sranose oko 21 milion a tudja oko 40 miiiona.

Ulozi -na štednju smanjeni su u 1933 godini za 6 na 23 
-snHšona (od avgusta -do kraja 1931 godine za 20 miiiona, a u 
itoku 1932 godine za oko. 12 miiiona)..Kod tekućih računa; imamo 
minimalno povećanje, za 62 hiljade n a  3.01 milion, dok su rees- 

skontai krediti reducirani za oko 1 milion na 12.4 .miiiona a  hipo
tekam i zajam kod Državne hipotekarne banke za 60 hiljada na 
§!3  hiljada dinara. Prema tome tudja sretstva sm anjena su u 
t§33 godini za 7 miiiona. Pored toga, imamo veće smanjenje i 

'Aod  fondova.
Glavnica Beogradske založne banke iznosi 12 miiiona di- 

: aara  a nominala akcije 300 dinara. Zbog znatnog priliva uloga i 
xapMnog povećanja depozitnog posla uprava je već pre nekoliko 
godina dcmela odtoku da povisi glavnicu na 20 miiiona, u koju 
je svrhu osnovan naročiti fond za popunu glavnice, pošto je za 
a jeno  povišenje bilo -potrebno 8 miiiona. U 1931 godini iznosio je 
ta j fond 4.62 miiiona. Pošto su u toku 1931 godine izbile teškoće 
našeg bankarstva, zbog navale ulagača, prva je Beogradska za- 
"fožna banka donela odluku s obzirom na prilike, kojima se nije

video kraj, da za 1931:, godtati ne podeli dividendu, koja je prema 
čistoj dobiti imala da iznosi 10% odnosno 1.2 mil. din. nego; da 
je dotira fondu za povećanje glavnice; ovaj je time povećan na 
5.82 milioina. U 1932 godifti izdvojeno je  iz dobiti 840 hiljada 
koji su" se: ‘opet umesto 'ža  iepläfiu dividende upotrebili za dota
ciju tome fondu, tako da je dostigao 6.66 miiiona (ovo pove
ćanje ne vidi se i t  bilansa za 1932 godinu, pošto je dotacija 
izvršena tek docnije, posle godišnje skupštine). Redovni rezervni 
fond je iznosio početkom 1933 godine 5.37 miiiona a fond za 
povećanje glavnice 6.66 miiiona. Pošto uprava nije htela da 
upotrebi -redovni rezervni fond za povišenje glavnice, trebalo je 
svega -još 1.34 miiiona pa da fond- za povišenje dostigne 8 miiiona 
dinara. Oba fonda ukupno iznosila su preko 12 miiiona, dakle 
isto koliko i glavnica.

U pasivi bilansa za  1933 godinu imamo medjutim znatno 
smanjenje fondova. Rezervni fond je reduciran za 1.3 na- 4.05 
miiiona a onaj za -povišenje glavnice od 6.66 n a  4.55 miiiona 

..(marnje- za 2.1 milion). Ukupno ovi su fondovi smanjeni za 3.4 
miiiona na- 8.5 miiiona. Pored toga vidimo iz računa gubitka, da 
je postignuta dobit od 0 5 ,  miiiona takodje upotrebljena za ot
pise, što znači, da je za otpise upotrebljeno ukupno 4.78 miiiona.

Ova činjenica daje bilansu za 1933 godinu naročito obe
ležje: to  je -u stvari sanacioni bilans Beogradske založne banke, 
ali ne u smislu uredbe o sanaciji banaka, nego u smislu nor
malnom. To izlazi i iz izveštaja upravnog odbora, sledečim re
cima: ,,-u ovakvim prilikama, u kojima su sve vrednosti u stalnoj 
promeni i ne postoji mogućnost apsolutno sigurnih procena, mi 
smo, držeći se starih konzervativnih načela u pogledu sigur
nosti, sm atrali za potrebno, da sva ona potraživanja, koja- mogu 
doći u pitanje, odmah otpišemo, najvećim delom iz ranije stvo
rene rezerve, koje su i posle ovih otpisa, još uvek znatne i pret- 
stavljaju vrednost od 215 dinara po svakoj akciji. U potpunosti 
očuvana glavnica od 12 mili-ona, zajedno sa rezervama- od 8,6 
miiiona pretstavlja garantiju, da je banka u mogućnosti da od
govori svim -svojim obavezama” .

Ko-Iiiko se rigorozno postupalo i ranije, vidimo iz činjenice, 
da -je od 1930 do 1932 godine zaključno otpisano 2.9 miiiona, od
nosno skoro 3 miiiona, a ove, 1933 godine, posle ponovnog 
čišćenja 4.78 odnosno skoro 5 miiiona —  ukupno dakle za 3 
godine 8 miiiona. To zaslužuje punu pohvalu! — i pod današnjim 
uslovima rada gotovo je jedini put za ozdravljenje prilika — ako 
budu svi novčani zavodi mogli i hteli ići tim putem.

Ovo sužavanje pasive bilo je mogućno samo odgovara
jućim smanjenjem aktive. Dok je u 1932 i 1931 godini pretežni 
deo -isplaćenih uloga bio podmiren likvidacijom meničnih zaj
mova, i tek. računa, dotle pada u  1933 glavni deo smanjenja 
pre svega na aktivne tekuće račune, zajmove na zaloge i pri
vremene račune. Menični zajmovi, koji su od kraja 1930 svedeni 
od 33 na 23 miiiona, reducirani- su ove godine samo za 1 milion, 
tekući, računi za 6.4 na 19.2 miiiona, zajmovi n a  zaloge od 4.8 
Па 3.9 miiliona. Privremeni računi koji su 1932 iznositi 1.46 
miiiona više se ne pojavljuju. Nepokretnosti su bilan-sirane ne- 
promenjeno, sa 10.37 miiiona, a  vrednost fondova tak-o-dje. Slo
bodne hartije, koje su 1932 godine bilansirane sa 1.22 miiiona, 
pokazuju sada- vrednost od svega 213 hiljada, što znači, da su 
papiri -u toku godine pro-dati, verovatno krajem godine, kada je 
banka imala mogućnost da iskoristi hosu u državnim papirima. 
Sav bančin nameštaj i pribor otpisani su u celosti i vode se ti 
'bilansu samo' sećanj-a radi Sa jednim dinarom.

Uprava napominje, da -pod ovim prilikama nije mogla po
m išljati na -nove veće poslove. Svi napori bili su koncentrisani 
na likvidaciju- ranijih zajmova što se teško osećalo i kod ban
činih prihoda. Prem a 1930 godini, koju možemo smatrati ka* 
poslednju normalnu, prihodi su podbacili za preko 40% i ako 
je poslovni volumen per saldo smanjen svega za 30 od sto. 
Prihodi od kamata, koji su п 1930 godini bili skoro 8 miiiona^ 
iznose sada 4.15 miiiona.'Kirije šU prem a 1932 godini dale veće
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prihode za skoro 200 hiljada na 1.2 miliona, pošto je banka 
preuzela nove nepokretnosti; ovo .povečanje vrednosti u bilansii 
a  tt računu nepokretnosti ne dolazi do izražaja, zbog otpisa. I 
prihodi od efekata su prema 1932 godini za skoro polovinu-manji.

Što se tiče rashoda, oni iznose 4.47 miliona prema 6 
miliona u  1932 godini, Uštede na platama iznose oko 140 hiljada 
kod 692 hiljade; porezi, koji su 1932 godine iznosili 351 hiljadu, 
R a n je n i su sada na 198 hiljada, ali su  sa druge strane povećani 
administrativni troškovi, od 590 na 802 hiljade. Dalje imamo sma
njenje rashoda na kamatama, na 2.7 miliona prema 3.35 miliona 
u 1932 godini —  što je u vezi sa isplatom uloga na štednju.

Cista dobit iznosi 1.35 miliona, što bi bilo dovoljno za 
i0%  dividendu; medjutim, kao što su izvesni delovi fondova upo- 
trebljeni za oipise, tako je i ova cista dobit iskoriščena u istu 
svrhu —- što je vrlo pravilno uradjeno.

U upravi Beogradske Založne banke za 1933 godinu na
laze se sledeča g. g.: Panta Tadič, pretsednik; Ljubomir P. 
Tadič, potpretsednik; Milija R. Jovanovič, Bož dar N. Milosav
ljevič, Nikola B. Nestorovič, Mihajlo L, Djurić, Dr. Milan Rado
savljevič, Inž. Djordje Mijovič, Dragoljub T. Šterič. U nadzornom 
odboru su g. g..: Stevan V. Gajič, pretsedn k; Milisav Radosav
ljevič, Blagoje Antonijević i Djordje Jezdič.

, ПОСАВСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д., СИСАК

Посавска штедионица изказује и за прошлу годину 
смањење уложака. A било би чудно na чак и абнормално 
кад то не. би био случај. Улраво крајем 1932 године били 
су неки велики »овчани заводи приморани да се склоне под 
Уредбе no члану 5 и б закона о заштити землуораидика. To je 
наравно неповољно деловало и на остале заводе. Нарочито у 

^ б г л е д у  улагача. Изгледало je лочетком 1933 године да ће 
сви маши новчани заводи морати да ce кориете једном или 
другом Уредбом. Нарочито провинцијални завод». Дизање 
уЛожака постало je општа појава. Мало који завод могао 
je у пумој мери да удовољава захтевима својих комитената.

Посавска штедионица бкла je у прошлој годиии у ста- 
њу, да потпуно одговара свим својим обавезама. To je и 
разлог да су ce улагачи помирили. Под крај године ситу- 
ација je код Поеавске штадионице већ била нормална. Ди- 
,зање уложака je престало a нови су почели притицати у 
већој мери. Тако Посавокој штедионици није било потребнс 
да се заклања под Уредбе. Нити joj je потребно да тражи 
ма коју заштиггу na ни ону no Уредби о заштити новчаних 
завода од 4 децембра 1933 годике.

' Нормадизнрањем привредних прилика, провинцвјални 
новчави заводи доћи ће несумњиво до јачег изражаја него 
што je то до сада био случај. Преовлађује опште уверепе 
нарочито у иностранству, да велики новчани заводи —  по- 

‘ред анатних ттреимућст&ва — имају и велике недостаке. 
Нарочито v периоду кризе поверења. Показало ce да су се 

'мањк заводи боље одупрли кризи него велики. Односно у 
крајевима у којима банкарство није строго концентрисано, 

'поремећаји у повчарству били су мањи него у крајевима 
у којима je новчани промет, нарочито штедни посао, кон- 
центрисан у неколико руку. Поготово ако новчамо тржиште 
није било тако изграђеио да je у свако доба био могућ 
неограничен ослОн на новчаничну банку.

Регионално баикарство доћи ће у будуће још јаче дб 
изражаја. О-нде где ти заводи већ постоје и где су они 
били отпорни према -кризи, н>ихов ће развој бити још већи. 
A тамо где таквих завода нема, приступиће Ce њиховон 
оснивању. Макар као афилиације других већих завода. Си-

стем филијада са својим бирократизмом услед зависвосш? 
6д' централе иреживљује тешку кризу.

Биланси за 4 последње године овако изгледају: . 

А к т и в а  1 9 3 0 .  1931. 1 9 3 2 .  1933,
у хиљадама динара

Благајна 534 724 ■' 709 647
Нокчани заводи 492 155 729 40 f?
Менице 20.441 20.128 18.597 20.912
Дужници 13.188 18.023 18.396 9.475
Ефекти 50 69 50 65 '
Н ептретности 180 180 180 1 №■

Пасива
Главница 2.000 2.000 4.000 4.000'
Резерве 790 900 2.160 2.210-
Улози на штедњу 28.446 33.213 28.545 21.590
Разио 109 178 102 ------ -
Текући рачуни 372 576 42
Реескопт 2.363 1.549 2.575 2.84»
Добитак 410 402 408 41*
Збир биланса 34.886 39.282 38.288 31,.821

Збир биланса показује омањеше од 6.5 милибна ди-
нара. To долази од смањења уложака. Они су у прошлој
години опали за 7 милиоиа динара. Многи, нарочито иро- 
винцијскк заводи неће за прошлу т д и н у  иаказати веће сма- 
'њење уложака из једноставног разлога шго нису били у 
стаљу да т£ улоге врате, пре свега због тога’ што н«су 
могли реализирати своја потраживања. Многб бољи утисак. 
оставља завод који je »оплатио и квкОлико милиона дииара- 
улога, него заводи који изказују исто стање улога, јер нису 
могли да их врате na су ce следствево морали корисш тк 
режимом Уредбе.. A многи заводи, и ако нису били мд... 
Уредбом, улоге нису исплаћивали или само у дшнималкиж. 
из!!0сима. Ситуација код многих завода који формално внсјг 
били под Уредбом била je далеко неповољнија него оиик 
који су ишли под мораторијалву заштиту. A то нарочит*- 
вреди за улагаче.

У активи видимо да су дужници преполовљенкг. ftle— 
ђутим, код меница имамо пораст од 2.5 милиона динара»,. 
односно есконт меница никада пије био тако зиатан к а »  
баш коицем 1933 године. Изгледа да je један део ковто-- 
корентних дужника претворен у дужнике no менидзиа, 
односно да je један део дужнкка, који »ије био искоришћеи;. 
за исплату уложака био пласиран у Јиенице. Наравно у и е- 
нице за које ce ca сигурноигћу може очекивати да ће 
доспећу бити n хонорисане без одуговлачења-.

Чисти добита« са преносом из прошле године износ»;' 
414 хиљада динара, односно толижо као и свих тгоследљизс. 
година. Кредитиа криза деловала je на омањење волумена- 
пословања, Али не и на сам рентабилитет. Постигнути чисти 
добитак одговара 10% укамаћењу главнице и мало je иапгакг: 
завода који ће и за ванредно тешку 1933 годину бити f '  
стању да изкажу једнаки пословни резултат као и за  «о— 
вољне годиие upe кризе.

У управи Посавске штедионице д. д. Сисак налази с с  
следећа г.г.: Т. Теслић, Др. Љ. Ауер, В. Михелчић, Д. Пе-}>-- 
тинач, М. Сигур, Б. Момчиловић и A. Петрић. У надзорнож’ 
г.г.: Мирослав Самболек, јосип Чупак, Вјекослав С тазаћ ' 
и Марко Внучец. ,

Пошаљите орехплаху за 1934 годину.
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JUGOSLOVENSKI KREDITNI ZAVOD A. D., BEOGRAD
Posm atrajući završne račune Jugoslovenskog kreditnog 

zavoda za 1933 godinu, i upoređujući ih sa njegovim bilansima 
za ranije godine, u prvom redu za poslednje dve godine tra ja
nja nezapamćene bankarske krize kod nas, teško nam je naći 
dovoljno markantan izraz za pravilnu ocenu bančinog razvoja, 
toliko je sjajan. Za onoga koji ne poznaje Jugoslovenski kreditni 
zavod ni njegove upravljače, mora bančin razvoj u 1932 i 1933 
godini pretstavljati jedan gotovo neobjašnjiv fenomen, dok je 
za nas u punom smislu reči satisfakcija, pošto smo predviđali 
povoljan razvoj, i ako pre godinu dana još nismo mogli znati 
da će biti ovako širokih dimenzija ■— koje prevazilaze sva i 
najoptimističkija očekivanja. Rado priznajemo, da smo i mi pri
jatno iznenađeni, več i s obzirom na činjenicu, da se bankarska 
kriza u 1933 godini još pogoršala.

U našim analizama Jugoslovenskog kreditnog zavoda za 
ranije godine ukazali smo na njegov nagao poslovni razvoj, 
koji je za naše prilike bio neobičan; neobičan pod normalnim 
uslovima bankarskog rada, a kamoli za vreme krize, kada su 
postulati obazrivosti kod ulaženja u nove poslove mnogo težL 
Upravljači Jugoslovenskog kreditnog zavoda poznati su kao 
rigorozni bankari Ali ne srne se pustiti iz vida da: ima danas 
kod nas, uprkos privredne depresije i krize, pokolebanog duž
ničkog morala, nedovoljne zaštite prava poverilaca itd., još uvek 
dobrih i sigurnih bankarskih i trgovačkih poslova. Tim poslo
vima bavi se i danas Jugoslovenski kreditni zavod, finansirajući 
pre svega kratkoročne trgovačke izvozne poslove, kao što su to 
izvoz kukuruza, stoke, voća itd. Kod ovih su danas važne dve 
stvari: oni su relativno kratkoročni, i zbog savršenog poznava
nja posla i komitenata od strane bančinih upravljača, apsolutno 
sigurni.

Jugoslovenski kreditni zavod osnovan je 1927 godine, sa 
glavnicom od 10 miliona, koja je već u 1930 godini povišena na 
15 miliona, iz razloga da bi sopstvena sretstva ostala u normal
nom odnosu prema tuđima, koja pritiču velikom brzinom. 
Tempo i okretnost odlučujući su po razvoj bančin — pre kao i 
za vreme tra jan ja  bankarske krize, a pored toga optimalno po- 
verenje ulagača. Jedino tako možemo objasniti, da je banka do 
pre bankarske krize, do k raja 1930 godine, za nepune tri godine 
rada mogla prikupiti obrtni kapital od 56 miliona dinara, od 
čega su iznosila sopstvena sretstva 15 miliona.

Naredna tablica nam pokazuje kako je Jugoslovenski kre
ditni zavod prošao kroz poslednje četiri godine:

Račun izravnatija 
Aktiva 1930 1931 1932 1933

u hiljadama-dmara 
Blagajna 1.597 2.581 ' 2.488 4.605
Nar. banka i Pošt. Šted. — 3.444 7.605 9.220

Potraž. kod banaka 4.379 450 97 1.926
Valute i devize 417 524 65 259
Menice 18.281 13.286 17.809 16.853
Hartije od vrednosti 1.453 353 292 1.346
Dužnici 29.626 19.223 21.231 29.307

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezerve 750 900 1.050 1.300
Penzioni fond 44 73 95 120
Ulozi na šted. i tek. rač. 18.383 15.263 20.503 45.405
Poverioci 19.866 7.088 11.128 —
Prenosne pozicije 563 426 571 502

čista  dobit 1.449 1.109 1.240 1.189
Zbir bilansa 56.054 39.859 49.588 63.516

Račun gubitka
Rashodi

Troškovi i plate 1.112

i dobitka

1.111 1.020 1.342
Porezi 352 331 400 450
Otpisi — 130 208 363
Razlika na kursu d r |.  pap. — 328 26 —

Dobit 1.449 1.109 1.240 1.189

Prihodi
Kamata saldo 2.622 2.806 2.745 2.979
Prenos dobiti 136 46 54 67
Razni prihodi 155 138 96 298

Zbir prihoda ili rashoda 2.913 2.989 2.895 . 3.344
Bankarska kriza, odnosno panično podizanje uloga po

čela je u drugoj polovini 1931 godine. Ovo nije moglo mimoići 
ni Jugoslovenski kreditni zavod. Vidimo, da je njegov obrtni ka
pital od k raja 1930 do k raja  1931 godine smanjen za 16 na
39.8 miliona, ali ne zbog isplaćenih uloga na štednju, koji su 
opali, za svega 3 na 15 miliona, nego zbog smanjenja bančinsh 
poverilaca za skoro 13 miliona na svega 7 miliona. To su sret
stva, koja je banka spontano i iz sopstvene inicijative vratila 
svojim kreditorima, smanjujući svoju aktivu, pošto su tada go
tovo svi kreditni poslovi stali. Znači, da su već tada njene ak
tive morale biti neverovatno likvidne, pošto je ona bila u sta
nju da za nepune pola godine smanji svoja potraživanja za 
preko 16 miliona dinara.

Krajem 1931 godine, kada za naše privatno bankarstvo 
u stvari tek počinje teškoća, kriza je kod Jugoslovenskog. kre
ditnog zavoda likvidirana. I to  definitivno. Kod nje u nared
nim godinama više nema potrebe za sužavanjem poslovnog vo
lumena, nema više. isplate: uloga niti ostalih znakova bankar^
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sise 'irize . Afco bi "se m  proeenii naših privrednih prilika, od
nosno stan ja  našeg bankarstva u 1У32 i 1933 godini posmatraia 
samo struktura pasive Jugoslovenskog dćređitnog zavoda, onda 
bi se došlo do savršeno pogrešnog zaicijućka, pošto imamo kod 
njega u 1932 i u 1933 godini nov priliv uloga na štednju od
nosno po tek. računima, tako da se obrtni kapital banćin u 1932 
godini povećava za 10 na 49.6 miliona a  u 1933 godini za punih
14 miiiona na 63.5 miliona. Znači, da je bančin obrtni kapital 
u 1933 godini dostigao rekordnu visinu, pošto je za 7.5 miliona 
veći nego u dosada rekordnoj 1930 godini. Ako ostavimo na 
stranu priliv tuđih sretstava kod Poštanske štedionice i Državne 
hipotekarne banke, onda je to razvoj koji je gotovo bez pri
mera. Uprava Jugoslavenskog kreditnog zavoda napustila je 
u 1933 godini praksu da zasebno iskazuje uloge i poverioce. 
Zbog toga ne možemo znati, za koliko su ulozi na štednju po
rasli, i ako. je porast očigledan. Dok su ukupna tuđa sretstva 
u 1931 godini iznosila ukupno 22.3 miliona, u 1932 godini vec
31.6 miliona, dotle dostižu krajem 1933 godine 45.4 miliona, 
a to je prema 1931 godini povećanje za preko 100% a prema 
1933 godini, kada su tuđa sretstva kod gotovo svih naših pri
vatnih kreditnih ustanova bila manja nego 1932 godine, imamo 
povećanje od 43%. To je ogromno!!

Gotovina, u koju ubrajamo blagajnu, potraživanje kod 
Narodne banke i Poštanske štedionice, potraživanja kod nov
čanih zavoda i devize, iznose krajem 1933 godine preko 16 mi
liona dinara. To je za milion dinara više od ukupne bančine 
glavnice, preko 25% od ukupnog bančinog obrtnog kapitala i 
36% od tuđih sretstava. U 1931 godini iznosile su bančine go 
tovine 7 miliona, u 1932 godini 10 miliona a sada 16 miliona. 
Znači, da je pretežni deo novih uloga zadržan kao rezerva lik- 
viditeta. To nam dalje potvrđuje pretpostavku, da dolazi po
većanje tuđih sretstava u 1933 godini isključivo od novih 
uloga.

Ovih 16 miliona gotovine raspoređeno je na sledeči na
čin: 4.6 miliona je u bančinoj blagajni, prema 2.5 miliona u ra 
nijim dvema godinama, 9.2 miliona kod Narodne banke i Po
štanske štedionice, na žiru i verovatno u blagajničkim zapisima 
(prema 3.4 i 7.6 miliona u 1931 i 1932 godini). Kao potraživanje 
kod novčanih zavoda iskazuje se 1.9 miliona. U 1929 godini 
iznosilo je ovo potraživanje 9.3 miliona. U 1930 godini sma
njeno je za polovinu, na 4.4 miliona, a od kako se ova potraži
vanja više ne mogu sm atrati a vista, ona su brzo likvidirana: 
krajem 1931 godine iznose 450 hiljada, dakle samo .10% od 
stanja u 1930 godini, a 1932 godine svega još 97 hiljada. Nova 
potraživanja, naročito kod zavoda koji su se koristili morato- 
rijumon opet se mogu smatrati da su stvarno a vista, zbog 
čega imamo krajem 1933 godine ponovno povećanje ove pozi
cije, na skoro 2 miliona dinara. 1 kod deviza imamo krajem
1933 godine povećanje pošto su opasnosti od gubitaka na de
vizama znatno smanjene. Sve ovo potvrđuje, da je poslovna 
politika Jugoslovenskog kreditnog zavoda u neobičnoj meri 
obazriva.

Najvažniji aktivni poslovi su zajmovi po tekućim raču
nima, koji su poslednje godine povećani za preko 8 na 29.3 mi
liona, dok su menični zajmovi za 1 milion manji nego krajem
1932 godine —  sa 16.8 miliona. Interesantno je povećanje po
zicije nostro-efekata, od 290 hiljada na 1.35 miliona. 1 to je do
kaz odlične okretnosti bančine uprave, koja je pravilno vodila 
računa o prilikama na našem efektnom tržištu i iskoristila ko
njunkturu. Pre krize, u 1930 godini iznosio je portfelj bančinih 
efekata 1.45 miliona, koji je međutim, još pre pada kursa n a
ših efekata uglavnom otuđen.

Zbog proširenja aktivnih poslova za oko 8 miliona (a 
ne računajući povećane fcasene gotovine) povećani su i bruto 
prihodi, prema ranijim godinama za oko 450 hiljada. To nisu 
stvarni bruto prihodi, pošto banka međ prihode od kamata 
unosi saldo prihode od kamata, odbijajući ođ toga plaćenu ka

matu, Bančini troškovi i porezi veći su nego ranijih godinu». 
Dalje su povećani i otpisi, na 363 hiljade prema 208 hiljada u
1932 i 130 hiljada u 1931 godini. Uprkos ovim većim rashod 
dima čista je dobit ostala gotovo nepromenjena, na 1.2 miliona, 
od čega je 250 hiljada dotirano rezervnom fondu koji time do
stiže 1.5 miliona, 25 hiljada pensfcmom fondu, 119 hi
ljada dato je upravi na ime tantijeme, 24 hiljade nadzornom 
odboru, 750 hiljada kao 5% dividenda a ostatak od 21 hiljadu 
prenet je na novi račun.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Adolf Minh, pret- 
sednik; Ljuba Gođevac i J. Bin, potpretsednici; Bora Popovič, 
Dr. Geza Haiti, Slavko L. Singer, Dragomir U. Rakić, Aleksan
dar Miinh, Mihajlo Lmkarević, Hinko Blivajs, Đorđe Lederer, 
Dr. Eugen Roz i Žan Nikeiison. U nadzornom odboru su go
spoda: Borislav Stojankić, pretseđnik: Dr. Vinko Vrhunec, Bela 
Gold, Dr. Cvetko Gregorič i Richard Tolnaj.

BEOGRADSKI KREDITNI ZAVOD, BEOGRAD

Kao novčani zavod sa relativno velikim ulozima na štednju
— za beogradske prilike —  moralo se stalno voditi računa o 
naročitom lkviditetu, da bi se u što boljoj meri moglo odgo
varati eventualnim zahtevima ulagača. Zbog toga i nalazimo,,; 11 
izveštaju uprave, konstataciju, da pravog korisnog bankarskog 
rada u prošloj godini gotovo i nije bilo. Preovladjivali su poslovi 
u likvidiranju ranijih angažmana. Bilo je doduše i novih kre
ditiranja, aii je to činjeno samo u ograničenom obimu.

Uprkos teškim prilikama u našem bankarstvu uprava je 
optimistička (jer stanje njenog zavoda ne daje razloga da to  ne 
bude) i podvlači, da se nadala, da će teškoće u 1933 godini ne
stati i da će privreda početi polako da ozdravljuje. Medjutim i 
ako se ove nade nisu ispunile; ipak se veruje da će prilike a
1934 godini poći na bolje; da bi tome svome optimizmu dala 
što vidniji izraz, uprava potseća na mišljenje izvesnih poznatih 
svetskih ekonomista, koji tvrde „da je posle trogodišnjeg stalnog 
opadanja dostignuta najniža tačka depresije” . U prilog tome 
ističe se, da se kod nekih industrija, naročito naše tekstilne i 
industrje drveta oseća jače poboljšanje, što daje nade da će se 
to proširiti i na ostale privredne grane.

Račun izravnanja

Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.
u  hiljadama dinara

Blagajna 987 2.130 1.057 996
Menice 12.640 10.997 7.901 7.369
Zajmovi 14.388 15,047 14.707 12.204
Nepokretna imanja 1.346 2.815 3.117 3.555
Hartije od vrednosti 5.180 3.743 2.884 2.312
Vrednosti rez. fonda 1.022 652 629 672
Nameštaj jedan dinar
Vrednost penz. fonda 652 559 338 169
Ostave, kaucije, garantije 37.472 39.318 39.492 35.980

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Rez. fond 1.087 1.200 856 • 445
Valoriz. fond 160 160 ,160 160
Fond ikursne razlike 2.530 529 — ' -—

Ulozi ina štednju 24.497 24.082 20.037 17.080
Tekući računi 619 1.979 2.623 2.055
Penz. fond činovnika 624 574 301 215
Neisplaćena dividenda 40 52 44 42
Tantijeme 187 176 — —

Dividenda 650 650 —  - ' ' ' —
Drž. hip. banka — 489 477 723
Fond za kursnu razliku 2.530 529 — ■ —

Zbir 'bilansa 73.874 75.261 70.080 63.257
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Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Plate 756 801 792 714
Kamate 1.834 1.751 1.567 1.286
Porezi 267 165 285 —
Kirnje 60 60 60 48
Otpis 191 454 489 271
Čista dobit 935 880 — -

Prihodi

Kamata i provizije 3.474 3.432 2.328 1.623
Od efekata 305 282 310 193
Od nepokretnosti 264 397 554 503
Zbir prihoda ili rashoda 4.043 4.112 3.192 2.319
Dividenda 10.83% 10.83% — —

Ako se zadržimo kod pasive Beogradskog kreditnog za
voda, onda vidimo, da su ulozi na štednju u 1933 godini smanjeni 
za 3 miliona na 17.1 rnilion, dok su krajem 1931 godine bili 24 
miliona. Odliv, koji je u 1932 godini iznosio 4 miliona, smanjen je 
u 1933 godini na 3 m iiona. Ali je i to relativno mnogo, uprkos 
tome, da je banka bez teškoća mogla u odgovarajućoj meti 
smanjiti, svoju aktivu. Pored odliva uloga- na štednju imamo i 
malo smanjenje uloga po tekućim računima za oko 570 hiljada 
na 2.05 miliona. Nešto, što se u bilansu naročito ističe naročito 
podvlačimo, to je činjenica, da Beogradski kreditni zavod nema 
poverioca, niti reeskontnog kredita. To je vrlo interesantno, i 
dokaz, da banka neće da se koristi- ovim iznosima nego da ih 
čuva kao gvozdenu rezervu. Sto se tiče odliva uloga treba 
napomenuti, da ovde ne može biti govora o nepoverenju, pošto 
ima Beogradski kredi Ini zavod, kao što smo već .imali priliku da 
podvučemo, karakter jedne familijarno-prijateljske institucije; 
ovde postoji naročita lična povezanost izmedju uprave i njezinih 
konrtenata, što se pokazalo kao najbolja zaštita prozivu navale 
ulagača odnosno u vremenima opštih teškoća ili nepoverenja. 
Zato smo skloni pretpostavci, da su ulozi, povučeni u toku 
1933 godine upotrebi jeni za kupovinu efekata, nepokretnosti, za 
zidanje zgrada ili podmirenje potreba života, a ne zbog tezau- 
riranja.

Ima još tri stvari koje padaju u oči ako se proučava pa- 
s'va: -prvo vidimo, da su rezervni fondovi, koji su u 1931 godini 
biiansirani sa 1.2 miliona, postepeno smanjeni, do kraja 1933 
godine na 445 hiljada. To je učinjeno zbog otpisa kursne razlike, 
pretrpljene kod nostro — efekata; ranije, u 1930 godini postojao 
je čak i fond kursne razlike, sa 2.5 m liona, koji je medjutim u
1931 god. već nestao. Pošto su se otpisi na efektima rgoroznu 
sprovadjali, to se je za njih upotrebila i čista dobit. Za to vidimo, 
da u bilansu za 1932 i 1933 godinu niti ima dividende niti tan
tijeme. Ova je praksa svakako pohvalna, već i zbog toga, što 
smatramo, da ovi efekti, na kojima su pretrpljeni gubitci kursne 
razlike nisu prodati, zbog čega su ovde i gubilei samo knjigo
vodstveni — barem samo del'mično.

Odliv uloga za oko 3.6 miliona ima. u aktivi sledeće izvore: 
zajmovi po tek. rač. su smanjeni za 2.5 na 12.2 miliona, -menični 
krediti za nešto preko 500 h ljada na 7,37 miiiona a portfelj har- 
tija od vrednosti za 570 hiljada na 2.3 miliona.

Što se tiče strukturelnih promena aktive najinteresantnije 
su one, kod hatfiija od vrednosti i pozicije nepokretnosti, koje 
se razvijaju u položenom pravcu: dok od 1930 godine opada 
vrednost efekata od 5.18 miliona na 2.3 miliona krajem 1933 
godine, zbog smanjenja njihove kursne vrednosti a u manjoj 
meri zbog prodaja, dotle je račun nepokretnosti u rapidr.om 
povećanju, od 1.34 miliona u 1930 godini na 3.55 miliona u 
1933 godini. Ako pogledamo odnose pojedinih aktivnih poslova 
odnosno visinu njihovih plasmana u 1933 godini, naročito u po
gledu podele rizika, onda možemo konstatovati, da je ona sjajno 
izvršena.

Nameštaj je u  celosti otpisan.

Bruto prihodi su prema 1932 godini za 873 hiljade manji 
(dok su u 1932 godini opali za skoro 1 milion) a iznose 2.3 
miliona. Kod nepokretnosti opali su za 10% na 500 hiljada, a od 
efekata za 1/3 na oko 200 hiljada. Prihodi od kam ata i provizija 
opali su od 2.31 na 1.6 miliona. Rashodi su i ove godine u znatnoj 
meri komprimirani. Uprava bančina podvlači, da je smanjila re
žije do krajnih granica, što joj je omogućilo dobit od 271 hiljadu, 
koja se, kao i u 1932 godini upotrebila za otpis sumnjivih potra
živanja. A pored ovog otpisa, izvršen je još neposredno preko 
rezervnog fonda, otpis kursne razlike akcija Narodne banke i 
ostalih efekata u vrednosti -od 484 hiljade, tako da iznose ukupni 
otpisi 756 hiljada dinara. Ako ,uzmemo -u obzir, da su efekti a u 
prvom redu akcije Narodne banke prema kursu od kraja 1933 
godine sada već znatno poskupeli, onda se posle ovih otpisa 
ove godine pojavljuje već nova dobit.

Poslednje dve godine Beogradski kreditni zavod više ne 
deli dividendu, koja je ranije iznosila 10.83%. Akcionari rado 
pristaju na ovu žrtvu — pošto je ona učinjena u interesu ban- 
činom. Svakako ulazi banka u novu 1934 godinu potpuno sa 
likvidiranim sumnjivim potraživanjima, i bez bojazni za nove 
teškoće.

U upravi Beogradskog kreditnog zavoda nalaze se sle
deča g. g.: Jezdi-mir L. Djokić, pretsednik; Jovan T. Mark-ović, 
potpretsednik; Petar T. Markovič, Lazar J. Djokić, Pavle M. 
Vasi-ć.

U nadzornom odboru su g. g.: Milan Lujanović, pret
sednik; Manojlo K. Nikolič, Relja Beli-Marković i Čedomir Ra- 
dojković. Direktor bančin je g. Jezdimir L. Djokić.

BANKARSKO I TRGOVAČKO D. D., BEOGRAD

U našim ranijim analizama Bankarskog i trgovačkog d. d. 
u Beogradu napomenuli smo, da je ona zbog svoje specija
lizacije — poslovanja sa hartijama od vrednosti — važila kao 
najčistija efektna banka kod nas. Ona je tu svoju specijaliza
ciju zadržala i danas.

Odmah u početku treba napomenuti da je Bankarsko i 
trgovačko d, d, uglavnom izbeglo eventualno moguće gu
bitke na efektnom poslu, zahvaljujući činjenici, da su njeni 
upravljači neobično rutinirani bankari i dobri poznavaoci pri
lika na efektnom tržištu. Ono, što oni nisu mogli i-zbeći, jer 
se nalazi van domašaja njihovih snaga, to je bilo srozavanje 
kurseva, smanjivanje i.nteresovanja za efektne poslove itd. oni 
su sa druge strane pravilno shvatili novo nastale prilike i kom
primirali sve one angažmane na najmanje mogući obim. Da 
je to izvršeno bez većih potresa za,sam u banku odnosno njene 
komitente, takođe je zasluga bančinih upravljača. <г

Činjenica, da je kod na-s poslednje dve, tri godine tr
govina hartijama od vrednosti bila na umoru, imperativno je 
nalagala upravljačima Bankarsksog i trgovačkog d. d. da iz
vrše u svojoj dosadašnjoj poslovnoj politici izvesnu preorijen
taciju, koja je našla izraza i u izveštaju uprave za 1932 go
dinu, gde je između ostaloga kazano, da su angažmani u 
prodaji državnih papira na otplatu uspešno likvidirani. I svi 
ostali zajmovi koji su odobravani na osnovi hartija od vred
nosti smanjivani su, što nam potvrđuje sledeće upoređenje kre
tanja bančine pozicije dužnici u toku poslednjih godina:

Kreditirano je
1930. 1932. 1933.

u hiljadama dinara
2.912 395 ------
4.434 1.733 1.377

860 43 ------
4.480 5.530 6.222
5.191 5.809 5.763

Ukupno 17.877 13.510 13.631

na hartij-e od vredn. uz založnice 
na podlozi efekata 
na efekte prodate na otplatu 
na podlozi, drugih osiguranja 
na menične zajmove
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Poslovna (preorijentacija je dakle očigledna; a ako uzme
mo u obzir sam o -poslovanje sa  efektima onda dolazimo do 
sledečih prem ena:

1930. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Bančine hartije od vrednosti 5.177 3.500 2.777
Vrednost rezervnog fonda 358 333 333
Vrednost penzionog fonda 110 108 105
Zajmovi na efekte uz založnice 2.912 392 —
Zajmovi na podlozi efekata ■4.434 1.733 1.377
Zajmovi na efekte prodate na otpi. 860 43 —

Ukupno 13.851 6.112 4.592
Vrednost ovih angažmana je opala prema 1930 godini od 

skoro 14 miliona na 4.6 miliona, dok su tome na suprot me
nični zajmovi povečani od 5.1 na 5.8 miliona a aktivni tekući 
računi, odobreni na podlozi drugih osiguranja porasli su od 
4.48 miliona u 1930 na 5.76 miliona u 1933 godini. Preorijen
tacija je dakle uspešno izvršena.

Što se tiče bančinog rada u 1933 godini uprava napo
minje sledeče: „naš zavod je održavao postojeće kredite i svo
jim komitentima od slučaja do slučaja davao nove pozajmice. 
I u prošloj godini pokazivali smo topljivost prema svojim duž
nicima, ne želeči da ih bez potrebe dovodimo u nezgodan 
položaj, ali smo za to nastojali, da svoja potraživanja učinimo 
likvidnim. Usled naših zakonskih propisa o maksimiranju ka
matne stope preduzeli smo dalje mere za smanjenje režija".

Upoređenje glavnih biiansnih pozicija za poslednje četiri 
godine daje sledeeu slilcu:

Računi izravnanja
Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.

u hiljadam a dinara
Blagajna i Narodna banka 1.478 1.450 683 774
Potraž. kod banaka 944 376 198 181
Devize i valute 648 236 121 56
Hart je od vrednosti 5.177 4.374 3.500 2.777
Vrednosti rez. fonda 358 352 333 333
Vrednosti penz. fonda 110 108 108 105
Menice 5.191 5.589 5.809 5.763
Dužnici 12.686 11.633 7.700 7.599
Nepokretnosti 1.032 1.032 1.065 1.065
Nameštaj i pribor 164 163 147 132

Ostave, garan. i super gar. 30.155 32.159 25.760 21.569
Razlika na kursu dirž. papira — 392 294 196

Pasiva
Glavnica * 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fond 358 394 411 432
Penzioni fond 158 174 180 185
Ulozi na šted. i po tek. rač. 19.410 15.306 11.397 10.699
Poverioci 387 1.451 304 48
Reeskont 2.040 3.037 2.612 2.564
Dobit manje dotacije 477 341 48 54

Zbir bilansa 57.946 57.863 45.713 41.388
Obrtni kapital 27.791 25.704 19.953 19.819

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Ukupni troškovi 1.891 1.652 11.555 1.241
Kamata 1.483 1.649 1.161 924
Čista dobit 518 370 48 54

Prihodi
Prenos dobiti 26 41 15 48
Kamata 2.898 2.752 1.984 1.435
Provizije 968 879 765 736

Zbir prihoda ili rashoda 3.893 3.672 2.764 2.219

Obrtni kapital bančin ostao ie u 1933 godini stacioniran, 
na 19.8 miliona (manji je za. svega 134 hiljade, što ne broji), 
dok je u doba pre bankarske krize iznosio oko 28 miliona di
nara. Odliv uloga banka mije mogla izbeći, ali je ipak sve uloge 
bez odlaganja isplaćivala. Tek u 1933 godini je odliv uloga 
obustavljen, dok je ranije dve godine isplaćeno godišnje za 
oko 4 miliona dinara; prema 1930 godini ulozi su krajem 1933 
godine za skoro 50% manji, od čega dolazi na isplatu u 1933 
godini svega 700 hiljada dinara. Pored toga, smanjilo je Ban
karsko i trgovačko a. d. u toj godini i svoje poverioce za 250 
hiljada na 48 hiljada, a reeskontni kredit za 60 hiljada na 
2.56 miiliona.

Ova stabilizacija dolazi do izražaja i  u bančinoj aktivi. 
Per saldo, dužnici su smanjeni za svega 100 hilada na 7.6 ira- 
lioma (jače kod efektnih poslova, dok su tome na suprot ostali 
zajmovi po tek. računima prema 1932 godini povećani za 
skoro 700 hiljada), menični zajmovi manji su za svega 40 hi
ljada, tako da iznose 5.76 miliona i t. d. L:kviditet je zbog 
većih kasenih gotovina veći nego u pretprošloj godini. Nostro- 
efekti, koji su’još 1930 godine bilansirani sa 5.18 miliona sve
deni su na 2,в miliona, od čega iznosi smanjenje u poslednjoj 
godini 700 hiljada. Kod vrednosnih fondova i nepokretnosti 
nema promena. Razlika na kursu državnih papira svedena je 
od 400 hiljada na 196 hiljade, a ove godine potpuno će nestati.

Sada, u 1934 godini poslovi u efektima opet oživljuju i 
nesumnjivo je da će upravljači Bankarskog i trgovačkog d. d. 
opet posvetiti povećanu pažnju ovoj grani svoje đelatnosti, što 
će se svakako pokazati i u novom biiansu, kao i u rezultatu 
rada.

Dok su prihodi od provizija u prošloj godini ostali go
tovo nepromenjani, dotle je kod prihoda od kam ata bilo ne
izbežno smanjenje, prema 1930 godini za više nego polovinu. 
Ono je uprkos nadčovečanekim naporima —  štednje — samo 
delimiono nadoknađeno. Vidimo1 da su svi bančim troškovi re
ducirani . prema 1932 godini za preko 300 hiljada na 1.24 m.i- 
iiona (prema 1930 godini manji su za punih 650 hiljada). 
Rashodi od kam ata smanjeni su od 1.16 miliona u 1932 na 
924 hiljada u 1933 godini prema 1.65 miiiona u 1931 godini. 
Čista dobit je iznosila u 1930 godini 520 hiljada, u 1931 godini 
370 hiljada a u 1932 godini svega 48 hiljada. Zbog najrigoroz- 
nije štednje u 1933 godini povećana je dobit na 4 hiljade, a 
prenosi se, kao i  1932 godine na nov.i račun. Kroz punih 10 
godina bančinog postojanja plaćana je nepromenjena dividen
da od 8%  odnosno 16 dinara; u 1933 godini ona je morala 
biti smanjena na 6% odnosno 12 dinara a poslednje dve go
dine više se ne isplaćuje, nego se cela dobit prenosi na novi 
račun.

U upravi Bankarskog i trgovačkog d. đ. u Beogradu na
laze se sledeča g .g .: Dragutin Priča, pretsednik; Dr. Svetisiav 
Mihajlović, Mrlan Stefanovič, Srbislav Jevrić, Karei Kašper, a u 
nadzornom odboru su g.g.: Voja S. Spasojevič, pretsednik; 
dr. Slavko Jevrić i Rihard Skarka.

AVALSKA ZADRUGA A. D., BEOGRAD

Među mlađe beogradske novčane zavode treba ubro
jiti i Avalsku zadrugu a. d., koja je osnovana u .1925/26 go
dini sa glavnicom od 3 miliona dinara. Njeni upravljači inau- 
gurisali su odmah u početku rada dosta veliku poslovnu eks- 
panzivnost zbog koje je još u 1928 godini povišena glavnica 
na: 5 miliona dinara, koliko i danas iznosi. Podeljena je na 25 
hiljada akcija od po 200 dinara a od februara 1929 godine, 
dakle relativno brzo posle osnivanja akcije se kotiraju na Beo
gradskoj berzi.

Poslovi Avalske zadruge vrlo se povoljno razvijaju. Sve
do bankarske krize dominirao je kod nje eskontni kredit, za
tim aktivni tekući računi i zajmovi na zaloge. Dalje, zadruga 
je odobravala još jednu vrstu zajmova, i to na plate i penzije



tim e jc u znatnoj meri potpomagala činovnike,, dakle ekonom
sk i slabe. Odmah u početku naše bankarske krize uprava 
osnova m enja svoju poslovnu politiku, p'olažući težište svoga 
rada' u nepokretnosti, kao što ćemo to malo docnije videti.

O uspešnom radu Avalske zadruge pre bankarske krize 
svedoči nam i činjenica, da je ona sve do 1930 godine ispla
ćivala na ime dividende 30 dinara odnosno 15%; u 193Q ■ go
dini, kada je preuzela razne placeve i prvi put ušla u većem, 
obimu u investicije, smanjena je dividenda na 10%, zatim na. 
9%  a  u 1931 godini na 7.5%. S obzirom na dugotrajnost ne
normalnih prilika, kojima su naše kreditne ustanove bile izlo
žene, upo-treb-ljeni su znatni iznosi za otpis sumnjivih potra
živanja, gubitke na kursevima efekata i za amortizaciju ne
pokretnosti, zbog čega je čista dobit, već inače smanjend -usleđ 
sniženog poslovnog volumena, u 1932 i 1933 prilično umanjena, 
dotirana fondovima, pre svega fondu za povećanje glavnice*

Evo kako su se razvijali.poslovi Avalske zadruge za 
poslednje četiri godine:

Račun Izravnanja
Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.

i-i hiljadama dinara
Blagajna 928 112 273 259
M enke 9.275 8.111 5.783 4.847
Zajmovi i zaloge 429 249 137 . - 12
Tekući računi 1.011 180 55 50
Zajmovi -na plate i penz. 625 228 49 -V-—
Nameštaj 17 18 15 14
Nepokretnosti 3.132 6.911 7.267 8.751
‘Vrednosti rez. i -penz. fonda 812 1.056 695 758,
Hartije od vrednosti — _ ------ 136
Kaucije, garantije itd. 5.899 5.420 5.792 3.934

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Fondovi 1.736 1.921 1.755 1.906
Ulozi na štednju 7.642 5.981 5.720 5.947
"Reeskont 1.3-18 3.009 1.473 1.102
Lombard 533 295 ——

Hikotekar-ni dug ------- ------ 850
Dobit 598 538 130 33
..Zbir bilansa 22.279 22.288 20.067 18.762

Račun gubitka i dobitka
Režije 658 668 649 495
Kamate 629 745 680 609
■Otpisi 108 174 377 320
-Čista dobit 590 538 130 33
Od -toga dividenda 450 350 ------

Prihodi
Kamate i provizije 1.778 1.83-7 1.005 703
Od nepokretnosti 37 193 733 672
Od efekata 5 ——- .----- - 32
Razni prihodi 163 94 97 49
Zbir priloda ili rashoda 1.993 2.125 ■ 1.836 1.457
Dividenda- 9% 7.5% -------

Što se tiče sopstvenih sretstava, povećane su rezerve u
1931 godini, uprkos 9% dividende, dotacijom od 200 hiljada 
na 1.92 miliona, -tako d a  iznose zajedno za glavnicom već skoro

7  miliona. Tuđa sretstva su iznosila krajem 1930 godine 9 mi
liona. Uprkos 'tome su u toj godini promene strukture prilično

velike,; što; je pre. svega, posledica odliva uloga. Krajem 1930; 
godine ulozi su iznosili 7.6 miliona. U prvoj polovini oni su. 
sigurno još povećani, na ukupno. preko 8 miliona, ali se za-j 
tim, kada su naši ulagači podlegli paničnom podizanju -uloga*, 
i kod Avalske zadruge fcoja je isplaćivala sve iznose bez odu
govlačenja, smanjuju do -kraja 1931 godine per saldo za 1.7: 
miliona. Ovo povlačenje je za Avalsku zadrugu- došlo, u naj- 
nepovoljnije vreme, pošto je ona tada baš bila zaposlena oko: 
podizanja svoje palate n a  uglu Knjeginje Ljubice i Čika Lju- 
bine ulice. Da ne bi morala prekinuti gradnju palate ali ipak 
odgovarati svojim obavezama, zadruga je iskoristila svoj те^ 
zervni reesk.ontni fond, koji je -prema kraju . 1.930 godine po
većala pd 1.3 -na 3 miliona a za 530 hiljada ona se koristila 
lombardnim kreditom. Na. taj način -ona je mo-gla isplatiti ;sve 
otkazane uloge i p-or-ed toga investirati u svoje - nepokretnosti 
novih 3.8 miliona na 6.9 miliona; razume se i uz istovremeno 
i- odgovarajuće smanjenje drugih -delova svoje aktive.

Pas'va u 1932 godini nam potvrđuje, da je ovo pove
ćanje rezervnog kredita -bilo samo prolazno. Kod uloga se pri
like no-rmalizuju, i smanjenje iznosi, -svega još 260 hiljada na
5.72 'miliona. Uprkos tome sve su vrednosti nepokretnosti i u
1932 godni povećane, ipak su ostale aktive mogle biti sma
njivane, tako da je zadruga mogla da za polovinu smanji svoj 
reeskont i lombardni kredit: prvi -od 3 na 1.47 miliona a drugi 
od 533 hiljada -na 295 hiljada. U 1933 godini prilike su čak i 
znatno povoljnije nego ranije dve godine: fondovi, koji su 
zbog otpisa u 1932 godini smanjeni, ponovo su povećani nai 
raniju visinu, na 1.9 miliona, kod -uloga ma štednju imamo 
novo povećanje, i ako neznatno, za 230 hiljada- na 5.9 mili
ona odnosno za oko 5% a reesikonti i lombardni kredit sma
njeni su za 665 hiljada: reesikonti od 1.47 na 1.1 miliona a 
lombardni u cel-osti.

Nanovo se pojavljuje u bilansu za 1933 godinu hipo
tekarni kredit od 850 hiljada — koji- je međut'm nastao 
iz jednog naročitog razloga, pošto je zadruga preuzela, za 
obezbeđenje svog -potraživanja jednu kuću u Dubrovačkoj ulici 
koja je bila hipotekarno opterećena i to kod Državne hipote
karne banke sa 600 hiljada a kod Hipotekarne banke T rgo
vačkog fonda sa 250 hiljada.

Vrlo interesantne su promene u aktivi, učinjene posled
njih godna. Ako se bude ovako produžilo, postaće Avalska za
druga veliki kućevlasnik. Međutim, to nije na-mera upra
ve koja se konoentrisala ma ove plasmane uglavnom zbog toga 
što su pored optimalne sigurnosti kod pogoršanih privrednih 
prilika do sada davale i  relativno -najbolje prihode. Dve pozi
cije dominiraju u aktivi: menični «zajmovi i nepokretnosti, koje 
su naročito interesantne zbog njihovog kretanja u protupolo- 
ženom pravcu. Menični zajmovi su poslednje četiri godine re
ducirani od 9.27 -na 4.85 miliona dakle za skoro 50% ali n-e 
toliko zbog sniženja poslovnog volumena, koliko zbog poja
čanog plasmana- u nepokretnosti, koje su povećane od 3.1 na 
8.75 miliona, odno-sno za -oko 180%.

I ostali aktivni računi su morali da ove četiri godine 
doprinose -svoj deo: tekući računi su smanjeni od 1 miliona 
na 50 hiljada, zajmovi na zaloge od 430 hiljada na 12 hiljada, 
zajmovi n a  plate i penzije su od 625 hiljada do 1933 godine pot
puno naplaćeni. Jedino jedna pozicja, naime hartije -od vred
nosti, koja je od 1.05 miliona u 1931 godini svedena zbog kurs- 
nih gubitaka i prodaja ma 695 hiljada, povećana je u 1933 
godini, za 200 hiljada ma ukupno 895 hiljada, ođ  čega pripada 
758 hiljada vrednosti fondova a 136 hiljada je slobodnih efe
kata. Povećanje je posledica novih kupovina i povećanja kursne 
vrednosti.

Iz ovoga izlazi da ima Avalska zadruga u 1933 godini 
u svojoj aktivi -u stvari svega dva posla: eskont menica, za
4.8 mil'ona i- zgrade, u kojima je 8.75 miliona. Smatramo da 
je to samo prolazno. Uprava sama napominje, u svome izve-
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štajti, da će u toj godim preuzete nepokretiiosti; otuđiti čim se 
za to ukaže povoljna prilika — sem svoje palate, koja je bez 
i najmanjeg hipotekarnog opterećenja. Ova palata vodi se po 
knjigama za oko 7 miliona, taiko da će zadruga posle prodaje 
ostalih nepokretnos'.i osloboditi oko 1.7 do 2 miliona dinara 
koje će nanovo moći upotrebiti za ostale bankarske operacije.

Bruto prihodi su ove godine za oko 400 hiljada manji 
nego u 1932, i za 700 hiljada manji nego 1931 godine. Glavno 
smanjenje imamo kod kamata i provizija, prema 1930 i 1931 
godini za skoro 1 milion —■ ali su tome na suprot povećani 
prihodi od -krnja, i ako su ovi u 1933 godini nešto manji od 
onih u 1932 godini. Režije su svedene na 490 hiljada, odnosno 
za preko 150 prema 1932 godini. Bez obzira na smanjenje fon
dova — zbog gubitaka na kursu efekata, otpisano je poslednje 
četiri godine preko 1 milion dinara, što je relativno mnogo i 
što je za Avalsku zadrugu vrlo povoljno. Zbog manjih poslova 
i većih otpisa smanjena je čista dobit u 1932 godini na 130 
hiljada, a u 1933 godini na 33 hiljade od čega je 3.6 hiljada 
kotirano rezervnom fondu, 4 hiljade je dato kao tantijema a
25.7 hiljada je dotirano fondu za povećanje glavnice.

U upravi Avalske zadruge za 1933 godinu nalaze se 
sledeća g.g. Ing. V. Lučić, pretsednik; St. Veljkovdć, potpret- 
sedniik, T. Tošić, Mil. D. Miloševič; u nadzornom odboru su 
g.g.: Vuk. M. Stefanovć, pretsednk; Lazar Krčevinac i P. T. 
Naumović.

ЗЕЛИНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНИЦА, CB. ИВАИ 
ЗЕЛИНА

И Зелинска дионичта штедионица у Св. Ивану Зелини 
налази се међу заводима који су тражили одлагање рокова 
исплата no Уредби о заштити новчаних завода. Будући да 
]е завод већ био под заштитом Уредбе no члану 6 Закона
о заштитти земдуорадника није му друго ни преоегало. Не ве- 
рујемо да ће и један од оних 150 з-авода, колико je било 
под Уредбама no члану 5 и 6 Зажона о заштити земллрад- 
ника, моћи проћи без заштите сто новсхј Уредби. У протир- 
ном случају значи да je спреман да у сваком погледу удо- 
вољи захтевима својих ловерилаца. Ликвидадија мораторног 
стања код завода који су били под Уредбама мора се по- 
степено извршити. У етапама, да јсе види како he реа- 
гарати публика. Тек ако се успоетави да je диспонирано 
само са једним делом ослобођених изнооа, може бити го- 
вора о либералнијим плановима. Код гаровинцијских завода, 
који су највећим делом ашгажцрани код, земљорадника, мало 
који завод моћи ће избећи заштиту. Потраживања новчаних 
завода према земљораднику, a ту  je највећи део лотражи- 
вања проввнцијских завода, моћи he се реализирати тек. 
за 13 година. Behe реализације почеће тек последње 3— 4 
године јер се у првим годиеама плаћају заправо саж> ка- 
мате и минималие квоте од главнице. Рокови уложака и 
рокови по-лраживања морају се поклапати. Према томе, кад 
je закоеодавац одредио да се потраживања према земљо- 
раднику мо-гу каплатпти тек за 13 година, онда мора до- 
зеолити и новчанил! заводима да они своје обавезе према 
својим оовериоцима ликвидирају у одговарајућем року. По- 
гопгову ;кад. стварно вије ништа предвиђено да би новчани 
заводи овоја потраживања према земљорадницима могли у 
догледно време мобилизирати. Према томе јасно Je, да ће 
највећи део провинцијских завода својим обавезама лрема 
улагачима моћи удовол>а®ати исто -снако како ће они моћи 
до-ћи до својих потраживања према земљораднику.

Биланси Зелинске штедионице за последње 4 године ■
овамо изгледају : "<i . :

Актива 1930 1931 1932 ■ ISSS

У жљадама динара
Благајна 126 122 66 - 60
Народна баика 7 7 ■ Л ■ 7 ф '

Менице 9.552 9.732 9:240 8:781
Ефекти 390 335 226 11«
Дужници 410 47 59 134
Губитак ------ 104

Пасива

Г лавница 1.000 1.000 1.000 l £ 0 f '
Резерве 75 87 76 5
Улошци 8.550 8.306 8.666 8.371
Реесконт 503 607 470 315
Повериоци 105 89 123 56
Добитак 102 86 7 -------
Збир билаиса 10.488 10.246 10.333 9.747

Улошци су опали за неких 300 хиљада динара. Међу— 
тим je завод отишао под Уредбу no члану 6 и тако je даљи 
одлив уложака заустављен. Улошци icy «сада на висини из
1931 године. Значи да одлив и није био зната«. Сељаци, \т 
чак и онда када >су за то били у стању, нису —  услед аги- 
тације —  коja  je у  неким крајевима била знатна — удо- 
вољавали овојим обвезама, присилили су штедионицу7 да за- 
тражи заштиту. A кад се већ мора под заштиту, a то  je 
судбина највећег дела провинцијских завода, онда je много 
боље ако се та зашггита затражи још онда док има ликвид- 
них сретстава, него ажо се затражи онда, кад су ова саовим 
вско-ришћеиа. У првом случају много je лажше израдити no- 
вол>ан план за отплату уложака одно'сно о.сталих обавеза.

Меиице су опале за пола милиона динара. Ефекти за . 
94 хиљаде динара. To долази од отписа будући ,да je  за— 
лиха остала иста. Ha ефектима na и државним папиржла 
неки »овчани заводи имали су знатне губитке.

Година je завршена са губитком од 104 хил»аде ди- 
нара. Поред тога што je резерва смањена за 70 хиљдда. 
Ha неповољни резултат делшао je у првом реду отпис код 
ефеката. To je једна пролазна појава која се не појављује 
сваке године. Међутим и без отписа код ефеката био би 
губитак. Разлика на кама-тама »оја je раније покривала сву 
режију и одбацивала знатан добитак данас je мања. Код зе- 
мљорадничких дугава каматњак je максимиран са 6%. Да се 
покрију режије потребно je епустити камату. «а улоге у 
о-биму на који у нашим крајевивиа ниемо били научени. 
Лако je било плаћати на улоге 6 и више %, кад се je  
на мениц,е могло рачунати 12% и више. Маржа je онда блла 
најмање 6%. Да«ас кад кам-ате које завод може рачунат» 
практично изиосе само 6%  на улоге не би се могло ништа 
плаћати. Зелииека штедионица обја!вила je да на старе уло- 
re плаћа 1.2% камате. Ha тај начин биће могуће одржати' 
равнотежу између прихода и расхода. Сл1ањење камате на 
1.2% имало би за последицу да би највећи део улога био 
гтодитнут. Ради тага je било потребно да завод затражи за- 
tiiTHTy. A тим путем ivtopahe ићи и многа друти заводи д а  
ка тај начин задрже улоге, код којих су силом прилика 
и т  разлога покрића режија морали скинути камате.

: ТРГ0ВАЧК0 ОБАВЕШТАЈНИ ЗАВОД A. Д.
: П Р Е Ђ Е

i ; R. G. DUN & CO..
НАЈВЕЂА ИЗВЕШ ТАЈНА ОРГАНИЗАЦШ А ;

БЕОГРАД ЗАГРЕБ \
К та ез М ш с а Ј л о в а  3 0 . Т . •



А Н А Л И З  A Б ИII A H C A
Цздетгаев „Н ар о д н о м  Б и а г о е т а њ у “

БРОЈ 16 БЕОГРАД, 14. АПРИЛ 1934. ШДИНА VI

Садржај:
„Srbija’’ prvo srpsko društvo za osiguranje, Beograd 
Prometna banka a. d., Beograd 
Kovnica a. d., Beograd

„SRBIJA” PRVO SRPSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE 
BEOGRAD

„Srbija” je za 1933 godinu prvo naše osiguravajuće dru
štvo, koje je objavilo svoje završne račune, a pošto je ona je
dno od naših najvećih osiguravajućih društava, pristupamo sa 
najvećim interesovanjem analizi njenih završnih računa, pošto 
nam ovi mogu korisno poslužiti kao indikator za uslove rada i 
razvoj prilika u našem osiguravajućem poslu u prošloj godini. 
Dosada su osiguravajuća društva pokazivala najveću otpornu 
snagu prema privrednoj depresiji. Međutim su se prilike u 1933 
godini još i dalje pogoršavale. Pored teške depresije kod nas 
dejstvovali su još i specijalni faktori: kriza poverenja, koja nije 
nanela šteta samo našem bankarstvu nego u istoj meri i osigu
ravajućim društvima, osiromašenje stanovništva, smanjenje volu
mena osiguravajućih poslova zbog manje privredne delatnosti, 
smanjenje osiguranja u elementaru pre svega kod poljoprivred
nika s jedne strane zbog manje vrednosti i nerentabilnosti po
ljoprivrednih proizvoda, a sa druge zbog nemogućnosti seljaka 
da plaća premije, dalje zbog nedovoljne zaštite poverilačkih pra
va, gubitak na hartijam a od od vrednosti, zamrznuta potraživa
nja itd.

Pored svih tih teškoća, pretrpela su osiguravajuća društva 
u prošloj godini nova znatna opterećenja, i to uvođenjem vatro-, 
gaenog prinosa od 6% od čistih —  neto — premija požara, koji 
pada na 'isključiv teret društava prema zakonu od 26 juna 1933 
godine. Povodom ovoga čitamo u izveštaju, „Srbije” : „Buduć
nost će pokazati, a mi sumnjamo da će ovo novo breme biti 
vremenom izdržljivo za osiguravajući društva i da neće izazvati 
neželjene potrese opterećenih ustanova”.

Što se tiče samoga rada „Srbije” uprava napominje, da su 
njeni napori bili koncentrisani na to. da održi na snazi stare po
slove i da pribavi nove — što s obzirom na znatno smanjene 
mogućnosti pojedinaca i preduzeća nije bio lak zadatak. Obazri- 
V'oet u svim poslovima morala je biti mnogo Veća nego ra
nije. Ponovno se ispoljavala težnja — nesavesnih pojedinaca na
ročito u elementarnom osiguranju —  da pomoću požara postignu 
nepravednu dobit na račun osiguravajućih društava. I pored 
najveće obazrivosti ovde je nemoguće izbeći sve vrste najrazli- 
čitijih šteta.

Premijski prihodi, izuzev u životnom odeljenju, pokazuju 
u prošloj godini opadanje.

Prihodi od nepokretnosti i oni ostalih imovinskih delova 
osiguravajućih društava takođe su smanjeni.

Ipak je „Srbija”, uglavnome zbog znatnog smanjenja šte
ta  prema ranijoj godini, naročito u osiguranju protiv požara 
mogla iskazati povoljan tehnički rezultat njenog rada. Zahvalju
jući ovome smanjenju šteta, u kome je nađeno izravnanje za 
smanjene prihode, „Srbija” je bila u stanju, da iskaže dobit rav
nu onoj u prethodnoj godini. Prema računu gubitka i dobitka 
ukupni su prihodi veći nego u 1932 godini — i ako samo za ne

punih 100 hiljada dinara, ali je to ipak dovoljno, da deli ^Sr
bija” svojim akcionarima na ime dobiti 1 milion dinara odno
sno dividendu od 10% ili 20 dinara po akciji — nepromenjeno 
kao i pretprošle godine.

Dalji je — a to je takođe jedan vrlo važan indikator
— uprkos manjih prihoda od premija, dakle uprkos izvesnog 
restringiranja poslovnog volumena obrtni kapital „Srbije” u 
stalnom povećanju. Od 43.6 miliona u 1930 na 45.2 miliona u
1931 godini, na 46.05 miliona u 1932 i na 62.7 m iliona'u 1933 
godini. Ova poslednja cifra iziskuje izvesnu korekturu, pošto 
su kaucije i garantije, dakle prelazne pozicije bilansa, koje su 
još prošle godine bilansirane sa 1.13 miliona iskazane u 1933 
godini sa 17.16 miliona. Ako od zbira bilansa odbijemo razliku 
prema pretprošloj godini, od 16 miliona, onda izlazi, da iznosi 
obrtni kapital 46.67 mil. odnosno za preko 600 hilj. više nego u
1932 god. Uprkos krize, znači,1 da je obrtni kapital „Srbije'’ 
veći, što je svakako prirodna posledica povećanja njenih fondova 
•— o čemu će docnije još biti govora. Svakako je ovo dosada 
najveće stanje od kako društvo postoji. Ni pogoršana depresija 
nije mogla razvoj dakle sprečiti.

U narednoj tablici donosimo pregled kretanja volumena 
osiguravajućeg posla „Srbije”. Ovi podatci nam pokazuju zbir 
osiguranih glavnica odnosno zbir vrednosti polisa, koje su bile 
na snazi krajem godine, u milionima dinara —  po pojedinim 
granam a:

1928. 1931. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Osig života 32.1 62.6 74.1 75.2
Osig. požara 2.251.6 2.920.7 2.847.4 2.707.9
Osig. nesrečnih sluč. 4.9 40.7 50.8 46.0
Osig. uzgrednih grana 97.6 233.6 208.6 155.9

2.386.2 3.257.6 3.181.0 2.985.0

Rekordno stanje osiguranih glavnica imali smo krajem
1931 godine, sa 3.25 milijardi dinara; 'zatim volumen postepeno 
opada, u 1933 godini za 196 miliona na 2985 miliona, koliko je 
iznosio krajem 1930 godine — što je apsolutno povoljan znak, 
koji potvrđuje, da je otporna snaga osiguravajućih društava 
prema krizi veoma velika. Smanjenje poslovnog volumena iznosi 
u 1933 godini jedva 6% prema 2.5% u 1932 godini. To je upravo 
neznatno. Ono je posledica izvesnog smanjenja kod svih grama 
osiguravajućeg posla, izuzev odeljenja osiguranja života, koje 
pokazuje neznatno smanjenje.

Ubeđeni smo, da bi „Srbija” vrlo lako mogla pokazivati 
povećanje iznosa osiguranih glavnica. Međutim ona to nije ura
dila, jer bi danas svako forsiranje poslova u znatnoj meri po
većalo rizike. Sva osiguranja, pa i stara, naročito 4u brižljiva 
pregledana i triirana i  samo najsigurnija zadržana. To je danas 
važniji postulat poslovne politike nego možda ranije.
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Analiiza osiguravajućeg posla po pojedinim granama 

A. Osiguranje života

Krajem 1932 godine bilo je na snazi 2351 polisa sa glavni
com od 74.07 miliona; u toku 1933 godine izdato je novih, i 
reaktivirano 772 polise sa 24.9 miliona, tako da je glavnica po
većana na 99.0 miliona dinara sa ukupno 3123 polise. Ali: je 
prema prirodi posla otpalo u toku 1933 godine 622 polise sa 
23.77 miliona i to zbog smrtnih slučajeva 32 polise u iznosu od 
867 hiljada, 49 zbog šteta, u vrednosti od 431 hiljada i relativno 
vrlo mnogo, 541 polisa usled neplaćanja, otkupa itd. u vrednosti 
od 22.47 miliona (u 1932 godini otpalo je iz ovog istog razloga 
216 polisa za 14 miliona •— što potvrđuje, u kako znatnoj rneri 
su se uslovi rada pogoršali u ovome osiguranju)..Iz ovoga izlazi, 
da je per. saldo ostalo na snazi krajem 1933 godine 2501 polisa 
sa kapitalom od 75.24 miliona.

Prihodi ove grane osiguranja iznosili su na premijama
3.04 prema 3.19 miliona u 1932 godini'. Ali su to bruto — prihodi 
od premija. Ako od toga odbijemo deo koji „Srbija” plaća reo- 
siguraiču — 642 hiljade, onda ostaje neto-premija od 2.39 mili
ona odnosno 78.8% prema 76.1% u 1932 godini. Ukupne štete 
su iznosile 621 hiljadu (prema 712, hiljada u 1932 godini) a 
neto štete, po odbiiku iznosa koje je snosio reosigurač svega 
383 hiljade. Znači, da je u 1932 godini „Srbija” od ukupnih pre
mija zadržala 78.8% a od šteta preuzela na sebe svega 61.6% 
prema 60.3% u 1932 i 93.3% u 1931 godini. Kod neto premija 
od 2.4 miliona, neto štete su iznosile 383 hiljade odnosno 15.9% 
prem a 17.7% u 1932 godini. Odnos se dakle znatno popravio, 
u korist „Srbije”. Tome treba kao prihod dodati još i dažbine 
životnog osiguranja, koji u celosti pripadaju „Srbiji”, u iznosu 
od 77 hiljada. f :

B. Elementarno osiguranje

1) Osiguranje protiv požara

Najvažnija grana elementara, a istovremeno i najosetijl- 
vija i najteža je osiguranje protiv požara. Naročito za vreme 
privrednih depresija, osiguravajuća društva ne mogu biti dovolj
no Obazriva. Tu je gotovo jedini lek, da se u što većoj meri 
održava od -novih poslova, naročito kada finansieke prilike korni- 
tenata nisu u dovoljnoj meri poznate. Krajem 1932 godine 
bilo je na snazi 10599 polisa sa glavnicom od 2.847.4 miliona 
dinara; nova produkcija u 1933 godini obuhvata 1455 polisa sa
597.3 miliona, a pošto je istovremeno otpalo 2123 polisa sa
736.9 miliona (421.6 miliona usled isteka osiguranja i
315.3 miliona zbog neplaćanja, redukcije i šteta) to je  krajem 
1933 godine ostalo na snazi 9931 polisa sa kapitalom od 2707.9 
miliona dinara. Prihodi na premijama ovoga odeljenja iznosili 
su 3.67 prema 4.2 miliona u prošloj godini a štete su iznosile 
1.17 miliona prema 2.01 milion. To su bruto iznosi, zajedno sa 
učešćem reosigurača. Neto premije dostižu 1.67 miliona a neto 
štete 340 hiljada prema 630 i 660 hiljada u ranijim godinama. 
Procentualno štete iznose u 1933 godini 24% od premija prema 
33.2% u 1932 i 32.3% u 1931 godini a zajedno sa dažbinama 
(870 hiljada) smanjen je procenat šteta u još većoj meri: iznosi 
svega 13.4% prema 21.6% i 21.1% u ranijim dvema godinama. 
Od bruto premija zadržala je „Srbija” 45.5% zbog čega je njeno 
učešće u neto štetama svega 29% prema 31.4% u 1932 i 40.6% 
u 1931 i 48.5% u 1930 godini —  što je posledica ugovora sa reo- 
šiguračem, koji je prema tome u 1933 godini imao da snosi 
71% od šteta, prema 68.6% u 1932, 59.4% u 1931 i 51.5%  u
1930 godini. Znači, da je poslednjih godina ovaj odnos znatno 
popravljen u korist „Srbije”. Toj činjenici treba u velikoj tneri 
pripisati i povoljan rezultat rada. Reosiguranje nalaže osigu
raču izvesne. terete, i smanjuje- njegove čiste prihode od pre
mija, ali je u pogledu podele rizika vanredno povoljno i u če
stim slučajevima spasavajuće.

2) Osiguranje transporta
Ova grana je poslednjih godina naročito komplikovana, 

zbog čega se njen volumen snatno smanjio. Dok su bruto pre
mije u ranijim godinama iznosile i preko 2 miliona, dotle su u 
1933 godini iznosile svega 432 hiljade prema 768 hiljada u 1932 
i 1.75 miliona u 1931 godini. Od toga je „Srbija,, poslednje dve 
godine zadržala 23% (101 hiljadu plus dažbine) zbog čega je 
na nju, per saldo, od šteta došlo svega 10% (14.3% u 1932 i 
43% u 1931 godini) odnosno 29 hiljada kod 290 hiljada bruto 
šteta. Odnos neto šteta prema neto premijama iznosi 1933 g o 
dine 28.7% dok je na primer 1929 godine bio 108% — kada 
je ova grana bila naročito deficitarna. Zbog reosiguranja pri
mila je „Srbija” od neto-premija 1933 godine 101 hiljadu a sa 
dažbinama 134- hiljade, dok je na,im e šteta isplatila svega 29 
hiljada.

3) Uzgredne grane
U ove ubrajaju se osiguranja provalne krađe, loma stakla, 

auto-taksa i zak. dužnosti jemstva. Krajem 1932 godine društvo 
je po ovim poslovima imalo 499 polisa sa 209 miliona; u 1933 
godini novo je izdato 137 polisa sa 87 miliona, a pošto je u 1933 
godini otpalo 260 polisa sa 139.8 miliona (101 milion zoog 
isteka i 38.6 miliona usled neplaćanja i šteta) ovim ostalo je per 
saldo na snazi krajem 1933 godine 376 polisa sa 155.97 miliona.

Bruto premije su iznosile 242 hiljade, bruto štete 65.9 hi
ljada, a neto premije u korist „Srbije” 65 hiljada dok je na ime 
šteta isplatila 35.8 hiljada dinara. Zajedno sa dažbinama „Srbi- 
jU” je S933 godine primila neto 122 hiljade a isplatila 35.8 
hiljada.

U odeijenju osiguranja nesrečnih slučajeva bilo je na 
snazi 121 polisa sa 46 miliona dinara. Prihodi ove grane su iz« 
nosili 93 hiljade bruto premija i 4.7 hiljada bruto šteta. Od čistili 
premija ostalo je „Srbiji” 68 hiljada a zajedno sa dažbinama 
77 hiljada, dok je ona imala da snosi kao udeo na štetam a svega
15 hiljada.

Toliko o kretanju pojedinih grana osiguravajućeg posla. 
U narednoj tablici donosimo četverogodišnji pregled računa gu
bitka i dobitka, sa globalnim podatcima o prihodima odnosno 
rashodima osiguravajućeg posla, sve u neto-ciframa, dakle u 
iznosima, koje je isplatila odnosno naplatila „Srbija” za svoj ra
čun — to jest po odbitku udela reosigurača.

Dobijamo sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka
Prihodi 1930 1931 1932

u hiljadama dinara
1933

Prenos dobiti 113 12 66 13
Premije neto 4.389 5.040 4.713 4.303
Rez. i pren. premije 15.604 16.610 17.281 18.408
Rezervisana šteta 682 499 621 783
Kamata 1.843 1.824 1.989 1.699
Dažbine 1.191 1.294 1.195 1.046
Prihodi od nepokretnosti 2.416 2.331 2.046 1.746
Razni prihodi 19 36 13 124

Rashodi
Štete 841 94-8 1.134 804
Isplate doživ. osig, 334 399 395 427
Otkupljene polise 289 251 334 •586
Penzije 4 3 3 3
Vraćene premije 4 11 6 2
Rez. za isplatu štete . 269 620 783 610
Kamata 97 121 121 119
Režijski troškovi 4.303 4.154 4.627 4.435
Otpisi 87 833 374 28
Dotacije 714 746 729 261
Vatrogasna taksa — - — — 50
Čista dobit 2.954 2.778 1.742 1.791
Zbir prihoda ili rashoda 26.258 27.649 27.926 28.121
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Napomenuli smo, da su ukupni prihodi veći nego ranijih 
godina. Bruto prihod: od premija — ukupno —  iznose 7.48 m-li- 
ona, zbog čega su i neto premije za 4.3 miliona manje nego pret
hodne dve godine — i samo nešto malo manje nego u 1930 go
dini, koja je opšte.uzev bila još neprimerno bolja nego 1933 go
dine. Dalje vidimo, da su i naplaćene dažbine manje nego ra
nijih godina. I svi ostali prihodi, kojO nisu u neposrednoj vezi 
sa osiguravajućim poslom, kao što cu prihodi od kamata, nepo- 
kretnositi i razni. Veće su samo rezerv,isane štete i rezervne i 
prenosne premije, što je ovde tehničko-računski način knjiženja, 
pošto se ove pozicije vode kroz račun gubitka tranzitorno — 
jer je njihovo stvarno mesto u računu izravnanja, pošto pred
stavljaju sastavne delove društvene imovine.

što  se tiče smanjenih prihoda od premija, njihov je efekat 
nadoknađen još jačim sma,njenjcm šteta. Opadanje prihoda od 
kam ata i nepokretnosti moralo je biti izjednačeno štednjom i 
smanjenjem drugih rashoda: režijski troškovi su reducirani za 
200 hiljada, otpisi smanjeni ‘za 350 hiljada, dotacije za preko 
400 hiljada itd. Povećani su rashodi zbog otkupljenih polisa, 
što je za osiguravajuće društvo u poslednjoj liniji povoljno. 
Zbog sv:h tih metoda mogla je čista dobit ostati ista kao i 1932 
godine, pa čak i nešto' malo povećana, za 50 hiljada na 1.79 mi
liona, dok je u 1931 i 1932 godini bila 2.95 odnosno 2.78 miliona 
dinara.

Kretanje računa izravnanja

Što se tiče obrtnog kapitala, podvukli smo, da se doduše 
postepeno, ali stalno povećava; ovde ni pogoršane privredne 
prilike nisu mogle naškoditi procesu povećavanja sretstava, 
koje je u izvesnoj meri automatiizirano, povećavanjem premij
skih rezervi. Imali smo već priliku da podvučemo, kod ran jin 
analiza, da se na primer pasiva „Sr.bije” sastoji skoro isključivo 
iz sopstvenih sretstava i fondova. Od obrtnog kapitala od preko 
46 miliona krajem 1933 godine samo je 1.6 miliona bilansirano 
kao pasivni tek. račun i 560 hiljada kao razna pasiva, što doka
zuje, da od ukupnog obrtnog kapitala ni 5% nisu poveriođ!

Račun izravnanja

Aktiva

1930. 1931. 1932. 
u hiljadama dinara

1933.

Blagajna 404 299 340 276
Tek. računi i blag. zap. 23.982 24.878 25.4-28 26.045
Nepokretnosti 8.346 8.347 8.347 S.347
Hartije od vrednosti 3.711 2.985 2.452 2.671
Zajmovi na polise 1.210 1.442 2.084 2.394
Naplate inkaso 781 1.325 1.389 1.702
Nameštaj 2 din. 37 51 46
Kaucije, garancije itd. 1.190 1.250 1.132 17! 65
Razna imovina 3.986 4.830 3.348 2.508

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Fondovi razni 
Fond kursne razlike 
Premijske rezerve:

5.642
443

6.305 6.558 7,087

uzgredne grane 96 621 160 175
života 14.772 16.043 17.487

o00

nesreć. slučajeva 43 64 92 1)2
požara 4.436 4.310 4.282 4.211
transporta ' 815 725 665 672
razne rez. života 233 . 237 241 270

Ukupno 20.420 21.526 22.952 23 700

Rezerva za isplatu šteta:
života 269 348 341 356
nesreć, slučajeva — 9 60 __

požara 166 181 237 102
transporta 49 81 17 28
uzgredne grane 15 2 128 123

Ukupno 499 620 783 610
Tekući računi 1.831 1.888 1.637 1 626
Polagači kaucija 1.190 1.250 1.132 17.165
Razna pasiva 1.147 1.097 1.309 565
Tantijeme 766 747 452 480
Dobit za podelu 1.512 1.566 .1.013 1 018

Zbir bilansa 43.610 45.195 46.052 62.672
Kod svakog osiguravajućeg društva je najvažnija od

nosno najinteresantnija njegova garantna glavnica. Ona iznosi 
kod „Srbije” krajem 1933 godine 41.4 miliona od čega je glav
nica 10 miliona, sopstveni fondovi 7.1 milion (6.5 miliona u
1932 godini), 23,7 miliona premijskih rezerva (22.9 miliona u 
1932) i 610 hiljada rezerva za isplatu šteta, koja je 1932 go
dine iznosila 783 hiljade, jedino kod premijske rezerve za po
žar imamo neznatno smanjenje, dok su kod svih ostalih grana 
u normalnom i zadovoljavajućem povećanju.

Vrlo interesantan je plasman ovih sretstava, koji nam 
pokazuje aktiva „Srbije”. Najveći iznos pretstavljaju aktivni te
kući računi (u koje su uračunaiti i blagajnički zapisi Narodne 
banke), sa  26.05 miliona i uprava napominje u svome izveštaju 
da je ceo taj iznos bio plasiran kao potraživanje kod raznih 
novčanih ustanova. Likviditet je dakle ogroman. Zatim dolaze 
nepokretnosti, u koje je plasirano 8.3 miliona i to delimično sop
stvena sretstva a delimično premijske rezerve. Isto važi za har- 
tije od vrednosti čiji je plasman sa 2.67 miliona za 220 hiljada 
veći nego 1932 godine, jedan tipičan indikator za pogoršanje 
opštih prilika je dalji i povećanje zajmova na sopstvene роНче, 
koji su porasli za preko 300 hiljada na 2.4 miliona.

Razna imovina „Srbije” smanjena je za 800 hiljada na
2.5 miliona.

Posle potrebnih otpisa u 1933 godini, i po odbitku tro
škova organizacije i akvizicije i svih ostalih rashoda, ostaje 
„Srbiji” čista dobit od 1.79 miliona; od toga iznosa dotirano je 
89 hiljada opštem rezervnom fondu, 178 hiljada fondu za even
tualne štete, 480 hiljada upravi, nadzornom odboru i činovni
cima kao tantijema, 26 hiljada osiguranicima kao dividenda; na 
ime dividende akcionarima dato je 1 milion odnosno 10% a osta- 
ta tak 'o d  18 hiljada prenet je na novi račun.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Miloš Savčić, pret- 
sednik; Vasa U. Jovanovič, potpretsednik; Krsta Lj. Miletič, 
Košta L. Timotijević, Žika Jankovič, Aleksandar Acović, Vladeta 
M. Savčić, Milan Lujanović, Svetozar M. Savčić, Dušan Mi-li- 
jević, Milorad M. Radojlović, Jovan M. Jovanovič. U nadzornom 
odboru su: Stevan V. Gajič, pretsednik, Milan O. Maksimovič, 
potpretsednik, Milivoje Obradović, Ljubomir Bojović, Milenko 
M. Savčić. Generalni direktor: Stevan M. Milovanovič.

PROMETNA BANKA A. D., BEOGRAD

Prometna banka a. d.; Beograd ne može se posmatrati 
samo sa isključivo bankarsko-analitičkog gledišta, pošto ona 
nije samo velika banka već i jedan između najvećih industrija
laca na području bivše Kraljevine Srbije. A njeno učestvovanje 
u industriji nije ograničeno samo na jednu granu industrijske 
delatnosti već na više njih, što je važno kod proučavanja volu
mena njenih poslova kao i zbog podele rizika. Prometna banka 
kao industrijalac angažovana je u šumskoj odnosno drvarskoj 
industriji, u transportu — rečnom brodarstvu, u mašinskoj in
dustriji, u građevinarstvu i u rudarstvu. Prema strukturi bančine 
aktive odnosno njenog industrijskog angažmana, najveći je onaj 
u šumskoj industriji, zatim u maš'mskoj i metalnoj, a odmah posle 
ove dolazi brodarstvo. -

Sve su ove industrije u prošloj godini bile teško pogo
đene opštom i pogoršanom privrednom depresijom, š to  se tiče 
šumske industrije, uprava Prometne banke napominje, da je
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rad njenih strugara u Beogradu i Bosanskoj jagodini bio n a 
ročito otežan usled smanjenja potrošnje građe kao i zbog oštre 
konkurencije koja je vladala gotovo kroz čitavu godinu. Pored 
toga bile su cene građi u prošloj godini u opadanju. P rodaja 
prerađene robe takođe je podbacila, tako da je na kraju go
dine ostalo na stovarištima mnogo građe, sa manjom vrednošću, 
zbog čega je krajem godine, kod ova dva preduzeća gubitak 
postao neizb-ežan, Izvoza nije 'bio ni ove godine zbog čega su 
naša velika preduzeća koja su ranije radila gotovo isključ.vo za 
strana tržišta, morala baciti svoju proizvodnju na domaće tr
žište: zbog velikih ponuda i znatno reduciranih potreba — koje 
su bile posledica manje građevinske đelatnosti, nisu se mog.e 
postići zadovoljavajuće cene. Za to nas ne sme čuditi, da će 
naša šumska preduzeća, kako za pretprošlu, tako i 1933 godinu 
zaključiti u pretežnoj meri sa gubitcima.

O bančinom industrijskom odeljenju u Bajinoj Bašti, koje 
je prošle godine likvidirano, pošto država nije mogla da ispuni 
svoje obaveze po ugovoru, u izveštaju uprave više nema govora, 
i ako smo skloni pretpostavci, da ni ovde likvidacija nije usle- 
diia sa zaradom.

Dalje se uprava žali, da njena fabrika vagona i gvozde
nih konstrukcija u Kruševcu u prošloj godini nije imala dovoljno 
narudžbina i ako su od strane uprave učinjeni veliki napori za 
dobijanje novih poslova —  i ako smo prošle godine mogli zabe
ležiti da su novi vagoni koji su 1932 godine izrađeni za Mini
starstvo saobraćaja bili odlično konstruisani. Komisija koja je 
te vagone primila u 1933 godini, bila je veoma zadovoljna so
lidnom i tačnom izradom. Od ove nedovoljne zaposlenosti pate 
danas gotovo sva naša velika preduzeća mašinske industrije. Za 
njih u glavnome dolaze u pitanje porudžbine naših železnica, 
koje sada mnogo štede , pa čak i na redovnim popravkama va
gona i lokomotiva.

Što se tiče bančinog brodarstva, uprava napominje, da je 
ono u prošloj godini bilo manje zaposleno nego uobičajeno, zbog 
čega je u tome odeljenju postignuta i manja zarada nego ranijih 
godina.

Dalje je konstatovano u izveštaju, da je pitanje imanja 
„Topoljak” definitivno rešeno i da je bančino učešće u tom ima
nju uneto u bilans.

Kod ovako nepovoljnih rezultata rada celokupnog indu
strijskog kompartmana nije ni bankarski posao,'koji je u prošloj 
godini bio takođe podvrgnut najtežim iskušenjima, mogao Biti 
rešavajući —• iz čega izlazi da rezultat ukupnog rada banćinog 
nije mogao biti zaključen sa zaradom.

Iz računa gubitka vidimo, da je na industrijskom к о т -  
parämamx za prošlu godinu pretrpljen gubitak od 2.58 miliona. 
Ipak, per saldo godišnji gubitak Prometne banke iznosi svega 
2.08 miliona, što znači, da je čisto bankarski rad bio ipak akti
van za pola miliona. Uprava bančina je predložila glavnome 
zboru akcionara, da se taj gubitak otpiše upotrebom osobenog 
rezervnog fonda, koji krajem 1933 godine iznosi 14.8 miliona.

U stvari računski gubitak za 1933 godinu po našem mi
šljenju ipak nije bio 2.08 miliona, jer su pored toga, u toku go
dine izvesni imovinski delovi bančim iz tekućih prihoda pove
ćani. Tako na primer vidimo znatne promene kod osobenog re
zervnog fonda. Ovaj je iznosio krajem 1932 godine 13.56 miliona. 
U 1933 godini dotirano je ovome fondu neisplaćena dobit iz 
1927 godine, od 4.2 hiljada kao i prihod hartija od vrednosti 
rezervnog fonda u iznosu od 1.2 miliona. Dalje imamo u pasivi 
nov fond kursne razlike, od 596 hiljada. Ako bismo sve ove 
prihode, koji iznose ukupno 1.82 miliona upotrebili za smanjenje 
gubitka, onda bi ovaj iznosio u mesto 2.08 miliona svega 267 hi
ljada. Međutim otpisom gubitka preko osobenog rezervnog fon
da učinjeno je u stvari isto to, sa tom razlikom da ide sada ceo 
gubitak na teret ovoga fonda i da ostaje i dalje fond kursne 
razlike efekata.

Kretanje bankarskih poslova Prometne banke najbolje 
nam pokazuje sledeča tablica:

Aktiva

Gotovina: 
u blagajni 
Narodna banka 
u stranoj moneti

Račun izravnan/a

1930. 1931. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

1.809
728
178

975 297 865
988 902 669

12 4 1

Ukupno

Nepokretnosti 
Hartije od vrednosti 
Vrednost rez. fonda 
Nameštaj
Kaucije, ostave itd. 
Gubitak

Pasiva 
Glavnica 
Fondovi: 

stalni rezervni 
osobeni rezervni 
valorizacioni fond

Ukupno

Fond kursne razlike 
Obaveze:

ulozi na štednju 
tekući računi 
reeskont
zalog kod Nar. banke,

6.124

26.905
48.482
10.230

249

24.259
42.849
20.590

940

22.445
31.229
15.732

Rashodi
Troškovi
Kamata
Otpisi
Gubitak na hart, od vredn. 
Čista dobit

od toga je podeljeno: 
stalnom rezerv, fondu 
za tantijemu 
za dividendu 
vanr. dot. rez. fondu 

Gubitak preduzeća

2.976
5.277-
3.117

2.419
5.654
2.102

3.197 3.163

415
719

2.000

411
712

2.000

Ukupno 2.716 1.976 1.203 1.535

Blag. zapisi ------ - 1.000
Državni bonovi 21.481 18.430 4.177 1.267
Zajmovi:

po menicama 10.285 15.332 11.497 9.679
po zalogama 513 327 333 234
po tek. računima 20.894 12.894 15.037 17.013

Ukupno 30.858 28.553 26.867 26.926

Bančina preduzeća:
Strugare 22.263 23.146 19.693 15.796
Brodarstvo 5.510 7,381 7.629 6.126
Fabrika vagona 11.725 13.979 13.209 8.956

39.499 44.506 40.531 30.878

9.837 9.775 9.793 10.690
11.727 16.518 16.493 16.602
21.112 15.220 13.051 13.355

1 din. 1 din. 1 din. 1 din.
137.040 154.726 146.424 87.923

2.085

20.000 20.000 20.000 20.000

5.000 5.000 5.000 5.000
11.578 13.380 13.564 14.787
2.709 2.709 2.710 2.710

19.288 21.090 21.274 22.4-96

596

1бхга
34.531

9.871

Ukupno 85.618 88.638 69.407 60.465

Prenosna kam ata 103 82 64 42
Privremeni računi 3.382 2.208 1.287 ------
Dividenda 2.000 2.000 800 ------
Tantijem a 719 712 283 ------
Zbir bilansa 274.275 289.726 259.539 191.548
Obrtni kapital 137.235 135.000 113.115 103.619

Račun gubitka i dobitka

1930. 1931. 1932.. 1933.
u hiljadama danara

2.572
5.043
2.542

136
1.259

2.260
4,079

283
800
164

2.579
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Prihodi

Od nepokretnosti 2.695 2.217 1.453 1.415
Od hart, od vrednosti 1.434 1.516 1.686 740
Kamata 5.995 5.909 ”5.069 2.432
Provizije i prih. preduzeća 4.329 3.219 2.746 1.193
Naplaćena otpisana potraž. 114 33 598 ——
Razni prihodi 443 953
Gubitak 2.085
.Zbir bilansa 14.564 13.338 11.552 8.918

Tuđa sredstva iznose 60.4 prema 69.4 miliona u 1932 go
dini; per saldo ona su smanjena za oko 15%. Od toga imamo 
kod uloga na štednju odliv od 6 na 16 miliona — što čak i više 
nego u ranijim godinama, znači, da povlačenje još uvek nije 
obustavljeno. Pre krize, krajem 1930 godine ovde su ulozi na 
štednju iznosili skoro 27 miliona; od toga, smanjeni su za p o 
slednje tri godine za jednu trećinu, 11 miliona, a od toga je samo
1933 godine isplaćeno skoro 6 miliona. Tome na suprot imamo 
kod pasivnih tekućih računa nov priliv, za 3.3 na 34.5 miliona. 
P o  tim računima banka je isplatila od 1930 godine do kraja
1932 godine 17 miliona, a ako odbijemo ovogodišnji priliv, onda 
Svega oko 14 miliona. U danima naročito velike navale ula
gača u 1931 godini Prometna banka je uspela da poveća svoje 
reeskontne kredite, od 10.2 na 20.6 miliona, da za to ne bi mo
rala smanjiti svoje aktivne poslove. Zatim u 1932 i 1933 go
dini vratila je preko polovinu tih kredita, pošto je oslobodila 
sretstva, zbog smanjene industrijske delatnosti. U 1933 godini 
sm anjuje dugovanje po reeskontu kod Narodne banke za 5 mi
liona na 9.9 miliona, i ako je ona istovremeno morala da uplati 
i 6 miliona dinara uloga.

Ukupna tuđa sretstva, koja su bila najveća krajem 1931 
godine za 88.6 miliona, svedena su do kraja 1933 godine na
S0.5 miliona, a bančin obrtni kapital reduciran je od 137.2 mili
ona krajem 1930 godine na 103.6 miliona u 1933 godini. Intere
santne promene imamo i kod sopstvenih sretstava u toku posled
nje četiri godine. Glavnica je nepromenjena 20 milioina. Fondovi, 
bez onoga kursne razlike hartija od vrednosti postepeno se pove
ćavaju, od 19.3 na 22.5 miliona, što je isključivo posledica pro- 
mena osobenog fonda, koji se svake godine dotira, a najviše u
1933 godini; za 1.2 miliona dinara, o čemu je već bilo govora. 
Fond kursne razlike je u 1930 godini iznosio 6.1 milion. Zatim 
u 1931 godini, zbog pada kurseva svih naših efekata, gotovo se 
istopio, na 249 hiljada. U 1932 godini ga uopšte nema, a u 1933 
godini, pošto su se kursevi efekata prilično popravili, opet je 
iskazan, sada sa oko 600 hiljada.

Privremenih računa u pasivi u 1933 godini nema, i pošto 
je banka završila godinu sa gubitkom, nema ni dividende niti 
tantijeme.

Per saldo, obrtni kapital bančin smanjen je za oko 10 mi- 
Ifcma u 1933 godini. Ako pogledamo aktivu onda odmah vidimo, 
d a  dolazi to smanjenje gotovo isključivo od smanjenja kapitala 
uloženog u bančina preduzeća, pošto je njihova vrednost sma
njena za oko 10 miliona, od 40.5 na 30.8 miliona. Od toga je u 
strugari 15.7 miliona (prema prošloj godini manje za 4 miliona) 
u  brodarstvu 6.1 milion (manje za 500 hiljada) a 8.9 miliona u 
fabrici vagona, prema 13.2 miliona u 1932 god. Čisto bankarski 
aktivni poslovi zadržali su nepromenjen kapital, odnosno su sa
26.9 miliona čak i nešto malo veći. Ali imamo u tome komparti- 
изапи izvesne struktureine promene prema 1932 godini koje su 
ц ostalom karakteristične i za razvoj u ranijim godinama: od
1931 godine smanjuje se obim meničnih kredita, od 15.3 na 
■9.6 miliona (od toga u 1933 godini za 1.8 miliona) dok su tome 
sia suprot zajmovi po tekućim računima povećani od 12.9 miliona 
и 1931 na 17 miliona, od toga 2 miliona u 1933 godini. Smanjeni 
su  dalje i lombardni zajmovi, za г/ з  па 230 hiljada. Od državnih 
blagajničkih zapisa ostalo je svega još 1.26 miliona; u toku 1933 
godine naplaćeno je oko 3 miliona dok je u 1932 godini skandi
ralo i realizirano bonova za 14.2 miliona. Blagajnička gotovina

je u 1933 godini nešto veća, ali se više ne iskazuju blagajnički 
zapisi Narodne banke, kojih je banka krajem 1932 godine imala 
za 1 milion dinara.

Portfelj hartija od vrednosti je ove godine nešto malo 
povećan a iznosi 16.6 miliona a vrednost fondova 13.3 miliona, 
odnosno ukupno 30 miliona, prema 29.5 miliona u 1932 godini.

U 1933 godini podeljen je dakle bančio obrtni kapital u 
glavnome na tri skoro jednaka dela: u efekte 30 miliona, u in
dustrijska preduzeća 30 miliona a u zajmove, zajedno sa bono
vima takođe oko 30 miliona. Nepokretnosti su biiansirane sa
10.7 miliona, dakle više sa 900 hiljada što je svakako bilansna 
vrednost bančinog učešća u imanju „Topoljak”.

Ukupni prihodi bančini iznose per saldo 8.9 miliona. Ako 
od toga odbijemo gubitak, onda iznose svega 7.8 miliona odno
sno za 3.7 miliona manje nego u 1932, i za 5.5 miliona manje ne
go u 1931 i za 6.8 miliona manje nego u 1930 godini, kada su 
postojali još normalni uslovi rada. Najviše su opali prihodi od 
industrijskih preduzeća i kamata, koji su prema 1932 godini 
manji za oko 6%. Industrijska preduzeća su dala prihod od
1.2 miliona ali su u rashodima knjiženi kao' gubitak sa 2.58 
miliona. Kod rashoda učinjene su znatne uštede u troškovima, 
koji gubitak nisu mogli smanjiti, iako su i rashodi na kamatama 
reducirani za jednu petinu.

Fondovi Prometne banke iznose krajem 1933 godine 23.1 
milion dinara. Pošto ee poslovni gubitak od 2.08 miliona od
bija, oni će iznositi uvek još za 1 milion više od glavnice.

U upravi Prometne, banke su g. g. Miloš Savčić, pretsed- 
niik; Vasa U. Jovanovič, potpretsednik; Živojin Jankovič, Alek
sandar Acović, Vladeta Savčić, Jovan J. Lučić, Košta L. Timoti- 
jević, Milenko M. Savčić i Ljubiša M. Savčić. U Nadzornom od
boru su g. g. Milutin Stanojevič, pretsednik; Milan Parivodić, 
potpretsednik, Jakov Savčić, Stevan Miloševič i Dimitrije S. 
Mirkovič.

KOVNICA A. D., BEOGRAD

Kovnica u Beogradu osnovana je baš u najpovoljnijem 
momentu. Njeno naročito preimućstvo je baš u tome, što je po
dignuta na osnovu najnovijih tekovina moderne tehnike. Kada 
se mislilo na osnivanje jedne domaće kovnice, nije se još zna
lo da ćemo i mi brzo pristupiti iskivanju većih iznosa metalnog 
novca. Prvobitna je glavna pažnja bila koncentrisana na iski- 
vanje novih jugoslovenskih dukata, pravljenje medalja, spome
nica, ordena itd. Pisali smo pre godinu dana o opsežnoj akciji 
koja je kod nas pokrenuta, i koja ide za tim, da se austrijski 
dukati, sa likom bivšeg austrijskog cara, kojih ima kod nas 
vrlo mnogo, pretope i prekuju u naše domaće, jugoslovenske 
dukate. Zato je od Ministarstva finansija izgrađen naročiti p ra
vilnik i Kovnica iskiva dukate pod državnom kontrolom. Oni po 
finoći zlata, težini i dimenzijama odgovaraju austrijskim duka
tima: imaju 3.4908 grama i 986 finoće što odgovara 23.66 ka
rata. Na jedan kg čistog zlata ima samo 14 grama bakra, koji 
daje zlatu potrebnu čvrstinu. To je zlato mnogo finije od onoga 
austrijskih zlatnika za 10 kruna, gde je finoća svega 900.

U 193.3 godini osetila je i Kovnica u znatnoj meri te
škoće našeg zemljoradnika. Dok je seljak u 1931 godini rado 
i obilno kupovao taj omiljeni nakit, dotle je tražnja u 1932 go
dini bila slaba a u 1933 godini još slabija.

Međutim danas je delokrug rada Kovnice mnogo ^iri. 
Ona je učestvovala i u iskivanju našeg novog srebrnog novca, 
premda je i tu imala da savlada ogromne teškoće. Od desetodi- 
naraca ništa još nije dato za iskivanje, pošto naše vlasti dugo 
nisu mogle steći uverenje o sposobnosti naše Kovnice za ovaj 
posao. Tek u početku 1932 godine dobila je nalog za izradu
12.5 miliona komada od po 20 dinara i pošto je država bila 
sa izradom i brzim izliferovanjem novca vrlo zadovoljna, pri
mila je Kovnica u septembru 1932 godine nov nalog za iskivanje
5.5 miliona komada srebrnog novca od po 50 dinara. Ona je
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tada imala jednog veoma moćnog konkurenta, naime london
sku državnu kovnicu, ali je ipak uspela da dobije poručbinu, 
koja je uspešno, tačno i na vreme izvršena i sav novac pre
dat Ministarstvu finansija do 1 avgusta 1933 godine.

Kada je taj posao bio završen, uprava je donela odluku, 
da proširi proizvodnju na druge artikle kao na pr. pribor za 
jelo, kašike, viljuške i noževe, —  od alpake, srebra itd., kao i 
posrebrivanje i pozlaćivanje raznih predmeta, zašto su nabav
ljene nove mašine.

Nedavno je raspisala bugarska vlada licitaciju za 3 mi
iiona komada srebrnog novca od po 50 leva i 2.5 miiiona koma
da od po 100 leva, u ukupnoj nominalnoj vrednosti od 400 mi
iiona leva. Na toj licitaciji je učestvovalo 8 država, od kojih su 
najpovoljnije uslove dali naša kovnica i Engleska. Bugarska vla
da je donela odluku, da se izrada novca podeli na našu kovni
cu i englesku. Tako će ona baš ovih dana otpočeti sa kovanjem 
bugarskog srebrnog novca od 50 i 100 leva. Pripremni radovi 
su uglavnom već dovršeni.

Pored iskivanja naših srebrnjaka, Kovnica je u 1933 go
dini primila još i razne druge porudžbine za izradu medalja, 
plaketa i spomenica, koje su takođe tačno i na vreme isporučene.

Vidimo dakle da je naša kovnica do sada sjajno bila 
zaposlena, i da ima novom porudžbinom za Bugarsku obez- 
beđen rad za 1934 godinu. Iskivanje srebrnog novca sada je 
vrlo moderno te je verovatno da će naša kovnica učestvovati 
u svim licitacijama u zemlji i u inostranstvu, posto ona već 
raspolaže bogatim iskustvom u ovome radu. Njen kapacitet je 
ogroman: ona može dnevno da izradi, od sirovog materijala do 
gotovog novca 100 hiljada komada 50 dinarskog t pa ili 200 hilj. 
komada tipa dvadesetodinarki.

Kod ovako povoljnog razvoja poslova i dobrog iskori- 
šćenja kapaciteta proizvodnje, jasno je, da mora i finansijski 
efekat rada biti veoma zadovoljavajući; to se vidi i iz naredne 
tablice, u kojoj donosimo glavne bilansne podatke za poslednje 
tri godine — pošto je Kovnica a’. d. osnovana tek krajem 1930 
godine. Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1931. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Blagajna 460 49 2
Neprerađeno zlato 155 229 336
Potraživanja kod banaka 36 394 586
Dukati — 7 91
Bakar 0.6 183 100
Srebro —• 4.885 1
Nepokretnosti 1.704 1.841 1.856
Pokretnosti i nameštaj 47 88 77
Mašinerije 1.419 2.088 2.108
Pribor i alat 241 — 280
Gubitak 257 —• —
Razna aktiva — ostave 1.430 225 352

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000
Rezervni fond — ■ 90 290
Poverioci 576 753 —

Poverioci po eskontu 405 353 —
Poverioci po priv. računu 339 — —

Narod, banka za predato srebro — 4.885 —
Dividenda — 600 600
Ostavljači ostava 1.430 255 —
Prenos dobiti — 84 102
Fond za pokriće šteta — — 900
Zbir bilansa 5.750 10.020 5.791
Razna pasiva — — 899

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Opšti troškovi 757 1.311 631
Kamate 56 128 12
Kursna razlika valuta — 48 8
Gubitak — 257 —
Otpisi — 280 31®
Dobit — 900 1.998

Prihodi

Od dukata i kovanja 392 2.924 2.950
Razni prihodi 164 18 —
Gubitak 257 — —
Zbir prihoda ili rashoda 813 2.924 2.9ГО

Pasiva daje neobično interesantnu sliku. Prve godine
rada, iznosio je zbir bilansa 5.75 mil. din. koliko i krajem 1933
godine, dok je u 1932 giodini bio skoro dvostruko veći, sa 10.02
miiiona, pošto je tada iskivanje našeg kovanog novca bilo u
punom jeku. Povećanje zbira bilansa u 1932 godini dolazi od
vrednosti srebra, primljenog od Narodne banke, koja je  bi-
lansirana sa 4.88 miiiona kao prenosna pozicija. Struktura p a - ‘ 
sive je u toku ove tri godine potpuno izmenje'na: poverioci su  
krajem 1931 godine iznosili 1.32 miiiona, u 1932 godini 1.1 mi!, 
a 1933 godine ih uopšte nema. Kovnica je još 193Г godine imala 
gubitak od 257 hiljada, koji je u 1932 godini eliminiran, a po
red toga je isplaćena 20% dividenda. Krajem 1933 godine Kov
nica ima u svojoj bilansi isključivo sopstvena sretstva i to: gla
vnicu od 3 miiiona, rezervni fond od 290 hiljada, fond za po
kriće eventualnih šteta od 900 hiljada, raznu pasivu od 899 hi
ljada, dividendu od 600 hiljada i prenosnu dobit od 102 hilja
de. Povoljnije stanje se ne da zamisliti.

Od ovih sopstvenih sretstava plasirano je 2.1 milion и 
mašine i 1.86 miiiona u nepokretnosti, 280 hiljada u alat a  77 
hiljada u razne pokretnosti. Znači da iznose ukupno investicije 
4.3З miiiona dinara, prema 3.4 miiiona u 1931 i 4 miiiona u
1932 godini. Vrednost novona.bavljenih mašina u 1932 gođmi 
iznosi posle normalnog otpisa preko 650 hiljada. U sirovine 
(zlato, srebro i bakar) uloženo je krajem 1933 godine 1.02 mi
iiona, vrednost dukata iznosi 91 hiljada a potraživanje kod nov
čanih zavoda 586 hiljada.

Prihodi od iskivanja su u 1933 godini isti kao i 1932 
godine naime 2.9 miiiona. To je čisti prihod proizvodnje, pošto 
su od toga odbijeni već svi troškovi: struja, nadnice, m ontaža 
itd. Opšti upravni troškovi iznose u 1933 godini —  plate, po
štarina, telefon, ogrev, osvetlenje, porezi, osiguranja, putni i; 
kancelarijski troškovi, oglasi itd. — ukupno 631 hiljadu. P la
ćene kam ate iznose 12 hiljada a gubitak na kursu kod deviza
8 hiljada. Prema tome ostaje čista dobit od 2.3 miiiona od koje 
se prvenstveno odbija 2% amortizicija nepokretnosti, 10% kao 
otpis mašina i alata, 20%, otpis ostalog pokretnog inventara,, 
što iznosi svega 310 hiljada dinara, tako da se čista dobit time 
smanjuje na 1.99 miiiona. Od ovoga je dodeljeno 199 hiljada 
rezervnom fondu, 160 hiljada kao tantijema upravnom odboru, 
60 hiljada nadzornom odboru a 60 hiljada kao tantijem direk
toru i činovnicima. Fondu za pokriće eventualnih šteta, koji je 
na novo osnovan, dotirano je 900 hiljada dinara, akcionarima 
je dato 20% kao i 1932 godine na ime dividende odnosno 600 - 
hiljda dinara, a 18 hiljada je preneto na novi račun.

U upravi Kovnice a. d. za 1933 godinu nalaze se gospo
da: Dr. Ferdinand Gramberg, pretsednik; Dušan S. Tomić, 
potpretsednik; Dr. Bogdan Gavrilović, Nikola Nestorović, Mi
hajlo Sonda, Dr. Nikola Kostrenčić,. Nikola Tomašević, Stevan 
Bošković, Nestor Manojlović i Milivoje U. Bošković. U nadzor
nom odboru su gospoda: Dimitrije Živadinović, pretsednik;. 
Bogdan N. Nestorović, Košta Bogatinčević i St. Kišević. Direk
tor Kovnice a. d. je g. Milivoje Ü. Bošković.



А Н А Л И З А  И Л А Н С Д
Додатак „Народном Б лагостањ у£‘

БРОЈ i? БЕОГРАД» 21, АПРИЛ 11934» ГОДИНА VI
-------------------------- ----  ■ ■— ' ' "■■■■"

Садржај:
Хрватска свеопћа кредитна банка д. д., Загреб 
Tehnička banka, Beograd 
Хрватски опћи вјересијски завод д. д., 3ai-pe6 
Српска штедионица д. д., Нова' Градишка

ХРВАТСКА СВЕОПЂА КРЕДИТНА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ
Хрватсжа овеооћа кредитна банка спада у онај ри- 

једак ред наших водећих новчаних завода који je за вријеме 
читаве «ризе повјерења у луном опсегу и без и најмањих 
ограничења удовољавао свим својим обвезама. Наравно, да 
je и овдје и >код ње било дизања уложака, јер je дела бан- 
карска криза дошла из психолошких мотива a никако из спе- 
цијалног просуђивања ситуадије рамог завода. Улагачи су 
дизали сваје nape и оида, кад су имали пуно повјерење у 
дотични завод, јер су држали да ће -своје интересе боље 
заштитити ако умјесто уложака лосједују некретнине или 
држи у готовом. Како су дотични прошли не треба нагла- 
шавати. Они који су у јесеии 1931 — прољећу 1932 купо- 
вали или градили станбене зграде, изгубили су најмање тре- 
ћииу уложеног новца јер je прометна вриједност некретнина 
за толико пала. A како су многе валуте пале у већој мери 
него динар, ни ллаеирање у стране вредноте, нарочито фунте 
и доларе, није било без штете.

Хрватска свеопћа кредитна банка имала je —  данас 
се то може отворено казати —  ту срећу да je кратко ври- 
јеме пре него што je избила отворена банкарока криза из- 
вршила радикалио прочишћење своје билансе. Њени страни 
пријатељи преузели су све сумњиве ангажмане, тако да
je то био један од ријетких завода, који није имао ду-
биоза. Нови лослови вршили су се опрезно —  селекција кли- 
ентеле вршена je етадно тако да до нових губитака није 
могло доћи у већој мјери. Ако се je од ^алоризираних ла- 
тентних резерви употребио износ од 4.5 милијоиа динара 
ради отписа иеутјеривих тражбина, онда се може имати 
апоолутна сигурност да je  све што je и најмање дубиозно
отлисано « да у билавси унесени износи претстављају ствар-
ност. Према томе овдје се може апсолутно утврдити да не 
само да je дионичка главница потпуно нетакнута, него да 
су интактне и све резерве.

Пословање Хрватске свеопће кредитне банке одвија се 
скроз нормално. Ако збир билансе паказује извјесно сма- 
њење, то долази од опћег омањења пословних трансакција, 
као и од све то веће праксе промета sa готово.

Али и структура нашег новчаног тржишта смета ин- 
тензивнијем развитку послова. Дотично јачем кредитирању 
привреде, биланса Хрватске свеопће кредитне банке лока- 
зује најбољу слику наше неивграђене кредитне организације.

Биланса Хрватске свескгтће кредитне баике за 4 по- 
слиједње годиие показује слиједећа слика.

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
Благајна 32.381 32.350 20.324 34.513
Банке 28.023 7.744 5.827 8.695
Ефекти 23.494 5.032 3.664 4.056
Менице 64.575 59.564 45.178 31.851
Дужници 133.410 150.755 126.244 118.110
Нелокретности 5.405 9.305 9.626 9.626

Пасива
Главница 37.500 40,000 40.000 40.000
Резервни фовд 5.005 6.006 6.007 6.007
Посебна лричува ' ------ ---- - 3.447
Улошци и повериоци ■236.524 215.638 149.126 143.747
Реесконт 15.730 9.995 6.349
Збир билансе 329.121 321.258 246.132 215.798

Благајна je изхазана са 34.5 милијона динара или за 15 
милијона динара више него године 1932. Улошци на књи- 
жице износили cv концем 1933 Дин. 39.8 милијона. ГХо томе 
готово сви улошци потиуно су покривени готовином.

Хрватска свеића кредитна банка одликовала се je и 
раније великим ликвидитетом. Међутим то што се сада до- 
гађа показује јасно како су још неизграђене наше кредитне 
прилике, Дотичио да ми немамо краткорочног пласмаиа. 
Иначе се не. би могло догодити да толики износи леже не- 
искоришћени и да испадну знатни приходи на каматама 'л 
провидби. Међутим ми — осим благајничких записа, Народ- 
не банке — a ови обзиром на <ниско укамаћење више прак- 
тично не долазе у обзир —  немамо пласл!ана( који би био 
ликвидан. a који би ипак одбацивао толико колико бар до- 
некле одговара нашој ка1матној стопи.

Кад би ее докинула пракса контићгентирања кредита. 
код Народие бавке и кад би нотна бавка ескожптирала све 
мјенице, који одговарају прописима, a до ње je да те rtpo- 
писе држи нарочито cnrporo, и тако изведе знатну селев- 
цију, новчани заводи не би држали толику готовину. Знатна 
би ередетва ушла у гаривреду и то би се и те како осје- 
тииш на екоиомском животу.

Повјерена средства износе 143.7 милијона динара. Од 
тога идб на улошке на књижнице 39.8 милијона. Они су за
4.8 милијона динара мањи него пре годину дана. Али они 
су за 6 милијона већи него што ' су били концем априлв. 
Од т-ог времена сиггуација je била много мирнија и новм 
улошци били су за 6 милијона динара већи него што je га- 
носило дизање уложака.

Улошци у текућим рачунима износили су концем 1932 
Див. 50.9 милијона. У току 1933 били.су се спустили на 42 
милијона. Концем године износе 58.5 милијона. To значи no- 
већање лрема 1932 за 7.5 милијона. A према стању кад су 
улошци били најаиањи за  16.5 милијона динара.

Есконтни кредит код Народне банке измосио je кои- 
цем годиие 6.3 ‘милијона динара, ма да готовина износи 34.5 
милијона. НарО|Дна банка појединим заводима, који би били 
у стању да поврате сав искоришћени реескомптни кредит, 
нвће да осигура, да he им толики реескомпт у случају ik>- 
требе опет одобрити. Услијед тога ови су примораии да ие- 
KOpHiuihaeaijy и даље те шредите праћајући 7% камага, a 
међутим у благајнама држе далеко веће извосе. Кад би На- 
родна банка у  том погледу изашла новчаним заводима у су- 
срет њен би ескомпт био смањен за пар стотина милни
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јона динард. Taj изиос могао би онДа бити подељен другим 
привредницмма.

Међутим Хрватс-ка свеопћа дредитна банка и мимо 
тога почела je радикално да редуцира. реесксшптни кредит 
код Народне банке, и да би уштедила на каматама. Концем 
марта тај je кредит још износио само 3.3 милијона и биће 
своро потпуно повраћен.

Код меница и код ду-жника имамо извесно смањење 
ангажмана што одговара апћим приликама тржишта. Ли- 
квидна средства, како рекосмо, порасла су за скоро 15 ми- 
лијона динара. Taj тако велики ликвидитет обзиром иа ње- 
гово слабо или никаково укамаћење наранно да погађа no- 
словни ресултат.

Рачун губитка и  добитка овако изгледа:
Приходи 1930. 1931. 1932. 1933.
Камате 16.044 19.651 16.623 11.633
Провизија 3.592 3.984 3.527 4.808
Неикжретности 769 1.051 1.080 1.163

Расходи
Камате 9.429 13.558 ■ 10.847 7.490
Г1лате 4.484 5.470 5.414 5.103
Порези 1.086 1.372 904 784
Улравии трошкови 1.844 2.625 2.236 2.036
Добитак 3.579 1.437 1.055 1.123

ПрИХОДИ од ка.мата опали су за равно 5 милијола дк-
нара. Издаци на каматама опали су за cea 3.5 милијона.
Нето приход био je no томе мањи за 1.5 чмилијона. To о.д-
говара прво тенденцији редукције камата, a друго опћим при- 
ликама. Провидба je међутим порасла за 1 и четврт мили- 
joaa. Значи да je пословање — бар у неким гранама као де- 
вшним, било интензианије. Издаци на плате, ткурезе и управ- 
не ’ трошкове. су у опадању. To je имало за последицу да je 
чисти добитак ипак нешто већи нето годину дана раније.

До лодјеле дивиденде не долази ни ове године. Чисти 
добитак (мање 200 хиљада динара, који иду мировинској за- 
клади чиновника) скупа са премосом из ранијих година пре- 
носе се (ia нови рачун. Taj већ изнаси нешто преко 3 ми- 
»ијона динара. .

У управи се надазе следећа г.г.. Д-р Анте Павелић, 
претседник; Алберт де Бојсе, Марцел де Фроеард, Еуген Ра- 
нован, Д-р Рудолф Роданић, Рудолф пл. Калај, јосип Тео- 
дор Саламон, Павао барун Корифелд, Д-р "Буро Шурмин, 
Д-р Артур Марић и Д-р Милан Врбанић; У надзорном од- 
бару су гл \: Аурел Ангелоти, Д-р Иван Коциан, Бела Сомло, 
Мишо Бергер и Никола Болф.

»
TEHNIČKA BANKA, BEOGRAD

Završni računi Tehničke banke za 1933 godinu naročito 
su interesantni sa dive tačke gledišta: prvo zbog toga što je ova 
banka pretstavnik jedne specijalne grane privredne delatno^ti 
■—• gradjevinarstva —  koje je, kao što je poznato u prošloj godini 
takodje neobično teško pogodjeno time, što je gradjevinska de- 
latnost' u preston.ici na umoru, a drugo kao toilans jednog nov
čanog zavoda u doba ove teške bankarske krize.

Kao i svi ostali novčani zavodi, bavi se i Tehnička banka • 
eskontnim postom, kreditiranjem po tekućim računima, lombar- 
dovanjem itd., miedjutim njena osobenost leži u tome, što se 
pretežni broj •njenih komitenata -regrutuje iz redova gradjeviinara 
i ova priroda njezine klijentele razlikuje se od ostalih novčanih 
listanova. Tehničkom bankom upravljaju naši vodeći inženjeri 
t  arhitekti, a to banku u naročitoj meri osposobljava za finan
siranje ove industrijske delatnosti, pošto raspolaže dovoljnom 
stručnošću i poznavanjem prilika:.

Interesantno je gledanje uprave Tehničke banke na razvoj 
’svetsfce privrede. „'Mnogobrojni veoma skupi i raznovrsni po
kušaji, za koje se mislilo da če brzo otkloniti teškoće, napuštaju 
se; uvidelo se da oni ne samo ne leče zlo već ga pogoršavaju i

verovatno produžuju njegovo trajanje. Mnogobrojne svetske pri
vredne konferencije koje su u prošlim godinama tražile bez us
peha radikalne lekove svetskoj krizi, takodje izlaze iz običaja. 
N asuprot tim merama svedoci smo lagane kristalizacije koja se 
javlja kao rezultat upoznavanja, zbližavanja i dogovora pojedinih 
naroda ili manjih grupa, koje imaju zajedničke i slične interese. 
Smitrajući ove činjenice kao predznake boljih dana, koji imaju, 
da nastupe, mi ih pozdravljamo i verujemo da će vreme i stvaran 
život naći najbolje rešenje za sve socijalne i privredne probleme”.

Dalje se kaže, da je gradjevinarska delatnost koja je 
znatno opala prema ranijim godinama imala važnog dejstva i  na 
bančin rad, pošto se njeni komitenti bave u pretežnoj meri grar- 
djevinarstvoim. Kao i u/prošloj godini tako je banka i u ovoj go
dini morala gledati kako su njeni poslovni prijatelji radili pod 
sve težim- uslovima, bila je svedok prekidanja radova od strane 
pojedinaca, njihovog posrlanja i padanja a često i gubitka nji
hove imovine. Prilike se ni malo nisu popravile, već na protiv 
pogoršale, naročito kod klijenata koji imaju primanja od države 
i drugih javnopravnih teia, pošto moraju dugo da čekaju na 
isplatu zbog raznih administrativnih šikana i teškoća.

Tehnička banka finansirala je izmedju ostaloga i posao^ oko 
rekonstrukcije puta Užice—Varđište. Uprava sada napominje, 
da obračun po tome poslu još nije završen. Došlo je čak i do 
spora izmedju preduzeća i Ministarstva gradjevina (kao što je 
to na žalost vrlo često slučaj) koji j.e raspravila naročita komi
sija i donela odluku, da ima Ministarstvo gradjevina da isplati 
preduzeću još 16 miliona dinara. Pravni postupak je završen 
presudom Državnog saveta i preduzeće nastoji da ovo potraži
vanje što pre realizuje i da izmiri svoje obaveze kod banaka. 
Na taj način doći će i Tehnička tanka, do novih gotovina.

Ako bacimo pogled na donju tablicu, u kojoj smo upore- 
dili glavne bilansne pozicije Tehničke banke za poslednje četiri 
godine, onda ćemo primetiti —- kao najinteresantniju činjenicu, 
da imamo poslednje dve godine jednu izvesnu stabilizaciju, kako 
u pasivi tako i u aktivi bančinoj.

, Račun izravnanja

Aktiva: 1930. 1931. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Gotovina 4.793 2.041 1.077 713
Hartije od  vrednosti 1.816 1.279 993 982
Menice 13.000 12.495 10.913 10.017
T ekući računi 13.264 12.195 12.214 12.628
Zajmovi na zaloge 557 114 6 3
Nepokretnosti 5.030 5.033 5.147 5.557
Inventar 213 193 174 156
Ostave, gararitije, depo 66.684 64.658 62.718 54.811

Pasiva:
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fondovi 2.743 2.417 2.316 2.480
Pension! fond činovnika 370 400 430 450
Ulozi n a  knjižice 6.172 4.240 3.811 3.310
Ulozi po tek. rač. 8.181 5.846 4.698 4.199
Poverioci 6.924 3.797 3.771 3.945
Reeskont .. 5.183 4.470 4.801
Dobit 1.665 1.394 1.002 843
Zbir bilansa 103.361 97.949 93.242 84.868

Račun gubitka i dobitka
Rashodi:

Kamata 1.534 1.379 1.259 1.093
Režijski troškovi 1,365 1.369 1.239 989
Otpisi 50 44 104 443
Čista dobit 1.665 1.394 1.002 843

Prihodi:
Kamata 3.478 3.221 2.716 2.605
Provizije * 425 197 198 169
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Od nepokretnosti 569 691 632 532
Öd rfekata 21 17 15
Кагпј prihodi 140 53 39 37
Prenos dobiti 1 2 2 12
Žtsir prihoda ili rashoda 4.615 4.186 3.604 3.369
Đividienđa 12% 10% 7% 6%

Ovu stabilizaciju potvrdjuje nam i kretanje bančinog 
©brtnog kapitala. U 1930 godini iznosio je 36 miliona, u 1931 
godini 33 miliona, u 1932 godini 30.4 miliona a 1933 godine
30.1 milion. Dok je prve dve godine od ovih četiri obrtni kapital 
sma«njen godišnje za 3 miliona, dotle je u 1932 i 1933 godini 
ostao takoreći stacionaran. To je svakako povoljan znak koji 
opravdava optimističko gledanje. Glavnica i rezerve iznose 1933 
godine 12.48 miliona (za 164 hiljada više) a ukupna tudja sret
stva  16.25 miliona odnosno za oko 500 hiljada manje. To je u 
stvari neznatna pramena. Prema pojedinim pozicijama tudjih 
sretstava imamo kod uloga na knjižice smanjenje za 500 hiljada 
na 3.31 milion, a is'to toliko i kod uloga po tekućim računima, 
koji su na taj način opali na 4.2 miliona. Na uloge od 8.5 miliona 
krajem  1932 godine isplaćeno je u toku 1933 godine per saldo 
svega za 1 milion — što je jedva 12% — a pri tome treba pod
vući, da se banka nikada nije koristila delimičnim isplatama ili 
odlaganjem rokova uloga. Ona je sve otkaze odmah efektuisala. 
Koliki je obrt imala banka po ovim računima pokazuje podatak, 
da je bilo uloga na štednju i po tek. računima u toku 1933 godine 
na novo uplaćenih 12.3 miliona a isplaćeno 13.3 miliona — 
dakle za 1 milion više nego što je primljeno.

Kod ostala dva izvora obrtnog kapitala, kod poverioca i 
reeskonta imamo suprotnu tendenciju nego kod uloga: rees- 
kontni krediti veći su per saldo za oko 330 hiljada, a iznosa
4.8 miliona, a poverioci za oko 150 hiljada tako da dostižu 3.9 
miliona. U toik-u 1933 godine reeskontovano je 22.3 miliona, a

• isplaćeno 17.5 miliona.
Zbog ovakvog stabilnog stanja pasive su i strukturelne 

prometie aktive bile neznatne. Najveća pozicija aktive su tekući 
računi, .koji su porasli za 400 hiljada na 12.6 miliona, dok je 
d ruga pozicija, menični krediti, smanjena za 900 hiljada na 10 
miliona okruglo. Novih zajmova bilo je u 1933 godini odobreno 
i  isplaćeno 13.8 miliona naplaćeno je od toga 13.3 miliona. Novi 
eskont menica iznosio je 23.4 miliona a naplaćeno je 24.1 milion. 
Aktivnost bančina je dakle bila prilična.

Gotovina je manja za 300 hiljada a iznosi 713 hiljada 
š to  je uvefc još 10% od uloga i preko 20% od uloga na štednju. 
H artije od vrednosti takodje su malo smanjene, i iznose 980 
hiljade; zajmovi na zaloge skoro su potpuno likvidirani. Treća 
najveća pozicija aktive, koja dos'tiže skoro polovinu glavnice, 
pretstavlja vrednost bančinih nepokretnosti, i to tri zgrade u 
Beogradu (dve palate) i jednu u Arandjelovcu. Uprava bančina 
napominje, d a  je u drugoj polovini prošle godine kupila imanje 
jednog njenog dužnika u Beogradu, koje je prodavala izvršna 
vlast. Ovo j.e imanje prodato u početku ove godine.

Stabilizacija poslovnog volumena ogleda se i u rezultatu 
bančm og rada. Bruto prihodi iznose 3,37 miliona odnosno za 
230 hiljada manje nego 1932 godine, ali su u 1930 godini do
stigli još 4.6 miliona. Prihodi od kam ata nisu mnogo podtikali; 
oni iznose 2.6 miliona odnosno za svega 100 hiljada manje. Kod 
nepokretnosti su  prihodi opali za 100 hiljada na 532 hiljade, što 

j e  za oko 18%, zbog opšteg pada krnja. 1 provizije su dale nešto 
manje prihoda, što će biti već м vezi sa  smanjenjem kamata.

Važno je konstatovati, kod rashoda, da su režijski tro
škovi, koji su već u 1932 godini znatno reducirani, u 1933 go
dini opet smanjeni, za 250 hiljada na 989 hiljada, dok su u ra
nijim godinama iznosili 1.36 miliona, a to je smanjenje za preko 
35% . Zbog sniženja kamatne stope imamo i kod plaćenih kam ata 
sm anjenjć, tako da zbog ušteda na troškovima dobit iznosi 1.28 
miliona prema 1.1 milion u 1932 godini. Ipak je čista dobit is

k azana sa svega 843 hiljade, zbog toga, što je 443 hiljade (u

1932 godini svega 104 hiljade) upotrebljeno za otpis sumnjivih 
potraživanja i inventara.

Od ove dobiti dodeljuje se 84 hiljade rezervnom fondu, 
135 hiljada kao tantijema, 3.8 hiljada se prenosi na novi račun 
a 600 hiljada dinara dato je akcionarima kao 6% dividenda 
(za 1932 godinu 7% ).

U upravi' Tehničke banke a. d. Beograd, nalaze se sledeča 
g.g.: Klementije Bufcavac, pretsednik; Milivoje Smiljanič, Anto
nije Sambunjaik; Miodrag Obrenović, Milan Nešić, Jovan V. Ži- 
vanovie, direktor bančin i g. Jovan K. Bufcavac. U nadzornom 
odboru su g.g.: Stanoje V. Bader, pretsednik; Vasilije Bikar, 
Košta Šijački, D jordje M. Smiljanič i Dragutin Tobolar.

ХРВАТСКИ ОПЋИ ВЈЕРЕСИјСКИ ЗАВОД Д. Д., ЗАГРЕБ
Прошла година била je за  загребачко новчарство још 

увек у знаку акутне кризе. Иарочито у првој полоеини ro- 
дине, Концем 1932 и почетком 1933 године три велика загре- 
бачка «овчана завода морала су ce 'склоиити под режим Уред- 
бе. Како je међу ови.ма била и Градска испедионица, .појавио 
се 'нови талас општег неповерења и улагачи су почели rio- 
HOiEHO и у већој мер« да подижу своје улошке. Међутим овај 
нови талас непоеерења био je у ствари лоследњи, пошто су 

*се прилике у друтој половини прошле године прилично сми- 
риле. Изгледа да ии један иовчани завод Запреба, који до да- 
нас није био под заштитом, неће ce користити заштитом ни 
у будуће. Улагачи су ce у главноме смирили. Пре свега код 
оних завода, који нвсу тражили заштите и који су, овим за- 
хтевима у  целости и без одуговлачења одговарали. Изгледа 
да je иодизање уложажа код о®их завода потпуно обусгав- 
љено. Примећује ce да мови улози притичу у све већем 
обиму. Према томе изгледа да je криаа поверења код знат- 
ног броја «овчаних завода преброђеиа. Ти заводи не само 
што више нису принуђени да отказују раније подељене кре-

■ дите да би уд-овољили захтевима улагача, него напротив, 
могу —- с обзиром на јачи прилив нових уложака —  да по- 
дељују нове кредите. Тешкоће су у главноме у томе што 
ликвидних ангажмаиа, који би одбашивали одговарајуће ука- 
маћење, заправо jOiüi немамо. Неки мовчани заводи чак неће 
ни да примају a виста улошке пошто за сада још немају 
могућности да их ликвидно пласирају. Пототово данас, када 
ce благајнички записи Народне бан.ке не издају «а краће ро- 
кове од 2 месеца, и што je њихово укамаћење сведено на 
1% и 2%.

Средњи новчани заводи показали су у овој кризи по- 
верења овој raison d’etre. He само у унутрашњости него и 
у већим градовима. Ужи контакт између управе и чиновни- 
штва завода и улагача имао je за еоследицу да су ce улошци 
шодизали у мањој мери ;него код великих завода, A и ан- 
гажмани изгледа да су били ликвиднији. Поготово што су 
код већих и средњих завода преовлађивали мањи кредити. 
Код неких завода било je довољно да само неколико вели- 
ких ангажжана буде мање ликвидних, и да мобилност завода 
дође у питање. Код реконструкције нашег новчарства треба
о томе водити рачуна. Концентрација новчарства у неколико 
великих завода покавала ce у лериоду кризе поверења као 
веома незгодна. У оним крајевима у којима су доминирале 
велике кредитне установе тешкоће су биле далеко веће него 
тамо где преовлађују мањи и средњи заводи.

Биланеи Хрватског onher вјересијског завода за ове
4 године изгледају овако:
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Благајна 1.657 1.425 2.650 2.032
Народна банка и Пошт. шт. 230 1.390 860 411
Валуте и девизе 343 36 88 39
Менице 30.386 29.867 21.969 18.807
Дужници 16.157 11.001 9.156 7.295
Ефекти 1.745 1.092 935 990
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Нелокретностн 1.778 366 106 810
Разлика на курсу

државних палира 112 112 “ 40

Пасива
Г лавница laooo 10.000 10.000 10.0»
Резерве 2.780 2.858 2.930 2.981
Улошпи:
Књижице 13.085 11.099 8.465 5.901
Тек. рачуви 11.827 5.844 2.359 1.751
Повериопи 3.897 3.320 2.071 1,651
Рееоконт 8.673 9.424 7.989 6.349
Добитак 800 752 504 202
Укупиа биланса 52.346 45.350 35.915 30.426

Код улога дакле имамо и у 1933 години тендевцију опа- 
дања: код књижица за 2.5 милиона, a код текућих рачуна 
за 600 хиљада динара. Одлив je био у првом времену много 
јачи него додније. У другом, a нарочита пред крај годиве, 
ситуација je била мвого пријатнија. Подизање уложака je 
престало. A многи су се већ враћали. -Поготову кад се видело 
да завод неће тражити мораторијум. Повериоци су опали за 
400 хиљада, a реесковт je редуциран за 1.5 милиона динара. 
Изгледа да je компресија биланса у прошлој годиви дости- 
гла кулминацију и да he томе лостепево следити ново по- 
већање збира билаиса које сигурно неће бити тако бурно 
као што je шо био случај пре неколико гоДина.

У вези са смањењем улога и осталих поверених ■ срет- 
става, дошло je и до смањења ангажмана.Менице су сма- 
њеве за 3 милиона динара; a дужници за 2 милисша динара. 
Од иочетка кризе поверења, смањени су меничии зајмови за 
12 милиона a дужници no тек. рачунима за 9 милиона. Уку- 
пно лреко 20 милиона. Ово најбоље потврђује да су анга- 
жмани. били ликвидии,

Ликвидна сретства, благајна и жиро-потраживања из- 
носе око 2 и no милиона динара. Према данашњем стању 
уложака то je ванредно ловољан ликвидитет. Око 40% уло- 
жака на књижице магло би се исплатити ш  благајне и жиро- 
потраживања. Чнсти je  добитак опао од пола милиова на 200 
хиљада динара. С обзиром в а  прилике у вагием банкарству, 
нарочито помањ«ан>е ликвидних и сигурних послова пости- 
гнути резулгтати морају се означити као ловољни. Завод je 
и у ирошлој години био у стању да плаћа својим акциона- 
рима чедву дивиденду.

У управи Хрватског вересијског завода налазе се сле- 
дећа г.г. лретседник и генерални директор Јурај Етингер, Ро- 
берт Лајбенфрост, д-р Живко Петричић, Људевит Браун, Дра- 
ган витез Трнски, Никола Антолковић, д-р Бравко Пливерић. 
У надзорном одбору су г.г.: Ото Лешнер, Лука Зубчић, и 
Мирко Етингер.

СРПСКА ШТЕДИОНИЦА, Д. Д. НОВА ГРАДИШКА

Сам Министар трговиве г. Деметровић констатовао je 
у буџетској дебати да се иовчани заводи вису користили 
мерама за сааацију како je то предвиђено Уредбом о за*- 
штити нсжчаних завода. Највећи број завода који се обратио 
Министарству, тражи само одлагање плаћаља. Санацију 
тражи 'само неколико завода. A ванстечајну ликвидацију још 
мањи број. Интенције koje je имао законодавац да омогући 
савацију одвооно ликвидацију појединим вовчаним заводима 
нису дале никамве резултате. Томе je крива добрим делом 
И процедура KOtja je прооисава. To јест с а м и  улагачи мо- 
»>ају пристати «а то, да ое њихова потраживања делимично 
претворе у  главницу.

.. Биће апсолутно патребно да се Уредба о заштити 
новчаи«х завеЈда измени.

И код прожиДцијских завода биће много случајева где 
ће бити потребна радикална санација. A биће досга тога

где неће друго прео;тати него затражит« танстечајну ликви-г 
дадију. Провиндијски новчани заводи лласирали су највећ»® 
део својих и поверених оретстава у земл»орадиичке дугове. 
Tai потраживања могу се посП^епено реализирати, тек за>
12 година. Првих годива веома мало, јер je амортизацисга*. 
квота ниска. Питање je да ли се та  потраживања могу данас 
унети у биланс no луном износу, макар задужење било и 
ниже нег-о што je вредност земље на коју je дат кредит, 
Кбд провивдијских завода иајвеће лотешкоће долазе о д  
смањења камате. Разлика од 6%. je премалена за највећ«. 
део новчаних завода у лровинцији. Многи заводи радили су 
равије са разликом 'код дебетне и кредитне камате од 10% 
na и више %. Дана,с je то, обзиром »a Уредбу о м-ак’симм~' 
рању каматних стопа, немогуће. Код старих улога може се 
спустити камата и на 1—2%. Али код нових улога треба 
бар довекле држати линију Поштанске штедиовиде односно 
Државне хипотекарве баике, Према томе за нове улоге 
—• ако се рачуна ва њихов прилив ■—  мораће се плаћаггкЈ. 
камата од 5—6%. Како je промет слаб —■ већином с у  то  
кредити код којих нема великих прсшева na no теме нема 
ни већих прихода од провизија —  тешко he се моћи по- 
крити режија.

Међутим ми имамо и у провинцији још увек зната« 
број новчавих завода који су и до сада умели да се оду— 
пру таласу неповерења и који ne то зиати и у будуће.

Билаиси Српске игтедионице у  Новој Градишки за по~ 
следње 4 године овако изгледају:
Актива 1930 1931 1932 1933

' у хиљадама динара
Готовина 425 1.039 489 377
Ефекти 701 1.189 1.073 790
Менице 9.181 10.088 9.762 8.97Ö
Потраживања код банака 1.159 ------
Дужници у тек. рачуну 7.023 3.095 2.677 2.343;
Дужиици TIO прив. рач. 102 229 224 16»
Непокретности 5 7 690 695
Оставе 8.375 7.853 7.399

Пасива
Главнида 1.000 1.000 1.000 1.000-
Резерва 635 700 780 805
Пензиони фоид 274 310 542 600'
Улошди 14.742 14.079 ■ 12.151 10.84S
Повериоди дривр. 177 187 202 . 211
Преносва камата 305 260 84 67
Чисти добитак 302 270 157 U
Збир билансе • 25.S13 24.660 22.316 13.548

Улошци су прошле године олали за 1.3 милиоиа ди-
нара. Од када je избила криза поверења, улошди су сма-
њени за скоро 4 милиона динара. Повратак улолсака за 4 
милиоиа ко|д укупног максималног стања од око .15 милион®- 
показује да je знатан део1 ангажмава ипак био врло ли~ 
квидал.

Прошле године менице по1казују смањеше од скоро лш- 
лион динара. Према максималвом стању од 1931 смањењс 
je код мениод за нешто преко милиова. Далеко јаче сма~ 
њење било je код текућих рачуна. Од 7 )Милиона концеи 1930" 
године на.2 .3  милиона ковдем 1933 године. Види се да j e  
конто-коревд-ни. посао био ' ликвидан кад се могао редуци- 
рати ва две трећине ранијег максималног стања. Чисти до- 
битак изноои само 11 хиљада. Ранијх годива . износио je  
преко 300 хил>ада или 30% главнице. Рентабилитет повча- 
них завода у провинцији битно се погоршао. Још ако уз^^е- 
мо у обзир да he код неких завода бити и знатних отлиса 
на дубшзима, 1ситуација вије најповољнија. Ако се ствари 
буду и даље овако развијале, изгледа да -од 5(Х) провинциј- 
ских завода једва ће на концу конца остати и просперирати 
Soja столина,-
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Садржај:
Англо-чехословачка и Прашка кредитна банка, Праг 
Офицнрска задруга, Београд
„Каштел“ творница кемијско-фармацеутеких производа д. д., Загреб

АНГЛО-ЧЕХОСЛОВАЧКА И ПРАШКА КРЕДИТНА 
БАНКА, ПРАГ

Англо-чехоеловачка и Прашка кредитна банка, Праг, 
која je према своме пословном волумену друга највећа че- 
хословачка банка објавила je ових дана своје завршне ра- 
чуне, a годишња скупштина акционара одржаће се 5 маја
о. г. Од свих чехословачких иовчаних завода она je за нас 
готово најинтересантнија, прво због тога што има у Бео- 
граду своју филијалу и врло разгранате индустријеке ин- 
тересе у нашој земљи. Обим њених послова и учешћа у 
нашој земљи je тако велики да се београдска филијала Ан- 
гло-Прашке кредитне банке пуним правом убраја међ иаше 
највеће новчане заводе. Пошто међутим филијале нигде у 
свету не објављују своје билансе ('све активе и пасиве фи- 
лијала увек су само саставни делови пословања централе) 
не Јиожемо знати виеину сретстава којима Англо-Прашка 
банка код нас ради. Али je нееумњиво да су њеии кредити 
дати нашој привреди врло велики, као што he бити велики 
и наши домаћи улози код ње. He сме се пустити из вида, 
да je Англо-Прашка банка, поред банкарског поела код нас 
много ангажована и у индустрији и да финанеира читав је- 
дан велики концерн, у који улазе углавном две фабрике 
шећера, две пиваре, једна текстилна фабрика, фабрика шпи- 
ритуса и т. д. и т. д.

Поред свега овога je Англо-Прашка кредитна банка за 
нас интересантна и са друге тачке гледишта, наиме као 
пример, којим се начином има извршити санација једне кре- 
дитне установе. To je додуше питање, које не зависи само од 
воље уирављача банчиних, него и од других околности, пре 
евега од државне помоћи односно сарадње, али je несумњи- 
во, да je чехословачко банкарство санирано- на начин, који 
заслужује у најмању руку дивљење.

У Чехословачкој je избила банкарска криза истовреме- 
но као и код нас, са том разликом, да je тамо још у току
1931 и 1932 године за неколико месеци енергично ликвиди- 
рана — и ако тамо отнпте иривредне прилике нису ни мало 
биле повољније него код нас (можда чак и теже) — док 
траје код нас већ 32 месеца, без изгледа на скорашњу нор- 
мализадију црилика.

Према данашњој конструкцији постоји Англо-Чехосло- 
вачка и Прашка кредитна банка тек од 1929 године када су 
фузионисане три велике чехословачке банке, наиме Англо- 
Чехословачка банка, ГТрашка кредитиа и Чешка комерцијал- 
на банка. Иницијатива за ову фузију дошла je од саме че- 
хословачке владе која je учествовала у главници дотадашње 
Англо-Чехословачке банке.

Чим je у средњој Евроли избила криза ооверења у вези 
са срозавањем курсева ефеката и подизањем улога, Чехо- 
словачка влада одмах je приступила свим потребним мера- 
ма, да се прилике нормализују. Народна банка притекла je 
у помоћ новим кредито,м a влада je законодавним мерама — 
(ригорозан закон о банкалш) као и велмшм финансиским

жртвама спасла банке, тражећи од њих, да истовремено 
саме прочисте своје билансе. To je учињено у првој полози- 
ни 1932 године, када су биланси готово свију новчаних за- 
вода састављени са великим задоцнењем, али већ потпуно 
прочешћени. Владин санациони nporpai№ обухватио je 13 
банака о-д 17, колико их у Чехословачкој има, и том прили- 
ком отписано je дреко 3 милијарде кч.

У 1932 години показују чехословачке банке већ рела- 
тивно мирак развој. После извршеног прочишћавања банке 
су управљане оптималном обазривоплћу, a и њхов се рад 
прилагођава општем привредном развоју. Криза, наро- 
чито код индустрије тешко се осећа: извозни посао потпуно 
стагнира, производња се сжањује, a то стање иоставља и ва 
новчане заводе императиван захтев за снижење пословног 
волумена. To je у оеталом правило и у свим осталим др- 
жавама, и не важи само за 1932 него и за 1933 годину.

Kaso je дакле прошла Аигло-Лрашка банка у  1933 го- 
дини. Ha то оитање најбоље he нам одговорити анализа доње 
таблиде у којој доносимо главне банчине билансне позиције 
за последње четири године. Међутим, пре тога напоменућемо, 
да je банка код 63.8 милиона бруто добити постигла no од~ 
битку свих трошкова, режија, порезе и отписа чисту добвт 
од 646 хиљада, према 530 хиљада кч. у 1932 години.

Рачун изравнања

Актива 193©. 1931. 1932. i m
у милионима чех. круна

Благајна и потрал«. no
виђењу 321.37 206.79 179.72 177.16

Девизе 77.31 12.53 6.82 7.59
Менице 426.02 273.37 248.50 190.92
Хартије од вредности 358.98 399.20 395.76 395 88
Коизорцијални поеловв 209.Ш 74.00 73.65 7 3 .»
Дужници 3.337.93 2.435.81 2.113.42 1.939.81
Нешкретности 87.89 79.02 77.01 75.03
Инвектар 2.77 1.21 — —
Преносна актива 16.97 19.82 22.66 21.35.

Пасива
Главница 235.00 120.00 120.00 120.00
Резерве 140.79 18.00 18.03 18.07
Пензиони фоид 54.96 62.33 62.33 62.33
Улози на штедвзу 1.345.33 1.177.21 1.020.01 915.96
Повериоци 2.680.44 2.QS1.95 1.860.11 1.739.78
Преносна пасква 60.73 60.68 36.55 23.96
Збир биланса 4.538.25 3.500.76 3.117.55 2.880.7?

Рачун губвтка и добитка
ПрЈ4Х0ДН

Камата 256.77 225.56 198.27 157.73
Провизије 41.64 35.12 28.51 2 1 .»
Добит на ефектима 18.91 10.51 10.00' 8.313
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Омањење главнице — 115.00 — —
Смањење фондова — 125.29 — ; 1 —
36ир прихода или расхода 302.74 : 519.28 236.78 187.24

Расходи

Камата 185.65 168.75 159.41 123.37
Трошкови 13.17 10.29 7.81 6.82
Разни расходи 87.30 71.13 61.11 50.36
Порези 9.99 3.49 2.64 2.63
Опец. фонд 0.59 0.24 0.24 —
Отпис нетгажретности 6.00 2.95 2.31 2.02
Оппис дужника и ефеката 258.43 2.72 1.39
Дотација фондовима — 4.00 — —
Добит без преноса 14.58 4.00 0.53 0.65

Пре свега пада у очи смањење обртног капитала за 
236 милиона на 288! милион, што je међутим ипак мање 
него у 1932 према 1931 години, када je обртни капитал ома- 
н>ен за 384 милиона. Највећи je био 1930 године, са 4.538 
милиона, a годину дана доцније, у санационом биланеу има- 
,wo смањење за 1038 милона, због отписа главнице, резер- 
вних фондова, исплате улога и кредита и отписа резерви- 
саних добити, који су вођени преко рачуна поверилаца. 
Укупно, за последње три године обртни капитал je смањен 

,џа 1658 милиона односно 30%, од чега je 258 милиона отпис 
сопствених сретстава у 1931 години, a за око 1.400 мшикша 
смањена су туђа сретства.

Приликом састављања санационог биланса утврђено
• je, после нове процене активе, отписа латентних резерви 
и т. д. да изноеи губитак 258 милиона који je отписан на 
ra j начин, да je главница омањена од 235 на 120 милиона, a 
резервни фондови од 140 на 18 милиона. Редукција глав- 
нице извршена je на терет неколицине великих акционара 
(државе) 'Који су своје акдије ставили банци бесплатно на 
расположеље, у износу од 115, милиона кч., које су по- 
ништене.

У 1933 години смањени су улози на штедњу за 104 
ка 915.9 милиона кч., a повериоци за 120, на 1740 милиона. 
Укупно, туђа су сретства крајем 1933 године мања за око 
225 милиона a то je за 9% мање од етања крајем 1932 год.
0  паничном подизању улога дакле не може бити говора. 
Одлив улога као и повериоца последица je опште лривред- 
не депресије, која je банку силила да снижава свој кре- 
дитни волумен и да смањује своје обавезе, a ca друге 
стране у вези je и са уписом чехословачког зајма рада, 
који je код Англо-Прашке банке био уписан за око 142 
милиона кч.

Посматрајући структуру активе, излази да су промене 
, незнатне и сличне онима из 1932 године. Санација туђих 
. сретстава, односао снижавање обртно^ калитала извршено 
,'.fe преко рачуна дужника и меничних зајмова, укупно за 230 

милиона, што je дакле иотпуно истоветно са сматењем ту- 
ђих ‘сретстава. Од тога су активни текући рачуни смање- 
ни за 173 на 1940 милиона, a мешчни зајмови за 57 на 191 
милион. Све остале позиције не показују готово никаквих 

Г.!промена. Пошто су готовине и остала ликвидна средства 
: истала иста, на 177 милиона, a туђа смањена за око 9%, 
; то je коефицијенат ликвидитета чак већи него 1932 године, 
i .roTÖBima износи око 13% укупних туђих сретстава, скоро 
1.20% од улога и за 40 милиона више него укупна сопствена 
■еретства!

»"• Портфељ. хартија од вредности билансиран je непро- 
мењено са 395.8 милиона, од чега je само 9.4 милиона ино- 
страних патгира a ове остало чехословачких.

Због смањења кредитн-ог волумена, a лре свега, због
■ смањења каматне стопе, опали су приходи од камата за 
v:40 на 157 милиона, a расходи no каматама о,д 36 на 123.3 
‘ милиоиа. Маши су даље и приходи од провизија и ефеката.

Код расх.ода имамо непромешене порезе, мање отписе, али 
з«атие уштеде -код трошкова. Материјални расходи мањи су 
за 12.7% a лични расходи за 17.6% према 1932 години. 
Укупно, трошкови су према 1932 години мањи за 17.1% a 
према 1930 години за пуних 43.1%.

После свих отписа остаје чиета добит од 650 хил>ада 
која се преноси на нови рачун.

ОФИЦИРСКА ЗАДРУГА, БЕОГРАД

Официрска задру-га je неоумњиво једиа »змеђу нај- 
интересантнијих задружиих установа и нашој земљи. Већ 
и због њеног опецијалног задатка. Основана je крајем про- 
шлог века, 1899 године и у њеном 35-годишњем раду je пока- 
?ала сјајан успех. Она je обукла 35 класа наших офидира и 
цео данашњи официреки кор, активни «ао и резервни, са 
својим породидама, сачињава њене муштерије. Kao задругу 
треба je ЈЈбројити међу установе специјалног типа. Њени 
су чланови искључиво официри, a с обзиром на њен рад, 
она je пре свега набављачка задруга. Поред тога она се 
бави и пословима кредитне задруге, a у извесаој мери je 
и прерађивачка, односно произвођачка задруга.

Оснивање ове задруге претстављало je неизоставну 
потребу и у правом смпелу те речи благодет за наше офи- 
цире. Њихова одећа, обућа, капе, револвери, разни официр- 
ски знади итд. што све мора бити једнообразно и о д г о в ^ -  
р ати , прописима, веома су окупи, a  наши офидири нису 
увек најбогатији синови наше земље. Задруга je нарочито 
важна баш за младу официрску генерацију, која напушта 
Војну академију и која се мора наново снабдети од главе 
до стете —  што би претстављало необично тежак проблем, 
да не постоји задруга, која отвара сваком младом официру 
дугорочни кредит и која му даје сву потребну одећу итд., 
ист-о тако као и свим осталим официрима, no трошковима 
коштања, пошто циљ задруге није зарађивање, него што јев- 
гиније снабдевање чланова.

Погоршање привредних прилика у последњим година- 
ма и смањење куповне снаге чланова, због редукције при- 
надлежн-остиг, -морало ije и код ове задруге оставити CBOije 

трагове. У том погледу била je Официрска задруга кзложена 
истим тешкоћама као и оетала наша предузећа, a која су 
овде у конкретном случај.у 'састојала углавном у отежаној 
набавци робе из иностранства због девшних прописа, у 
пос-купљењу девиза, и што je 'било нарочито важно и тешко 
осетљиво, у обустави кредитирања робе на дуже рокове од 
стране домаћих и иностраних фабрика односно лифераната.

Кратко пре садашње кризе, дошло je у Официрској 
вадрузи до радикал-не реорганизације, административне као 
и у потледу пословне политике. To je учињено баш у право 
време — јер да тога није било могла би задруга у овим 
погоршаним приликама доћи у врло тешку ситуацију, што 
|е срећн-о избегнуто. Захваљујући реорганизацији, управа je 
имала чисту ситуацију и могућност, да се последње две-три 
године брзо прилагоди тешким приликалга и да смањи с:вој 
пословни волумен на обим, који je одговарао лриликама. 
Пре свега се опонтано приступило редукцији расхода. Уки- 
нуте (су извесне филијале, које су се тгоказале нерентабил- 
ним, a место њих -организовани су нарочити системи ексио- 
зитура путем иарочитих споразума са разним кројачким-и 
обућарским радњама у пајединим гарнизонима, које су, пре- 
узеле израду одела и обуће за  чланове задруге. Тиме, je 
много уштеђено иа трошковима,. за кирије итд. Таквих ,опо- 
разума je имала задруга крајем 1933 године са 13 кројачких 
и 6 обућарсжих радњи у 15 разних гарнизона. У друа-их: 49 
гариизона послати су иродавци и мајстори, који ,су узелн 
потребне -мере, са робом и потребним мустрама, a свим тим 
реформама успешно су испуњене празнине, које су. настале 
услед укидања филијала. Поред шест и више; филијала ; f
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ранијим годицама, имала je задруга крајем 1933 године свега 
гри филијале и то: у Загребу, Сарајеву и С копљ у,одкојих  
|е  само скоиска филијала имала мањи обрт него у 1932 го- 
дани, али су код <све три филијале учињене зиатне уштеде 
према прошлој и ранијим годинама.

Услед штедње, a нарочито услед скраћења рокова 
кредитирања од стране лифераната задруге — индустрија- 
л а ц а ,— она je морала и према члановима ригорозније по- 
стулити. Jotu 1934 године обустављено je свако прекора- 
чење одобреног кредита као и искоришћавање једномесечне 
отплате унапред. Робни кредити морали су бити екраћени 
од 20 месечне на 18 месечне отплатне рокове. Даље je у
1933 гбдини макеималаи кредит једног члана сведен на 12 
хиљада динара, док je ранијих година износио 18 дО 25 хи- 
љада. Ова je мера била потребна због омањених принад- 
■лежности и пајевтињења робе и имала je за лоеледицу 
омањење чланоког дуговања, што je за данашње ирилике 
веома повољно, за задругу као и за чланове.

Годишњи извештаји управе Официрске задруге за- 
друге заслужују највеће оризнање, пошто су веома преглед- 
но еастављени — такође и завршни рачуни, — a нарочито 
греба истаћи вођење статистичких података, којима je вео- 
ма прегледно изнет рад задругин у току појединих годииа. 
У наредној таблици упоредили смо главне билансне пози- 
ције за последње 4 године, из којих ce јасно види, да ce 
Официрска задруга налази у рукама људи, који су дорасли 
садашњим тешким приликама, који су последице ових при- 
лика правилно предвидели и упутили рад задруге путем, 
који ју je спасавао од губитака.

Рачун изравнања 

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

Тотовина 403 832 708 1.621
Хартије од вредности 1.552 1.293 1.281 1.278
Непохретности 946 946 946 946
Намештај 592 568 518 460
Роба 21.845 17.297 14.155 9.925
Комисиона роба 1.709 3.025 2.302 1.855

.Дужници 41.393 47.040 46.327 35.108
Разни рачуни 55 55 10 282
Догледи 35 — — —
Револвери 163 — —■ —

.Кауције, гарантије итд. 38.420 38.100 38.376 26.479
Курсна разлика држ. папира — 852 452 282

Пасива
Члансжи улози 30.963 31.047 30.350 26.830
Фондови 657 750 782 991
Улози на штедњу 22.628 22.996 21.434 20.839
Повериоци за  робу_ 2.899 3.273 1.918 93
Банке no тек. рач. 624 — —
:Народна банка 7.235 9.110 8.705 —
Комисионери 2.048 3.686 2.796 2.316
:3адругари 433 436 312 309
Уплате за револвере 107 — — —
У ш ате чиновн. за пензију 15 — — —
Уплате радника за кауције 18 — — —
Разне пасиве 199 282 302 275
Добит 866 327 98 100
Збир биланса 107.116 110.009 105.075 78.235
Обртни капитал 68.696 71.909 66.700 51.756

Санадија Официрске задруге, односно нова пословна 
политика уведена je у периоду 1929/1930 године. У 1931 го- 
дини имамо извесно проширење пословног волумена, али ce 
у последњим двема годинама јасно испољава тенденција ка 
снижењу послова. Видимо;, да je  обртни капитал последње 
две године смањен за преко 20 на. 51.7 милиона за скоро 
30%, од чега долази 16 милиона на последњу 1933 годину. 
Ha томе успеху — јер то претставља за управу несумњив 
уш ех, који je морао бити везан за огромне напоре —  мо- 
жемо само честитати, јер je задруга успела да у  току ове 
тешке године редуцира ш оје обавезе за 15 милиона, све из 
сопствених снага.

Главница задруге састоји ce из чланских улога за- 
другара —  износи 6.000 динара — који ce у ратама упла- 
ћују. Из горње таблице излази, да je члански улог у 1931 
години био највећи, са 31 милион; и да затим постепеио 
опада, у 1933 години за 3.5 на 26.8 милиона. Број чланова, 
који je крајем 1932 године износио 7184, износи крајем 1933 
године 6643. У вези са омањењем брссја чланова омањена je 
и главница. Задруга има сваке године аутоматски прилив 
чланова — ново ороизведени официри; — одлив je такође 
неизбежан, који je у 1933 години био нешто већи услед те- 
шких еконсшских прилика. Чланови иступају из чланстза, 
да би на тај начин омањили одбитке од плата и тако олак- 
шали живот, односно', да са повученим члаиским улозима 
регулишу друге своје новчане обавезе.

Улози на штедњу доСтижу завидан износ од 20.8 ми- 
лиона. Овде не може бити говора о каквом паничном по- 
дизању, пошто видимо, да према 1932 години смањење не 
ивноси ни 600 хиљада, a према 1931 години свега 1.1 милиои 
динара. Па и ово, овако незиатно омањење улога на штед- 
њу не би наступило, већ би напротив, улог био, повећан, да 
Управа задруге није отказала и исплатила улог свима, који 
»ису чланови задруге.

У 1931 години износили су остали повериоци Офи- 
цирске задруге, пре свега за повучену робу или у виду ре- 
есконта 12.4 милиона, a заједно са потраживањима комите- 
ната око 17 милиона. Потраживање Народне банке 0'Д 9.1 
милион у 1931 омањено je у 1932 години на 8.7 милиона. 
У 1933 г-од. међутим видимо, да je у целости исплаћено, што 
je веома похвалво, a тако исто icy ликвидирани и оетали 
повериоци. Дуг за робу од 93 хиљаде не рачуна, a потра- 
живање «омисионара, које je у 1931 години било још 3.7 
милиона, еведено je  на 2.3 милиоиа —  и ако ова позиција 
не прететавља чист дуг задруге, пошто налазимо у акгиви 
биланса одговарајућу протупозицију.

Из овога излази, да je задруга данас у стању да 
обавља CBOije послове готово искључиво својом главницом и 
улозима на штедњу. Кредит код Народне банке остаје joj 
гвоздена резерва. Ово 'стање има повољног дејства и на ре- 
зултат рада зздруге, пошто су расходи no  каматама много 
смањени. Камате поскуиљују робу. Али he морати са рас- 
ходима no «аматама још увек рачунати, и ако у мањем 
обиму, пошто су дуговања чланова још увек већа од упла- 
ћене главниде. Управа сама подвлачи, да би идеал био по- 
стигнут када би задруга имала онолику главницу, колико joj 
je потребно за обртни капитал у  робним пословима. У томе 
случају могла би роба бити Много јевтинија; задруга би ce 
могла (посветити и кредитирању, односно давању кратко- 
рочних позајмица из улога на штедњу, који су за  то много 
прикладнији него за инвестицију у робу, «оја дуже време 
лежи на ла-геру, бескаматно.

Смањење обртног капитала за  15 милиона у прошлој 
години извршено je  дре свега редукцијом двају позиција у 
актити: смањењем дужника од 16.3 на 35.1 милион и лагера 
робе од 14.1 на 9.9 милиона. Набавка робе вршена je због 
привредних прилика. у  мањим количинама, због чега je и 
вредност лагера прилично снижена. To je било веома пра-
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вилно. A k o  посматрамо кретање ове позиције за последње 4 
године, онда видимо, да je према 1930 години мања за 
преко 55%.

Смањењем .максималне кредитне границе, о коме je 
раније било речи, задруга je успела, да реализира за 11.2 
милиона својих лотраживања од чланова за купљену робу, 
која сада износе 35.1 милион према 47 милиона у 1931 год.

Знатно je повишена готовина у благајни, која износи
1.6 милиона према 708 хиљада у 1932 години.

Рачун губитка и добитка

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

Плате
у хиљадама 

2.381 2.372
динара
2.205 1.838

Трошкови 1.114 1.232 1.102 999
Камате 2.617 2.179 2.165 1.597
Радничко осигурање 130 166 150 128
Порези 72 118 45 80
Отписи намештаја итд. 65 63 58 152
Материјал 93 — 37 16
Курсна разлика 1.5 — 37 16
Чиста добит 866 327 98 100
од тога :

резервном фонду 79 40 29 89
фонду за сул1и>ива потраж. 13 — 68 11
за порезе 93 — — —■
Гратификација особља. 80 — — —
Отпис робе 601 — — . —
Отпис курсне разлике — 287 — —

Приходи
Роба 6.606 5.207 5.446 4.108
Комисиона роба 268 487 345 99
Провизија 284 251 292 642
Станарина 66 66 61 52
Купони држ. харт. од вред. 93 267 122 132
Камата 24 169 131 52
Збир прихода или расхода 7.341 6.447 6.397 5.084

Бруто приходи износе у 1933 години 5.08 милиона,
односно за 1.4 милиона мање него 1932 године или 1931
године, пре евега због смањених прихода од робе. Упркос 
томе Задруга je енергичном штедњом смањила све расходе, 
највише код камата, плата и трошкова, тако да je ш ред  
већих отписа -од 342 хиљаде према 217 хиљада у 1932 години 
могла исказати чиста добит од 100 хиљада, према 98 хиљада 
у 1930 години, од чега je 89 хиљада дотирано резервном 
фонду, a 11 хиљада фонду за сумњива потраживања.

У Управи Официрске задруге за 1933 годнну налазе 
се следећа г.г.: пешад. бриг. ђенерал Милутин М. Станоје- 
вић, лретеедник; бриг. ђенерал Јован К. Антић; пешад. пу- 
ковник Јеремија В. Станојјевић; артил. пуковник Јован Д. 
Павловић; интендантски пуковник Живота В. Јовановић; 
судски мајор Павле Катанић; пешад. кап. I класе Никола 
"Борђевић; пешад. кап. f. класе Миладин Симеуновић; пешад. 
кап. I. класе Видосав Вранић. У Надзорном адбору су г.г.: 
арт. бригад. ђенерал Војислав Ј. Вуковић, претседник; пе- 
шад. бриг. ђенерал Петар Радивојевић; пешад. бриг. ђенерал 
Павле Павловић; интенд. п. пуковник Тодор Арсић; пешад. 
капетан I. класе Јевтимије Томовић и жаид. капетан I. класе 
Тихомир Петровић. Директор Задруге je г. д-р Војислав 
Милошевић.

„КАШТЕЛ“ ТВОРНИЦА КЕМИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКИХ 
ПРОИЗВОДА Д. Д. ЗАГРЕБ.

Има већ неколико годииа од како налааимо у билансу 
„Каштел-а“ у активи, позицију „Одио за гуме“. Ова je по- 
зиција стално билансирана са 510 хиљада динара.

„Каштел” израђује поред кемијско-фармацеутских про-

извода и артикле из гуме који се упОтребљавају у медицшш 
и хигијени; Како je ова продукција давала повољне резултате 
н како —  с обзиром на тешкоће око увоза има добре изгледе 
и за будућвост, решила се упра^а „Каштел-а“ да оснује ново 
предузеће које ће преузети одељење за гуме, пошто би се ово 
у нарочитој мери имало да прошири. Тако je почетком ове 
године дошло до оснивања вовог акционарског друштва „Рис” 
таорница гум-ене робе д. д. Нова фабрика већ се подиже и 
за кратко време почеће се продуицијом у hoibbm просторијама 
предузећа која су подигнута одмах до „Каштел”-а. Главница 
HO’Bor друшшва утврђена je на 2 милиона динара од чега je 
половина већ уплаћена. Значи да се у наредним билансима. 
„Каштел-а“ неће вмше појављивати одељење за гуму пошто- 
je то сада сам0'стал»0 предузеће.

Биланса „Каштел”-а последњих година показује ре- 
довно губитак. Ранија конкуренција фабрика из иностранства 
које су финанеијеки необично с«а-ж«е и које могу д а  у из- 
весним крајевима раде и са губитком, -само да униште кон- 
куренцију, није доввољавала домаћим фабрикама да постижу 
веће пословне успехе. Међутим у најновије време и ту  су 
прилике знатно измењене. Девизне тешкоће као и опште те-- 
шкоће увоза дају домаћој индустрији знатно преимућство. 
Тако je и „Каштел” прошлу, 1933 годину могао заершити са  
добитК'0'м, који додуше није зиатан; употребљен je за отаисе
губитама из ранијих година.

Биланси „Каштел”-а за последње четири годиее овако'
изгледају:

Актнва 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

Благајна 34 36 m 34 25
Фабрика 4.130 3.280 3.280 3.457
Инвентар 120 120 117 117
Залихе 1.743 1.783 1.417 1.246
Оделење гуме 508 510 510 510'
Дужници 1.481 1.175 1.066
Ефекти 326 26 15
Г убитак 29 157 287 235

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000
Повериоци 5.724 2.814 3.596 3.495
Акцепти 650 1.100 1.100 900'
Добита« 52
З бир биланса 8.394 5,934 6.857 6.701

У билансу било у збиру било у појединим лозицијама,. 
iiejvia битних измена. Инвестиције ш казују  пораст од 200 хи- 
љада динара. To je у вези са ирошврењем фабрикације по- 
што су у последње време изгледи за плаомаи појединих ар- 
тикала миого повољнији. И да није ту  привредне депресије 
koja се одразује и на смањеној потрошњи медикамеБата, пла- 
сман у  појединим препаратима порастао би у знатној мери’ 
поошто се данас домаћа производња и код медикамената све 
више афирмира.

Залихе показују смањење за неких 150 хиљада динара-; 
дужници су смањени за 100 хиљада динара. Данас се код 
производње свугде у миого већој мери вади рачуна о томе 
да залихе никада не прелазе з«ат,не количине то јест, да се 
гсродукција појединих артикала стално налази у одговарају- 
ћем односу према стварној ттродаји. A смањење дужника по- 
следида je нове прак,се да се послови највећим делом врше 
за готовину, или у роковима који су далеко краћи него што 
je то раније био случај.

Повериоци иако су ивввстиције биле порасле за скоро 
200 хиљада динара, опали су с обзиром на смањење залиха 
и потраживања, за равно 100 хиљада динара. Акцепти су  
омањени за 200 хиљада динара. Према томе су обавезе ре- 
дуциране за укупно 300 хиљада динара.
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Садржај:
Prva povlašćena užička akcionarska tkačka radionica, Užice 
Хранилнида Дравске бановане, Љубљаиа 
Trgovačka banka, Cetinje

PRVA POVLAŠĆENA UŽIČKA AKCIONARSKA TKAČKA 
RADIONICA, UŽICE

Prva povlašćena užička akcionarska tkačka radionica 
isplaćuje za 1933 godinu dividendu od 6% odnosno 3 dinara na 
aikciju. To je u toliko interesantnije, što ona za 1931 i 1932 go
dinu nije plaćala dividendu zbog smanjenih prihoda. Znači da 
se kod nje situacija u toku poslednje godine znatno popravila. 
Sama uprava ovog neobično interesantnog .preduzeća napo
minje u svome izveštaju za 1933 godinu, da je kriza, koja je 
nastupila u 1931 godini, dostigla svoj vrhunac u 1932 a da je 
u 1933 godini u izvesnim oblastima naše narodne privrede osta
la nepromenjena, pokazujući ponegde čak i znake poboljšanja. 
Iz same firme ovog preduzeća ne može se znati, da su pod tim 
skromnim nazivom „tkačke radionice” koncentrirana četiri pre
duzeća: jedna velika i moderna fabrika-tkačnica, sa oko 180 
mehaničkih razboja i svim modernim priborom. Pored toga ovo 
industrijsko .preduzeće ima i jednu veliku elektranu, sa hidro- i 
kaloričnim centralama u Užicu, Jazu i Brani, sa kapacitetom od 
preko 1000 konjskih snaga, koje snabđevaju Užice i bližu okolinu 
električnom energijom. Dalje ima Užička tkačka radionica mo
derno uređenu strugaru, sa tri gatera, turbinskim pogonom i 
lokomobilom koja međutim poslednje tri godine, zbog naročite 
krize u šumskoj industriji, ne daje željene rezultate. U 1933 go
dini strugara je vrlo malo radila; njeno zaposlenje ie bilo u 
znatnoj meri smanjeno 1 koncentrisano u glavnome na dobijanje 
goriva ,za parni pogon. Tu postoji dalje i fabrika leda, manjeg 
volumena, koja daje zadovoljavajuće rezultate. U našim rani
jim analizama ovog interesantnog industrijskog koncerna, na
pomenuli smo, da ima još jedan specijalitet, koji prelazi od in
dustrijske u bankarsku kompetenciju — pošto prima i uloge na 
štednju.

Vrlo interesantnu sliku pružaju prihodi svih ov'h indu
strijskih preduzeća, koje upoređujemo u sledećoj tablici za po
slednje četiri godine:

1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

od tkačraioe 4.420 3.302 2.210 3.918
od električnog osvetlenja 965 987 870 729
od građe 380 165 6 5
fabrike leda 35 41 15 16

Ukupno 5.800 4.495 3.101 4.668

Ovi podaci odnose se na čiste prihode pojedinih odelenja, 
po odbitku troškova i plata; vidimo, da su prihodi tekstilnog 
preduzeća bili najmanji u 1932 godini, dok su u 1933 godini 
povećani već za 1.7 na 3.9 miliona i da su poslednje godine 
čak i za 600 hiljada veći. nego u 1931 godini. U 1932 godini 
osetio se vrhunac depresije; prodaje gotovo nije ni bilo, zbog 
čega je i proizvodnja smanjena za preko 50%. Pošto su lageri,

industrijske robe bili vrlo veliki, odlučila je uprava da od aprila 
do kraja avgusta smanji radno vreme za 50%, to jest od 6 na 
svega 3 radna dana. To je bilo urađeno iz opreznosti,, da bi se 
na taj način smanjili režijski troškovi a da pri tome ne bi 
morali otpuštati radnike. Pred kraj 1932 godine prilike su se u 
izvesnoj meri popravile, zahvaljujući otežanom uvozu iz ino- 
stranstva, primu, klirinškim obračunavanjima itd.

Međutim ni poboljšanje uslova rada u poslednjem tro
mesečju 1932 godine nije moglo toliko popraviti situaciju, đa 
bi bilo mogućno iskazati veću dobit ili podeliti dividendu.

U ranijim godinama je uprava Tkačke radionice detaljno 
objavljivala podatke o tekstilnoj proizvodnji, i šteta je što je ta  
praksu u 1933 godini napustila, pošto smatramo da su to bili 
veoma skupoceni podaci. Koliko je tekstilna proizvodnja opala 
od 1930 do 1932 godine vidimo iz sledečih upoređenja: u 1930 
godini proizvela je tkačnica 34 raznih artikala i to 868.234 me
tara i 262.243 komada, a u 1932 godini 31 razni artikal za 
552.391 metar i 209.343 komada, od toga, da nam služi kao 
primer: 165 hiljada m etara porheta, 115 hiljada m etara srpskog 
platna, 67 hiljada m etara zefira, 128 hiljada maramica, 25 hi
ljada frotir-peškira itd. Ovi podaci, su za 1933 godinu nesum
njivo mnogo veću

Električno osvetlenje pokazuje u 1932 i 1933 godini novo 
osetljivo smanjenje prihoda, a tu  leži glavni razlog u činjenici, 
da je fabrika oružja u Užicu poslednje dve godine u znatnoj 
meri smanjila proizvodnju pa prema tome i potrošnju struje 
za pogon.

izveštaj uprave Tkačke radionice sadrži pored ostalog 5 
vrlo interesantne konstatacije, koje smatramo da su vredne re
produkcije: „Blagodareći sistemu konti,ngentiranja u izvozno] 
odnosno uvoznoj trgovini kao i načinu klirinškog plaćanja kao, 
i prilično rodnim poslednjim dvema godinama učinile su i ši
roke mase u prošloj godini i jedan procenat svoje aktivnosti 
dale u .kupovnoj moći, te je naše preduzeće napredovalo u proš
loj godini. Mi sm o napadnuti da smo u poslovanju konzervativ
ni i bez većih zamaha i poleta. Čini nam se, da je baš takav 
metod rada bio dobro došao našem preduzeću, jer se ono nije 
puštalo u besplodne i rizične avanture. Polje našeg poslovanja 
je više u širokim narodnim slojevima, koji se ipak nalaze ц bo
ljim ekonomskim prilikama nego u varoškim slojevima koji se 
nalaze u mučnoj situaciji”.

Što se tiče zamerke, da je uprava suviše konzervativna, 
smatramo i mi, da je to gledište potpuno deplasirano. Danas ni 
jedno preduzeće ne može biti dovoljno obazrivo, ako neće ri- 
zikovati nove gubitke.

Uprava Tkačke radionice dalje kaže: „Bojeći se buduće 
neizvesnosti u trgovini čija sudbina još nije opredeljena i de- 
fmisana, kako zbog novih principa i ograničenog trgovanja kao 
i zbog čestog menjanja trgovačkih ugovora i stvaranja privred
nih .paktova čije se posledice i rezultati ne mogu sagledati
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aopšte, a  naročito u domaćoj tekstilnoj industriji, mi smo morali 
u prošloj godini otpisati sumnjiva potraživanja u iznosu od
1.04 miliona.” Smatramo da je i to  vrlo pravilno urađeno, na
ročito zbog toga, što je poslovni rezultat bio toliko povoljan da 
je ovaj otpis omogućio, a pored toga čak i isplatu 6% dividende.

Finaneisko stanje Tkačke radionice je neobično povoljno. 
To nam najbolje potvrđuje donja tablica u kojoj donosimo nje
ne bilansne pozicije za poslednje četiri godine:

Račtm izravnanja
Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.

u hiljadama dinara
Gotovina, žiro i banke 880 832 1.536 3.726
Mašinerije 5.188 5.252 5.785 5.809
Centrala Jaz i Brana 6.461 6.530 6.530 6.530
Nepokretnosti 3.613 3.613 3.613 3.617
Razboji 1.453 1.462 1.462 1.462
Alat
Automobili
■Nameštaj
Strugara sa gaterima 435

1 din.
2 din. 
1 din.

448 477 474
Sijalice, izolatori itd. 741 834 761 512
Kaucije i ostave 2.205 1.883 1.989 1.924
Sirovine u magacinima 1.461 965 949 1.531
Roba na stovarištu 2.320 3.265 2.298 2.045
G rađa 1.650 978 189 221
Roba u fabrikaciji 1.156 1.175 907 910
Štirka, dekstrin itd, 685 , 726 934 442
Dužnici 7.198 6.910 6.015 4.950
Vrednost rez. fonda 2.376 2.332 2.332 2.332
Varoška mreža 303 303 303 303

Pasiva
Glavnica 10.125 10.125 10.125 10.125

Rezervni fondovi:
Amortizacfcmi fond 4.718 5.572 6.512 7.492
Spec. rez. fond 805 805 805 805
Rezervni fond 4.317 4.317 4,414 4.531
Fond robe 1.213 1.213 1.213 1.213
Fond za sumnjiva potraž. 1.336 1.457 1.457 1.515
Fond za podiz. rad. stanova 640 640 641 641
Fond za poveć. glavnice 2.416 2.416 2.417 2.417

Fondovi ukupno 15.445 16.420 17.459 18.6.14
Polagači kaucija i os+ave 2.205 1.883 1.989 1.924
Ulozi 1.656 1.901 403 388
Obustave za porez 170 14 14 8
Kaucije osvetlenja 100 103 105 105
Drž. hipotekama banka 561 523 478 429
Dug po menicama 6.500 6.500 5.500 4.50C
Tekući računi 99 — — —

Tantijeme 202 — — 83
Dobit za podelu 1.012 — — 607
Zbir bilansa 38.125 37.509 36.083 36.792

Račun gubitka i dobitka 
Rashodi 1930. 1931. 1932. 1933.

Upravni troškovi 1.317
u hiljadama dinara 
1.356 983 969

Kamate 415 2.034 1.159 1.091
Porezi i prirezi 1.518 — — —
Amortizacije 853 853 940 980
Dotacija rez. fondu — — 83 —
Otpis nenaplaćenog potraž. — — — 1.041
Čista dobit 2.024 — — 832

Od toga dotirano:
Rezervnom fondu 202 33 — 83
Tantijema 202 — — 83
Za podelu akcionarima 1.012 — — 607

Za sumnjiv, potraž. 
Prihodi

606 494 — 58

Od elektr. osvetlenja 1.416 1.336 1.107 957
manje troškovi i plate 496 349 237 224

Ostaje 965 987 870 729
Od ifabrikacije 7.019 5.164 2.969 5.073
manje troškovi plate 2.599 1.861 758 1.155

Ostaje 4.420 3.302 2.210 3.918
Dobit na građi 866 535 131 87
manje troškovi i plate 485 369 125 81

Ostaje 380 165 6 5
Prihod strugare — — — —
Prihod leđare 35 41 15 16
Razni prihodi 177 137 83' 151
Stanarina 146 139 110 93
Zbir prihoda ili rashoda 6.124 4.772 3.296 4.913

Obrtni kapital je u 1933 godini čak i nešto malo veći nego
1932 godine. Ako bacimo pogled na strukturu pasive, onda vi
dimo' da je Tkačka radionica neobično bogata. Na skoro 29 
müiöna sopstvenih sretstava ima krajem 1933 godine svega
5.3 miliona duga! Od toga iznosi dug kod Hipotekarne banke 
429 hilj. a kod Nar. banke 4.5 mil. Poverioca za robu nema! Ula
gači potražuju svega 388 hilj., što takođe ne broji i ako su oni pre 
dve godine još iskazani sa 1.9 mil. Krajem 1931 god. iznosio je 
dug Tkačke radionice kod Narodne banke 6.5 mil. Zatim se svake 
godine smanjuje za 1 milion, tako da iznosi krajem 1933 godine 
još 4.5 miliona. U početku januara ove, 1934 godine, isplaćeno 
je Narodnoj banci još 1 milion, tako da je dug sveden na 3.5 
miliona. To su prema sopstvenim sredstvima potpuno neznat
ne obaveze, koje bi Tkačka radionica sve mogla bez i najmanjih 
teškoća likvidirati, već i zbog loga, što njena gotovina odnosno 
a vrsta potraživanja kod novčanih zavoda iznose krajem 1933 
godine preko 3.7 miliona dinara.

Finansijsko stanje Tkačke radionice je danas mnogo 
povoljnije nego na pr. 1930 godine, pošto je tada kod 25.5 mili
ona sopstvenih sretstava imala 9 miliona obaveza a krajem 1933 
godine ima kod skoro 29 miliona sopstvenih sretstava samo još
5 miliona duga. Pri tome je njena gotovina u 1930 godini izno
sila 880 hiljada a krajem 1933 godine 3.7 miliona. Ova struktu- 
relina promena pasive Tkačke radionice neobično je važna po 
njen prosperitet kao i njenu rentabilnost.

Od 29 miliona sopstvenih sretstava je 10.1 milion glavni
ca a 18.6 miliona fondovi, kojih ima 7; najvažniji je fond amor
tizacije, koji se svake godine dotira sa  oko 900 hiljada.

U aktivi kod investicija u poslednjim godinama nema ve
ćih promena. One se stalno usavršavaju i dopunjuju, ali se ovo 
povećanje vrednosti u aktivi ne vidi, zbog dotacija amortiza- 
cionom fondu. Vrednost svih investicija, mašina i nepokretnosti 
iznosi krajem 1933 godine 18.2 miliona, odnosno nešto manje 
nego fondovi. Povoljnije situacije uopšte. ne možemo zamisliti! 
Alat, automobili i nameštaj su u celosti otpisani. Vrednost siro
vina, robe u fabrikaciji, gotove robe na lageru, građe itd. iznosi 
krajem 1933 godine 5.6 miliona prema 6 miliona u 1932 godini. 
Ni ovde dakle promene nisu znatnije.

Jedino dve značajne promene imamo u aktivi: kod du
žnika, koji su prem a 1931 godini opali za 2 na 4.95 miliona, 
i kod gotovine, koja je povećana od 835 hiljada na 3.7 miliona. 
Vrednost fondova plasirana uglavnom u državne hartije od vred
nosti ostala je takođe nepromenjena. Pošto možemo dugove 
Tkačke radionice skoro u potpunosti kompenzirati sa manjom 
gotovinom, onda to znači da ona gotovo i ne radi tuđim sret- 
stvima!!

Dužnici, koji su bilansirani krajem 1933 godine sa 4.95 
miliona, iznose u  stvari 5.9 miliona, ali je u bilansu od tog 
iznosa odmah odbijeno nešto preko 1 milion dinara (20%) kao 
sumnjivo potraživanje i otpisano kroz račun gubitka.

Završni računi su veom a pregledno sastavljeni. Isto važi 
i za račun gubitka i dobitka, koji se sastavlja na originalan na-
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cin: Prihodi Tkačke radionice su podeljeni prema pojedinim 
granama proizvodnje, od čega se odmah odbijaju specijalni tro
škovi odnosnog odeljenja i to plate kao drugi rashodi. Prema 
ovome, bruto prihodi su iznosili 6.37 miiiona a neto prihodi 4.9 
jnilkma. Od ovoga treba odbiti troškove po budžetu, opšte tro
škove, amortizaciju, otpis nenaplativih potraživanja, a ostatak je 
čista dobit. Preduzeće sprovodi rigoroznu štednju, jedino na taj 
način je mogućno, da pored otpisa sumnjivih potraživanja i 
amortizacije od skoro 1 milion, može da iskaže čistu dobit od 
832 hiljade. U 1931 i 1932 godini nije bilo dobiti. U 1931 godini 
je  dotirano 500 hiljada fondu za sumnjiva potraživanja i time je 
dobit bila upotrebljena, a 1932 godine iznosio je višak prihoda 
■svega 33 hiljade koji je dotiran rezervnom fondu.

Pošto je Tkačka radionica finasijski vrlo jaka, imala je 
u 1931 i 1932 godini mogućnost da smanji amortizaciju i da iska
že veću dobit i da isplati dividendu. Ako to nije htela, mogla 
je iz jednog od fondova izdvojiti potrebni iznos za dividendu. 
Međutim d n a  to u interesu što većeg jačanja sopstvenih sret- 
■stava nije htela uraditi1, što  je potpuno u redu.

Pošto je u 1933 godim dobit iznosila 832 hiljade, (posle 2 
miiiona otpisa) dotirano je rezervnom fondu 83 hiljade, upravo 
je dato kao tantijem a upravi 83 hiljade (dve godine nije ništa 
dobila), fondu za sumnjiva potraživanja je dotirano 58 hiljada 
a  607 hiljada je dato akcionarima kao 6% dividenda, odnosno 3 
dinara na akciju.

U upravi Prve povlašćene užičke akcionarske tkačke ra
dionice nalaze se sledeča gospoda: Petar J. Kostadinović, pret- 
sedlniik; Vil. T. Jovanovič, V. V. Jankovič, Rad. V. Đerasimović, 
2iv. V. Ostojič, And. D. Mirkovič, i Nedeljko S. Radovič. U nad
zornom odboru gospoda: Bor. L. Jovanovič, pretsednik; Vitomir 
M . Vidakovič, Dragi M. Vukosavljević, Đorđe M. Popovič i Mi
lan Lj. Smiljanič.

ХРАНИЛНИЦА ДРАВСКЕ БАНОВИНЕ, ЉУБЉАНА

У будуће he у још већој мери доћи до извесне кон- 
журенције између приватних и јавно-правних новчаних за- 
вода. У првом реду код прикупљања уложака. Последње 
д в е  годиие, прилив уложака у јавно-иравне новчане устано- 
ве нарочито државне, далеко je већи »ero код приватних 
установа. Па и код оних који нису под мораторијалном за- 
штитом. Ова тенденција концентрације уложака вод јавно- 
лравних новчаних установа долазиће до ш раж аја и касније.

Код јавно-правних новчаних установа имамо државне 
'К саладуправне установе. Код самоуправних опет имамо ко- 
муналне и бановинске. По нарави ствари долази до конку- 
ренције око прикупљања уложака и код појединих гругга 
јавно-правних новчаних установа.

Бановинске штедионице дале су добре резултате. Че- 
*шри бановине имају своју штедиоиицу a пет не. Ни једиа 
‘бан.овинска штедионица није се морала користити морато- 
ријалном заштитом. И локазале су велику отпорну снагу. 
Дизање уложака није узело већих димензија. Бановинске 
штедионице, иако још не постоји правилник који би тачно 
регулисао њихово оословање, ипак врше знатну фуикцију у 
привреди и финансијама одвоених бановина. A то би имало 
бигги и у будуће.

Питање комуналног кредита за мање и средње оп- 
штине моћи he се уопешшо решити у' првом реду преко Ба- 
Е о в и н с к и х  штедионица. Уколико се не мисли осшшатп Ко- 
Јиуналне банке као централе «омуналних штедионица поје- 
Диних бановина. Исто тако кредитирање једиог дела 
задругарст':а, нарочито продуктивног, моћи he се најбоље 
давршити ослоиом на Бановииске штедионице. Према томе 
Бановинске штедионице чека још велика задаћа и пожел>но

je да и остале бановине чим пре освују своје бановинске 
ттедионице.

Билаиси Баловинске штедиоиице Дравске бановине у 
Љубљани, наше највеће бановидске штедионице, за 4 по- 
следње године овако' изгледају :

Актива 1930.

У

1931. 1932.
хиљадаша динара

1933.

Хипотеке 12.207 12.612 11.963 11.389
Комуиални зајмови 19.309 27.058 25.746 24.478
Ефекти 9.380 15.887 13.985 12.657
Заостала потраживања 547' 1.401 2.091 2.669
Дужиици 81.004 88.251 86.474 86.679
Непокретности 3.294 3.309 3.317 2.904
Менице 16.000 16.000 4 10
Курсна диференција

држ. лапира — 1.479 986 493

Пасива
Улошци 87.952 97.686 94.473 90.262
Повериоци 56.421 73.527 52.971 54.051
Добитак 221 35 63 90
Збир билаиса 158.815 173.096 148.993 146.690

Збир билаиса гкжазује смањење за нешто преко 2 ми- 
лиона. Улошци су смањени ,за 4 милиона. С обзиром на при- 
лике, које су владале на новчаном тржишту Словеније, сма- 
њење уложака није нарочито зватно. Од максимума у 1931 
грд. само одлив износи 7.5 милиона, што не чини ни 10%. 
A код миогих завода смањење уложака износи 20, 30 na и 
више процената. Повериоци напротив покааују известан 
пораст. Изгледа да су прилике код јавно-правних односно 
самоуправних завода већ у главноме сређене и да he за  ре- 
лативно кратко врем-е оне опет у пуиој мери вршити функ- 
цију која им je намењена.

Код појединих позиција активе нема већих ни значај- 
нијих промена. Заостала потраживања износе до сада укуп- 
но 2.7 :милиона. To je тек нешто ожо 2% свих потраживан>а. 
A то баш није ни много. Ситуадија у том погледу код Др- 
жавне хипотекарне банке и Привилеговане аграрне банке 
далеко je неповољнија.

Година je no обичају закључена минималним чистим 
добитшм. Како не долази до исплате дивиденде, већи доби- 
так није ни потреба«.

У управи се налазе г.г. Др. Владимир Равнихар, као 
претседник и г. Радо Хрибар, као потшретседник. Главии 
равнатељ г. Др. Мирко Божић, сада члан банкарског саве- 
тодавног одбора. Чланови управе су г.г.: Ажман Иван, Пин- 
тер Јериеј, Др. Кухељ Карол, Др. Видмар Милан, Др. Ж у- 
панчић Нико, Веровшек Јуриј и Др. Ковачец Јанко.

У «адзорном одбору су г.г.: Др. Режек јосип, Медеп 
Антон, Ленарчић Станко и Рудеж Марко.

TRGOVAČKA BANKA, CETINJE

Pogoršana privredna depresija u toku 1931 do 1933 go
dine zaključno ostavila je neobično duboke tragove u  privred
nom životu Crne Gore odnosno Zetske banovine. Uprava Trgo
vačke banke daje u svome godišnjem izveštaju redovno i kra
tak prikaz lokalnih privrednih prilika koji, već tri godine, sadrži 
mnogo opravdanog pesimizma. T o je jedna veoma bolna istina. 
Prilike za 1933 godinu karakteriše banka sledečim recima: 
„Osrednji rod, snižene cene svih naših proizvoda, i sledstveno 
tome pad kupovne snage, pomanjkanje većih javnih radova, do
nošenje raznih uredaba, kao što je ona o zaštiti zemljoradnika,
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potpuni nerad izvršnih vlasti, nesavesna agitacija itd. iitd. stvo
r i!  su  neobično tešku poslovnu atmosferu, iz koje je niklo, 
pored raznih mnogobrojnih teškoća, danas svima poznatim, i 
nepoverenje prema bankama kod pojedinih ulagača”. Pored 
toga treba ukazati na teške vremenske nepogode koje su kra
jem 1933 godine r.anele Zetskoj banovini: ogromne štete, po
plave i t. đ. Izvoz stoke, koji je za deo tamošnjih krajeva spa
šavajući, bio je beznačajan a eksploatacija šuma nemoguća. 
Stanovnici i [privrednici ’Zetske banovine održali su i u toku
1933 godine mnogo skupova i konferencija sa kojih su poslati 
opširni referati nadležnim vlastima, poslate su deputacije ugled
nih ličnosti, ali su svi ti napori ostali bez uspeha. U svim grana
ma privredne delatmosti. a naročito u trgovini i zanatu došlo je 
do potpunog zastoja i gotovo ceo privredni život je paralisan. 
Kredit više ne postoji. Kupovna snaga stanovništva je svedena 
na minimum a svaka štednja je zbog toga, onemogućena. Tereti 
iz ranijih godina pritiskuju u sve većoj meri.

U takvim prilikama razuimJjivo je, da mora i rad ban
karstva biti gotovo onemogućen. O novim zajmovima u Zetskoj 
banovini u toku 1933 godine gotovo i ne može biti govora. Ceo 
posao novčanih zavoda morao je biti sveden na rad, koji u 
mnogome liči na tihu likvidaciju. Radilo se u glavnom na pro- 
kmgacijama, na postepenom naplaćivanju ranijih zajmova, u 
koliko je to bilo uopšte mogućno i  na prikupljanju sretstava za 
isplatu uloga koji su se neprekidno otkazivali i podizali.

Trgovačka banka na Cetinju osnovana je 1909 godine, 
ali ne sa današnjom firmom, nego kao Narodna banka Kralje
vine Crne Gore. Posle ujedinjenja, banka je reorganizovana i 
pretvorena u privatnu kreditnu ustanovu (8 avgusta 1921 go
dine) sa relativno skromnom glavnicom od 500 hiljada dinara. 
Do 1926 godine glavnica je nekoliko puta bila povišena, na 2 
miliona dinara, ali je uplata akcija podeljena na postepeni upis. 
Do 1930 godine uplaćeno ie na ime glavnice 1.74 miliona a do 
kraja 1932 godine 1.92 miliona, U 1933 godini nisu vršene upla
te. S obzirom na bančine rezervne fondove, koji premašaju 500 
hiljada dinara, mogla bi banka bez teškoća pomoću tih fondo
va da popuni gilavnicu do predviđene visine, ali ona to  neće 
da uradi, pošto za to stvarno i nema potrebe. Čim se prilike 
budu malo popravile ona će ostatak od 78 hiljada d’nara akcija 
lako moći da plasira.

Što se 'tiče samoga rada Trgovačke banke u 1933 go
dini, on se ne odvaja mnogo od rada ostalih novčanih zavoda. 
I pored opadanja štednje i pored raznih drugih teškoća sa ko
jima se Trgovačka banka morala boriti, ipak joj je pošlo za ru
kom da rad u 1933 godini završi sa malim dobitkom i da isto
vremeno otpise sva iole sumnjiva potraživanja.

Zbog stalnog podizanja uloga i velikih teškoća oko na
plate potraživanja bila je i Trgovačka banka prinuđena, kao 
pretežni deo naših važnijih privatnih kreditnih ustanova, da 
potraži m oratorjalnu zaštitu i  to 11 juna 1933, kojom je prili
kom tražila primenu § 6 Uredbe od 28 decembra 1932 godine — 
u glavnom zbog toga da bi se obezbedila od svakog eventual
nog iznenađenja. Uprava napominje, da se preduzeta mera po
kazala celishodna.

Pošto su moratorijalne odredbe § 5 i § 6 ukinute novom 
uredbom od 4 decembra 1933 godine, kojom je zavodima koji su 
se do tada koristili zaštitom, ostavlien rok od 3 meseca (do 4 
m arta 1934 godine), prijavila se i Trgovačka banka n a  vreme 
za novu zaštitu, tražeći odlaganje plaćanja. Pošto novčani zavodi
— kako izgleda — sa treće strane neće moći dobiti nikakve 
pomloći, moraće poći tim putem pre ili docnije i  sve one banke 
koje to  nisu «radile. Za sada drugog izlaza ne vidimo.

Račun izravnan ja
Aktiva 1930 1931 1932 1933

u hiljadama dinara
Blagajna 315 401 237 212
Menice 3.766 4.163 4.152 4.025

Hartije od vrednosti 568 406 371 39®
Tekući računi 3.060 2302 1.882 1.668
Nepokretnosti 932 926 991 1.032
Inventar 68 68 71 70
Ostave, garantije itd. 6.693 6.943 4.546 4.40®

Pasiva
Glavnica 1.741 1.915 1.922 1.922'
Rezerve 452 497 497 497
Pension! fond 25 36 36 36
Uložni na štednju 3.532 3.720 2.880 2.62©
Poverioci 2.173 1.354 1.610 1.558
Reeskont 505 693 720 720
Čista dobit 253 26 23 28
Obrtni kapital 8.710 8.266 7.704 7.397

Zbir bilansa 15.403 15.209 12.250 11.806

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Kamata 714 539 513 426
T roškovi 629 701 554 420'
Otpisi: — 193 61 80

Čista dobit 253 26 22 28

Prihodi

Kamata 697 606 566 490
Provizije 669 723 423 335
Razni prihodi 101 — 14 —
Prihodi od nepokretnosti 129 130 119 107
Prenos dobiti — — 26 22

Zbir prihoda ili rashoda 1.597 1.459 1.153 954

Gornja tablica nam pokazuje, da su u 1933 godini struk-
turelne promene prema 1932 godini bile upravo neznatne. Uio-
zi su smanjeni za svega 260 h ijada (prem a 1931 godini m anji
su za 1.1 milion odnosno 1/3) a, poverioci su smanjeni iza sve
ga 50 hiljada na 1.5 miliona. Reeskont kod Narodne banke ostao 
je nepromenjen na 720 hiljada. Ukupni bančin obrtni kapital, 
koji je u 1930 godini iznosio još 8.7 miliona, smanjen je na 7.4 
miliona, što je prema 1932 godini smanjenje za jedva 300 hilja
da dinara.

Ovo nepomično stanje pasive opravdava i pretpostavku,. 
da su i promene u aktivi bile neznatne. Menični zajmovi opali 
su za 125 hiljada na 4.02 miliona, aktivni tekući računi za 210 
hiljada na 1,67 miliona, dok su nepokretnosti malo povećane», 
a takođe i portfelj hartija od vrednosti.

Dok su bruto prihodi u 1930 godini, iznosili još 1.6 mili- 
ona, dostižu u 1933 godini svega još 950 hiljada. To su u glav
nom prihodi od ranijih zajmova, koji su u vrlo mnogim slučaje
vima morali biti prolongirani. Ipak su manji zbog manjih kam ata, 
i manjeg kreditnog volumena.

Što se tiče bančinih rashoda, imamo vrlo znatna smanjenja. 
Troškovi, koji su još 1931 godine iznosili 700 hiljada, svedeni 
su na 420 hijada. Poslednje tri godine otpisano je preko 330 
hiljada dinara, od toga 80 hiljada u 1933 godini. Zbog opadanja 
prihoda i zahvaljujući radikalnoj štednji iskazana je svake go
dine mala dobit, od1 22 do 28 hiljada dinara, koja se prenosi na 
novi račun.

U upravi se naJa-ze sledeča gospoda: Aleksa V. Martine- 
vić, pretsednik; Dr, Nikola Jergovič, Tomo Maljević, Marko 
Ivanovič, Savo Jovičević, Dimitrije Miladinovič, Milo Vrbica, 
Jovo Radifković, Đuro Roiović, Vladimir Vujošević i Košta Po
povič. U nadzornom odboru su gospoda: Dušan Čakić, Mihajlo 
Biljanović i Marko Vujovič.
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Садржај:
Francasko-Srpska banka, Pariz—Beograd
Текстилна индустрнја д. д., Вараждин 
Rudnik „Kostolac” Đorđe Vajfert a. d., Beograd 
Diskontna trgovačka banka a. d., Beograd 
Чаковачка међумурска штедионица д. д., Чаковац
„Лим“ д. д. творвица жељезних бачава, металилх прсизвода и киснка, Загргб

FRANCUSKO-SRPSKA BANKA, PARIS—BEOGRAD

Francusko-Srpska banka i njeni akeronari mogu biti zado
voljni sa 1933 godinom. Ako uzmemo njene završne račune kao 
merilo za privredne prilike, onda izgieda da je privredna depre
sija u Zapadnoj Evropi i Jugoslaviji — dakle u krajevima gde 
banka radi — u Г933 godini već definitivno likvidirana. Sve pozi
cije njenog bilansa ukazuju na nov poslovni progres, što -nam 
potvrđuje i naredna tablica u kojoj smo uporedili glavne bilansne 
pozicije Francusko-Srpske banke za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja
1930 1931 1932 1933

Aktiva u hiljadama fr. franaka
Blag. i potraž. kod banaka 19.701 24.420 29.370 32.451
Korespondenti i repor. 16.394 8.927 3.410 6.886
Menice 24.920 26.391 20.983 28.365
Tekući računi 87.471 75.813 65.040 70.063
Hartije od vrednosti 4.717 4.099 2.523 2.264
Učešća 6.776 6.437 6.098 5.929
Nepokr. i inventar 4.784 4.041 3.686 3.219
Garantije 20.682 30.121 22.116 12.366
Razno 4.140 1.631 668 930
Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezerve 32 97 658 715
Čekovi 2.164 2.328 1.129 1.445
Kuponi 1.538 1.031 414 4.378
Tek. računi i ulozi 138.404 124.140 106.150 120.257
Garanti je 20.681 30.121 22.116 12.366
Razna pasiva 4.848 2.101 1.782 1.493
Dobit 1.916 2.062 1.646 1.820
Zbir bilansa 189.586 181.883 153.895 162.475

Podela dobiti
Dotac:je iz rez. fonda 65 60 57 61
Prenos dobiti 852 502 589 508
Dividenda 1.000 1.000 1.000 1.000
Dotacija osob.. fonda ------ 500 ------ 250
Čista dobit 1.916 2.062 1.646 1.820

Sedište Francusko-Srpske banke nalazi se u Parizu; i 
pošto podleži francuskome zakonu bilansira u francuskim fran
cima a ne u dinarima — preraounajući pri tome franke po 
zvaničnom kursu dinara.

Prvi put od -kako je izvršena reorganizacija Francusko- 
Srpske banke, u 1928/29 god., zbir bilansa sada više ne pokazuje 
smanjenje. Do 1930 godine to  je bila posledica poslovne interne 
reorganizacije, a od 1931 godine dejstvo pogoršane privredne de
presije, smanjenja volumena poslova, tezauriranja itd. Još u 1932

godini smanjen je zbir bilansa za 15% na 153.8 miliona franaka. 
Za 1933 godinu moglo se očekivati novo suženje poslovnog vo
lumena, ali umesto toga imamo povećanje za preko 5%, na 162.5 
miliona, prvi put posle petogodišnjeg opadanja. To je dakle sva
kako vrlo povoljan znak, MeđuHm stvarna situacija Francusko- 
srpske banke još je mnogo povoljnija, pošto vidimo, da su njena 
tuđa sredstva povećana u 1933 godini za mnogo više nego što 
iznosi porast obrtnog kapitala. Dok je ovaj u 1933 godini veći 
za svega 9 mitiona, dotle imamo istovremeno povećanje uloga 
i poverilaca, za preko 14 miliona, a obaveza po računu kupona 
za oko 4 miliona odnosno ukupno za 18.4 miliona franaka. Dok je 
bančin obrtni kapital krajem 1932 g o d in e  iznosio 131.8 miliona, 
dotle iznosi krajem 1933 godine preko 150 miliona franaka, ko
liko je iznosio i 1931 godine. Ove razlike prema kretanju zbira 
bilansa proizlaze od promena odnosno smanjenja tranzitnog ra
čuna garantija, Ovo povećanje tuđili sretstava za 18.4 miliona 
franaka znači 12% povećanje bančinog obrtnog kapitala.

Vidimo dakle da je period bankarske krize i nepoverenja 
ulagača prebrođen. Gornja tabela nam potvrđuje da ni Francu
sko-Srpska banka od toga nije bila pošteđena; u 1931 i 1932 
godini morala je isplatiti velike iznose svojim ulagačima. Kada 
se bila pojavila prva panika ulagača, u jesen 1931 godine uprava 
bančina je naredila svim svojim filijalama, da bez pitanja i bez 
odugovlačenja isplati svaki zatraženi iznos, dobro znajući da je 
to jedino sredstvo da uspostavi odnosno održi poverenje. Napo
menuli smo, da je banka od 21 septem bra do kraja oktobra 1931 
godine, dakle za vreme od šest nedelja isplatila 24% od svih 
tuđih sretstava. Zbog ogromnog likviđiteta stvarno kratkoročnih 
plasmana ona je to bez teškoća mogla izdržati i time presekla 
navalu ulagača. Odliv tuđih sretstava doduše nije prestao sve 
do 1933 godine, ali to više nije bio odliv uloga nego posledica 
postepenog sužavanja poslovnog volumena, što su (imperativno 
zahtevale tadašnje prilike. To je bila poslovna politika bančina 
koju je na prošlogodišnjem zboru akcionara karakterizirao ban
čim pretsednik g. Raul Mallet rečenicom „Sada nije vreme za 
poslove većih dimenzija”.

Godina 1933 je kod Francusko-Srpske banke prestupna 
godina kojom je definitivno likvidirano sa prošlošću. Njen po
slovni volumen povećan je prema 1932 godini za oko 12%, tako 
da je obrtni kapital dostigao iznos od kraja 1931 godine. Ulozi 
na štednju i poverioci su doduše krajem 1931 godine bili još oko
4 miliona franaka veći nego što iznose danas, ali je zbog toga 
porasla kreditirana protuvrednost kupona u pasivi za skoro 4 
miliona u toku godine dana. To su po svoj prilici kuponi naših 
predratnih zajmova deponovani kod Francusko-Srpske banke od 
strane inostranih imalaca za period1 od 3 godine prema sporazumu 
od leta 1933 godine, koji je zaključila naša država sa stranim 
parterima naših zajmova.
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Ovo povećanje pasive imalo je najpovoljniji odjek na 
razvoj bančine aktive. Od 18 miliona novih sretstava plasirala je 
banka per saldo oko 15 miliona u korist privrede a za 3 miliona 
je povećala blagajnu odnosno potraživanja kod drugih novčanih 
zavoda, koja iznose krajem 1933 godine 32.4 mil. odnosno 27% 
od tuđih sretstava ili preko 20% od ukupnog baneinog obrtnog 
kapitala. To je neobično povoljan odnos i1 obezbeđuje banku od 
svih eventualnih i nepredviđenih događaja. Potraživanje kod 
korespondenata i na reporu povećano je ove godine za, preko 
100% na 6,9 miliona. ! to su potraživanja koja se mogu smatrati 
kao odmah likvidna. Menični zajmovi' povećani su za 7.5 na 28.4 
miliona i time dostigli rekordnu visinu za poslednje četiri godine. 
! aktivni tekući računi su povećani, za 5 na 70 miliona franaka. 
Ostale pozicije su smanjene, i to portfelj hartija od vrednosti, 
učešća i nepokretnosti i inventara, što je posledica otpisa. Har- 

’ ti je od vrednosti smanjene su prema 1930 godini za preko 50% 
na 2.26 miliona, industrijska učešća od 6.8 na 5.9 miliona a nepo
kretnosti A inventar od 4.8 na 3.2 miliona, Račun garantija, preko 
koga je sproveden i zajam našoj monopolskoj upravi, smanjen 
je u toku poslednjih godina na 12.3 miliona, paralelno sa likvida
cijom poslova po kojima je Francusko-Srpska banka preuzela 
garantije.

Međutim vrlo su interesantne napomene uprave, da nisu 
sve filijale podjednako učestvovale u ovom povoljnom razvoju. 
Podvlači se da se izvestan deo dužnika u Jugoslaviji nalazi u te
škoćama u pogledu otplate obaveza. Beogradska centrala dala je 
vrlo zadovoljavajuće rezultate rada, blagodareći proširenju nje
nog poslovnog volumena, što se međutim ne može tvrditi i za 
agenciju Beograd —  Sava i njena javna skladišta, kod kojih su 
poslovi znatno reducirani. Zbog naročito pojačane depresije n 
Južnoj Srbiji morali su se tamo krediti rigorozno smanjiti. Tome 
na suprot vrlo su povoljno radila sedišta van Jugoslavije zbog 
čega banka i ima mogućnosti da isplati svojim akcionarima ne- 
promenjenu dividendu. Tuđa sretstva, dobivena u Parizu i Lon
donu, ove su godone povećana i banka je imala mogućnosti da 
ih plasira po povoljnijim «slovima nego ranije. Francuska akci
onarska društva ne objavljuju račun gubitka i dobitka.

Pošto su istovremeno učinjene izvestne uštede kod rasho
da, postignuta je čista dobit od 1.23 miliona, .a zajedno sa  pre
nosom dobiti iz prošle godine dobit iznosi 1.82 miliona. Od toga 
je dotirano 61 hiljada rezervnom fondu, 250 hiljada van rednom 
rezervnom fondu. 508 hiljada je preneto na novi račun a 1 milion 
franaka dato je akcionarima kao 5% dividenda, koju plaća banka 
nepromenjeno od 1930 godine, u kojoj se prvi put posle bančine 
reorganizacije platila dividenda.

Francusko-Srpska banka neobično je snažna, i njen kre
ditni odnosno finansijski kapacitet možemo nazvati neograniče
nim, pošto ona ima tri patron'zirajuća zavoda, moćna i prem a 
Zapadno-evropskim pojmovima, naime Banque Ottomane, Ban- 
que de Paris et des Pays-Bas i Societe Financiere d’Orient, sve 
u Parizu.

Pored sedišča u Parizu i Beogradu, ima Francusko-Srpska 
banka svoje filijale i u Londonu, Skoplju, Bitolju, Nišu i Kosov
skoj Mitroviči,

lU upravi se nalaze sledeća gospoda: Pretseđrik: G.
Raoul Mallet, pretsednik Upravnog odbora Banque Ottomane u 
Parizu; članovi: O. 0 . Felix Bellet, direktor Banque Ottomane; 
Dr. Ferdinand Gramberg, industrijalac, član Upravnog odbora 
Narodne banke Kraljevine Jugoslavije, član nprave Francuskog 
društva Borskih rudnika; Ađrien Jacques, direktor-zam. Banque 
de Paris e* des Pays-Bas; Arnold Naville, pretsednik Societe 
Finaciere d’Orient; Jacques de Neuflize, član uprave Banque de 
France, član Izvršnog odbora Banque Ottomane; le Comte 
Frederic Pillet-Will, član uprave Banque de Paris et des Pays- 
Bas, član odbora Banque Ottomane.

Savetodavni odbor u Beogradu sačinjavaju: Pretsednik: 
G. Pukovnik Deftel, član uprave Trbovljanskog ugljenokopnog 
društva; članovi g. g. Jacques Minstelicz, R. Pile, centralni di
rektor za Jugoslaviju i Eduard Vergönnet, član uprave, gene
ralni direktor Francusko-Srpske industrije cementa i uglja.

ТЕКСТШША ИНДУСТРИЈА Д. Д., ВАРАЖДИН

Текстилна индустрија д. д. у Вараждину продужује и 
у 1933 години са -својом експанзијом. Сада je највећа пажња 
поевећена конфекцији. Подигнугга je нова радионица која je 
највећа те врсте у Европи, са преко 70 метара дужкне и 25 
м. ширине. Разумљиво je да се процес производње текстил- 
не индустрије д. д. у Вараждину обавља у целоети помоћу 
текуће пантљике.

До сада се „Тивар” (под о®им именом je Текстилна ин- 
дустрија д. д. у Вараждину позната sto читавој држави), који 
има око 200 сопстаених продавница у свим деловима наше 
земље, бавио само производњом мушке и дечје конфекције. 
Од пре неког доба производи се и жеиска конфекција. Наро- 
чито сада, од хако рад у новој »онфекционој сали — радио- 
ници — омогућује интензивнији рад.

У вези са проширеном конфекцијом морале су се про- 
ширити етредионица и ткачница. „Тивар“ троши у своме кои- 
фекционом оделењу сам највећи део ггроизведених тканииа. 
Према томе ,није у толикој мери упућен на продају. A како 
израђену коифекцију највећим делом пласира преко< сопстве- 
пих продавница, то не iMopa да се ослања ни на трговце кон- 
фекцијом.

„Тивар“ затослује данас око 2.000 радника. To je за 
иаше прилике већ знатан број, тако да према броју радника 
долаз« међу наша највећа индустријска подузећа. A како се 
он и даље шири, у продукциоиом као и у погледу изградње 
продајне органшације, чује се, да постоји намера да „Тивар“ 
преузме и просторије иеких великих индустријских подузећа 
која -се налази у ликвидацији и тамо инсталира један део 
своје фабрике. „Тивар” раш олаже великим KanimaflOM, одно- 
сно има тако јаку финансиску подлогу да код њега инвести- 
ције од десетак милиона не играју већу улогу. И у томе ш -  
гледу има огромно преимућство орема другим предузећима, 
и оио je одлучујуће.

Биланси „Тивара“ за 4 последње године овако изгле-
дају :

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

Непожретности ' 10.921 16.280 16.337 17.583
Машине 22.545 24.333 24.594 26.757
Роба 21.396 20.855 23.062 32.753
Дужници 26.653 22.501 8.216 15.975
Благај.на 219 205 1.367 4.356
Ефекти 330 259 2.548 1.189

Пасива
Г лавница 6.000 12.000 12.000 12.000
Разне амортизације 13.000 16.247 19.523 22.804
Повериоци 58.871 50.786 39.645 56.573
Добитак 957 1.135 1.352 4.069
Збир билаиса 82.243 84.592 76.283 98.807

Збир биланса ооказује у 1933 години пораст од преко
20 милиона. Интересантио je томе иа супрот с-мањење које 
смо имали у 1932 ирема крају 1931 године, за  8 милиона. To 
смањење било je само лролазно и вероватно ш следица ре- 
организације. Подузеће je прошле године показало у сваком 
погледу знатно ;већу делатмост, која je дошла до изражаја и 
у самом билаису.

Инвестиције су у порасту за 3.5 милиона динара. И t o « 
код непокретиости за 1 милион, a код машина за 2.5 милиона 
динара. To je у вези са новом конфекционом салом, односно 
радионицом. Међутим један део нових инвестиција биће 
обрачунат тек у билансу sa  1934 тодиау.

Залиха робе показује пораст од скоро 10 милиона. To 
je у вези са отварањем иових продавница. Проширено по- 
словање изискује и веће залихе 'сировина, полуфабриката као 
и готопе робе.

И дужници су порасли за окоро 8 милиона, што je  та- 
кође у )вези са интензивнијим шсловањем. Дужници су у
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Л932 .тодини знатшЈ Опали, што je свакако последица обу- 
ставе сваког кредитираља. Данае je и у т-оме погледу много 
.бо-ље »eno што je било пре годину —  две.

; , У.дасиви су тго-расли повериоци за 17 милио-на динара. 
П-ораст..давествдија, .залиха, робе и дужника нашао je свој 
одјек -у. рорасту. здверилаца.. Тлавница понри-ва еамо.део ин- 
вестиција. Међутим, кагда су.овде акциоиарв и повериоци и- 
денгичш:, т.о je /за њ-их потауно ирелева-нтна виеина главнице, 
однорш .'љен однос према гсовериоцима. једино с обзиром на 
н-ајдовЈије .гаореске .мротш-се то »ије свеједно и вероватно je, 
д а . he .главница „Тивара“ бити по.више-на у одповарајућој 
мери.
, ^ . Чиста дрбвт изкоси у 1933 годики нешто преко 4 ми- 
лиона динара, Од .тога je пренос из прошле године 1 м-или-о-н 
3.50 хил>ада. По томе чиста овогадишња доб&т маноеи 2.7 ми- 
лиаиа, a то je преко 20% главнице. Првих -родина, „Тивар“ 
није исказивао веће добитке јер je требал-о- подузеће све. 
страно изградити. У прво.м реду интензивне рекламе. Тек 
MHoro доцније осећају се плодови таквог рада.

У улрави „Тивара“ налазе се следећа г.г.: Ериест
Стиаони, Др. Милан Врбанић, Др. Ђуро Лазаревић и Др. Ру- 
дрлф Херзиан.

RUDNIK „KOSTOLAC” ĐORĐE VAJFERT A. D., BEIOGRAD

. Notorno je, da se naša industrija uglja nalazi u vrlo teškim 
prilikama. Cehe već godinama stalno opadaju, a pored toga po
javljuju se u poslednje vreme nove teškoće, naime smanjenje 
potrošnje. Restrikcija saobraćaja, naročito od strane državnih že
leznica, koje su u našoj zemlji najveći potrošač, imala je za po- 
sledicu znatno smanjenje potrošnje. Pored toga, počele su dr
žavne železnice da forsiraju potrošnju uglja iz državnih rud
nika, što takođe teško pogađa privatnu industriju. Smanjenje 
privredne aktivnosti suzilo je i industrijsku kao i komerčionainu 
potrošnju uglja. U našim ranijim analizama imali smo priliku 
da pođvučemo, da je rudnik uglja „Kostolac” za Beograd i druge 
varoši -koje leže na Dunavu i Savi gotovo bez konkurencije. Nje
gov ugalj, lignit vrlo dobrog kvaliteta sa prosečno 3500 kalorija 
proizvodi se gotovo direktno na obali Dunava, odmah ispod 
kšća Morave. Ovo, kao i činjenica, da se ugalj prevozi sopstve
nim brodovima, dakle u sopstvenoj režiji, pretstavlja za „Ko
stolac” naročito preimućstvo. Njegova potrošnja bi dakle teori- 
sk-i morala biti obezbeđena za sve količine koje rudnik uopšte 
može proizvesti, pošto je lignit predestiniran za rečno brodarstvo, 
električne kalorične centrale (a ovih ima dovoljno u okolini Ko- 
stolca) za industriju itd. itd. Dalje ne smemo pustiti1 iz vida, da 
Rudnik „Kostolac” pošto pripada , u koncern industrijskih predu
zeća g. Đorđa Vajferta, ima određene i stalne potrošače: Vaj-̂  
fe,rtove pivare u Beogradu i Pančevu, njegovi mlinovi i  rečno 
brodarstvo'. Samo za viškove proizvodnje, koji idu preko potreba 
ovih stalnih potrošača, mora Kostolac tražiti nove mušterije. 
To izgleda đa ne mora biti teško, već i s obzirom na povoljne 
ceire proizvodnje; međutim ova pretpostavka nije tačna. U iz- 
veštaju uprave za 1933 godinu čitamo da je privredna depresija 
u .ovoj godini najteže pogodila industriju, što se oseća u prodaji 
uglja, Konstatuje se, da je prodaja uglja opala u 1933 godini na 
73.958 tona prema 124.842 u 193.2. godini. A analogno tome, mo
rala je. biti reducirana i proizvodnja, na 84.813 tona prema 
138.870 tona u 1932 godini. To je smanjenje od oko 40% za 
godinu dana -u -pogledu tonaže proizvodnje, dok f'nansiski efekat 
ovoga smanjenja mora biti još nepovoljniji, -pošto su pored toga 
i c.ene u stalnom srozavanju.

Uprkos tome. što je ц samoj firmi akcionarskog društva 
„Kostolac” podvučeno rudarstvo, ipak pretstavlja ovo preduzeće 
zapravo jedan mali trest pošto se u njegovom .sastavu nalazi-po- 
red. -ugljenokopa i -razvijeno, brodarstvo., , koje je bilanširano sa 
vrednošću -od 22 miMona,. parni mlin..i jedna velika ekonomija. 
Brodarstvo međutim nije samostalna grana privređivanja, nego

služi u glavnome prevozu uglja, od m-esta proizvodnje do Pan
čeva i Beograda, gde je koncentrisana glavna potrošnja.

Ovo rapidno smanjenje proizvodnje odnosno prodaje 
uglja jasno se pokazuje i u smanjenju bruto prihoda rudnika: 
dok su krajem 1932 godine iznosili još 5.36 miliona^ opali su u
1933 godini na 3.67 miiio-na>.

U pogledu brodarstva uprava napominje, da, je pored teš
kih prilika bilo dovoljno zaposijenja i zadovoljavajućih rezultata; 
oni međutim nisu mogli uticati na visinu zarade celog preduzeća. 
Ta-ko vidimo, da je ukupna dobit, koja je u 1932 godini iznosila 
689 hiljada, a po odbitku prinosa, iz ranije godine 316 hiljada 
dinara, svedena ove godine na svega 33 hiljade dinara i to kod 
53 miliona kapitala angažovanog prema bilansu! Zajedno sa 
prenosom dobiti iz prošle godine ovogodišnja zarada iznosi 316 
hiljada, pošto je 283 hiljada preneto iz prošle godine. O kakvom 
rezultatu odnosno ukamaćenju sopstvenog kapitala prema tome 
u ovim prilikama ne može biti ni govora.

-Račan izravnanja

Aküva 1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Gotovina- 268 398 101 23.1
Nepoikretnosti 2.152 2.114 3.003 2:616
Koncesija Kostolac 5.500 5.550 5.500 5,500
Mašinerije 606 887 579 579
Železniška postrojenja 2.031 1.697 1.770
Milanske instalacije 271 ------ 219 203
Pokretni inventar 810 660 549 502
Plovni- objekti 17.768 24.491 20.100 20.589
inventar plov. objekata 1.785 ------ 1.690 1-530
Ugalj i materijal 891 770 727 587
Dužnici 9.707 13.118 6.224 4.925
Kaucije, efekti 110 ------ 10.116 11.610
Razna aktiva 8.163 5.700 271 '3 7 0
istražni radovi ------ 1.385 1.54-8
Otkupljene obveznice ------ 3.528 8.400 ------
Državni bonovi ------ 436
Efekti ------ 26

Pasiva
Glavnica 10.000 10.00 10.C00 10000
Rezervni fond 32 . 44 . - 46 . 53
8% obveznice 1.4.900 14.900 14.900 6.500
Pasivne menice 3.600 5.935 11.486 10.860
Poverioci 12.3-20 15.74-9 13.04-6 12.707
Razna pasi-va 8.857 8.829 305 679
Dobit 294 375 689 315
Kaucije ------ 10.140 11.610
Lombardova-ni drž. bonov-i __— 300
Zbir bilansa 50,003 57.092 60.613 53.025

Račun gubitka i dobitka
Rashodi
Prenet gubitak 339 ------ ------ ■ ------^
Troškovi 3.067 —_ 4.296 3595
Brodarstvo 131 ----- ' 548 138
Amortizacija 539 —— ■ 54-8 ' !}16

Prihodi
Prenos dobiti ------ — _ 373 283
Rudnik 4.409 ------ 5.363 3.674
Brodarstvo ------ 44 97
Mlin i razni- -prihodi ------- 5
Zbir prihoda ili rashoda . 4.411 5.789 4,059

Zbir bilansa Kostolac” iznosi krajem 1933 godine 53 mi- 
lioma prema 60.6 miiiona u 1932 godini, odnosno za 7.6 miliona 
manje. Ako, pogledamo .strukturu pasiva, vid-ećem-o, da su. tuđa 
sretstva u izvesnoj meri smanjenja. Pasivne menice za oko 600 
hiljada ria 10.8 miliona, a poverioci za 300 hiljana na 12,7 miliona,
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dok su 1931 godine tenosffi još 15.7 mffiona. To su  relativno 
male razlike. Najveća postoji kod 8%  obveznica, koje su reduci
rane od 14.9 na 6,5 miliona to jest za 8.4 miliona. Međutim to 
je samo jedna knjigovodstvena transakcija, pošto vidimo, da su 
u aktivi 1932 godine iskazane otkupljene obveznice sa 8^4 mi
liona, koje pozicije u 1938 godini više nema. U pogledu jasnosti 
bilamsa ova je mera na svome mestu. Iz ovoga izlazi, d a  je u 
stvari pasiva „Kostolca” prem a 1932 godini ostala gotovo potpu
no nepromenjena. Nova je jedino pozicija lombardirani državni 
bonovi sa  svega 300 hiljada dinara.

U vezii sa ovom stabilnošću pasive imamo i u aktivi samo 
neznatne promene. Njena struktura ostala je gotovo neprotnenje- 
na. Investicije su bilaneirane sa 10.6 miliona, plovni park sa 20.6 
miliona itd. U koliko imamo prema prošloj godini neznatno pove
ćanje, ono je posledica redovnog obnavljanja i modernizacije svih 
ovih investicija, a  smanjenja su posledica amortizacija. Najvaž
niju promenu imamo kod pozicije dužnici, koji su opali za КЗ 
na 4.9 miliona dok su 1931 godine iskazani još sa 13.1 miliona. I 
smanjenje ove pozicije je u vezi sa  redukcijom proizvodnje od
nosno prodaje. Vrednost uglja na lageru opala je od 727 hiljada 
na 587 hiljada. Račun otkupljenih obveznica više se ne pojavljuje 
u aktivi, pošto je za njegov iznos smanjen dug po obveznicama u 
pasivi, a nov je račun državnih bonova sa 436 hiljada kao i 
efekafta sa 26 hiljada. Novi istražni radovi, koji su u 1932 go
dini bilansirani sa 1.38 miliona, pojavljuju se sada u bilansu sa 
1.55 miliona.

Bruto prihodi iznose u 1933 godini 4.06 miliona prema
5.8 milioina u 1932 godini, a od toga je rudnik dao prihod od 
3.67 miliona, brodarstvo 97 hiljada, mlin 1.5 hiljade, razni pri
hodi su iznosili 3 hiljade a preneta dobit iz 1932 godine 283' hi
ljade. Administrativni i opšti troskövi iznosili su 3.59 miliona. Da 
su ostali isti kao 1932 godine naime 4.3 miliona, „Kostolac” bi 
imiao gubitak od preko 200 hiljada. Svakako pretstavlja njihovo 
smanjenje za 700 hiljada dinara jedan vrlo veliki napor uprave. 
Amortizacije, koje s:u ranijih godina iznosile preko 500 hiljada, 
svedene su ove godine na minimum, na 138 hiljada. Ekonomija 
je dala gubitak od 10 hiljada. Uprkos tako snažnog smanjenja 
rashoda, ipak je per saldo rudnik imao gubitak od 56 hiljada. Iz 
ovoga izlazi, da je jedino brodarstvo bilo aktivno; njemu treba 
pripisati čitavu zaradu od 33 hiljade dinara, koja se, zajedno sa 
prenosom iz 1932 godine, penje na 315 hiljada. Od toga dodano 
je 2%, rezervnom fondu a ostatak od 315 hiljada ostavljeno je na 
raspoloženje zboru afccionara koji je doneo .odluku, da se ova 
dobit prenese na novu godinu.

U Upravi Rudnika „Kostolac”, Đorđe Vajfert a. d. nalaze se 
sledeča g. g.: Đorđe Vajfert, pretsednik, Dr. D. K. Protić, Dr. 
Ferd. Gramberg, Herman Gramberg i žorž Faj; u Nadzornom od
boru su g. g .: Rudolf Pilć, pretsednik; Milan Parivodić i Oto 
Vajfert.

DISKONTNA TRGOVAČKA BANKA A. D., BEOGRAD

Ne može se govoriti o interesantnim beogradskim novča
nim zavodima a da se ne uzme u obzir i Diskontna trgovačka 
banka, koja je neobično agilno i stručno vođena. Ona obavlja 
sve uzuelne bankarske operacije, ali ima pri tome ipak svoju na
ročitu specijalizaciju — a to su poslovi sa hartijama od vred
nosti. To je posao koji iziskuje optimalnu bankarsku spremu, 
kojom Diskontna trgovačka banka stvarno i u punoj meri ra
spolaže. Direktor Diskontne trgovačke banke je kao što znamo 
odličan berzijanac, koji već godinama redovno posećuje berzu i 
koji se stalno trudi da razume i da predvidi razvoj kurseva. Ne 
na osnovu sentimentalnih želja, nego sistematskim proučavanjem 
prilika i uzimajući; u obzir sve potrebne elemente. Ranije su kod 
Diskontne trgovačke banke imali važnu ulogu i valutno-devizni 
poslovi, ali su poslednjih godina, silom prilika, potpuno prestaR 
Banka ima i danas ovlašćenje za rad devizama i valutama ali se 
njime skoro i ne koristi. U svome izvežtaju za 1933 godinu upra
va podvlači da se nije bavila ni transakcijama u vezi sa kli

rinškim računima, pošto su prihodi od toga posla minimalni a 
administrativni poslovi ogromni.

Ako bacimo pogled na donju tabelu, u kojoj donosimo 
glavne bilansne pozicije za poslednje četiri godine, vidimo da je 
Diskontna trgovačka banka krajem 1932 godine neobično likvid
na. Preko 4.2 miliona dinara nalazi se na žiru kod Narodne banke 
odnosno u blagajni. Svoj vanredno veliki likviditet objašnjava 
bančtna uprava u svome izveštaju: „nemajući sigurnijeg i povolj
nijeg plasmana, mi smo ponova oživeli posao sa reportiramjem 
državnih hartija od vrednosti preko Beogradske berze. Pogotovo 
svaka državna hartija od vrednosti imala je živog interesa, dok 
su obveznice Ratne štete bile uvek vodeći papir sa najživljim 
interesovanjem. Kako je njen kurs pred sam kraj godine znatno 
skočio to su svi sopstvenici bez izuzetka realizovali svoje za
ključke, te je i naša banka naplatila sva svoja potraživanja ulo
žena u taj deo posla”.

Račun izravoanja
1930 1931 1932 1933

u hiljadama dinara
Aktiva
Blagajna i žiro 1.146 898 1.387 4.278
Мешсе 4.357 4.261 4.332 3.771
Tek. računi 10.418 8.308 6.123 3.222
Zajmovi na zaloge 709 854 318 341
Hartije od vrednosti 5.408 2.216 735 1.298
Vrednost fondova 1.034 1.098 1.034 971
Nepokretnosti 289 104
Nameštaj 59 53 48 43
Razna aktiva 586 469 357 359
Naplate, ostave, garantije 16.283 15.991 8.326 4.217

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Fondovi 1.668 1.739 1.872 1.962
Ulozi na štednju 4.278 2.869 1.102 961
Tekući računi 6.56Ö 3.019 732 632
Razna pasiva 992 466 420 473
Dobit za podelu 500 200 350
Prenos u-tek. godinu 8 65 8 7
Zbir bilansa 40.290 34.150 22.659 18.004
Obrtni kapital 23.006 18 159 15.333 14.387

Račun gubitka i dobitka
Rashodi
Kamata 668 473 213 222
T roškovi 545 505 354 244
Otpisi 339 205 65 361
Kursna razlika ------ 208 212 .
Dobitak 577 74 237 406
Prihodi
Kamata 1.421 1.127 877 988
Razno 316 339 203 245
Provizije 208 ------ ___
Kursna razlika 184 ------ ___
Zbir prihoda ili rashoda 2.130 1.466 1.081 1.233

Obrtni kapital Diskontne trgovačke banke opao je posled
nje četiri godine od 23 miliona na 14.4 miliona odnosno malo da 
ne za polovinu. Smanjenje dolazi od pasivnih tekućih računa, koji 
su do kraja 1932 god. gotovo potpuno likvidirani. Banka je ove 
svoje poverioce sama i spontano isplatila, likvidirajući svoje ak
tivne angažmane pošto je predvidela krizu i dobro znala da ima 
malo sigurnih poslova. U to vreme bilo je najbolje što se moglo 
uraditi, da se u što većoj meri smanji poslovni volumen. Tekući 
računi koji su krajem 1930 godine bilansirani još sa 6.56 miliona, 
iznose krajem 1932 godine 732 hiljade a krajem 1933 godine 
632 hiljade. To više ne broji. U vezi sa tim uprava podvlači, da



91
u 1933 godini nije koristila svoje kredite i ako su joj domaći kao 
i strani korensponđenti u više mahova izjavili, da su njeni krediti 
na snazi i u važnosti. Analognu sliku imamo i kod uloga na šted
nju. Od 4.28 miliona, koliko su iznosili .krajem 1930 godine, izba
čeni su do kraja 1932 godine na 1.1 milion a krajem 1933 godine 
iznose svega 961 hiljadu. I oni više ne broje.

Iz svega izlazi, da je Diskontna trgovačka banka poslednje 
tri godine smanjila svoj poslovni volumen za oko 11 miliona ■—■ 
koliko su iznosila tuđa sretstva, ova gotovo u celosti likvidirala, 
tako da iznose krajem 1933 godine još ukupno 1.5 miliona. Zna
či da banka danas uopšte više ne radi luđim sretstvima nego 
samo sopstvenim. Od 14.4 miliona, koliko iznosi njen obrtni ka
pital, 10 miliona je glavnica, 2 miliona fondovi, 350 hiljada dobit 
za podelu akcionarima, dakle ukupno 12,35 miliona je so-pstve- 
nih sretstava i samo 1.5 miliona tuđih. Kod ovakvog stanja stvari 
banka više ne može pretrpeti nikakvo iznenađenje. Prilike su za 
naše banke vanredno teške i zbog toga smatramo to, što je ura
dila Diskontna trgovačka banka, za najpravilnije — samo što 
to ne može svaka banka da uradi. Diskontna trgovačka banka 
m'ogla bi da prekrštenih ruku čeka dok se prilike poprave. Među
tim ona je za to i suviše temperamentna, što potvrđuje i poslovni 
plan uprave za ovu godinu: „s obzirom na veliku kasenu gotovi
nu, a u uverenju da nećemo lako naći siguran plasman, mi ćemo 
najpre nastojati da produžimo rad sa reportiranjem državnih har- 
tija 'od vrednosti preko Beogradske berze, Istina, da taj i' takav 
rad pruža malene prihode, ali su zato poslovi vrlo likvidni i od 
svih najsigurniji. Kod povoljnih prilika kupovaćemo za bančiti 
račun, povremeno, državne hartije od vrednosti, isključivo one 
koje se po zakonu mogu nabavljati za pupilne m ase jer se kupo
ni sa  istih najtačmje isplaćuju.”

Za ove poslove banka raspolaže lepim kapitalom.
Po sebi se razume da je ova nagla likvidacija tuđih sret

stava, koja je učinjena sopstvenom snagom, morala izazvati ve- 
ilke struktureine promene u aktivi. Relativno najmanje promene 
imamo kod meničnih računa, koji su na 4,3 miliona ostali stabilni 
sve dokraja 1932 godine a zatim u 1933 smanjeni su za oko 600 
hiljada na 3.77 miliona. Najveću redukciju imamo kod aktivnih 
tekućih računa i kod efekata. Prvi su poslednje četiri god ne sve
deni od 10.4 na 3.2 miliona, a hartije od vrednosti od 6.4 miliona 
u 1930 na 1.4 rniliona u 1932 godini. Do kraja 1933 godine opet 
je njihova vrednost povećana, zbog porasta kurseva, na 2.2 mili
ona. Pošto je gro poslova u efektima likvidiran 1933 godine, 
možemo pretpostaviti da je u toku 1933 godine bilo plasirano u 
efekte ukupno oko 6 miliona dinara, a to je za 50% više od 
svakog drugog angažmana bančinog u 1933. godini.

U 1933 godini novo se pojavljuje u aktivi račun nepo- 
kretnosti; po sili prilika morala je banka da kupi na javnoj li
citaciji plac sa zgradom u Smederevskoj palanci.

Kod pokrića po tekućem računu primećuje se znatno sma
njenje, koje dolazi kao posledica novog načina knjiženja zaloga 
hartija od vrednosti. Ranije se u pokriću zaloga vodilo po -.mini
malnoj vrednosti a u prošloj godini je uprošćen rad i uvedeno 
je knjiženje pokrića po komadu.

U 1933 godini likvidirana su dva hipotekarno obezbe- 
đena zajma iz 1926 godine, za koje se predlaže otpis od 356 
hiljada dinara.

Br-u'.o prihodi su manji nego u 1931 i ranije godine, ali 
su ipak za 20% veći nego u 1932 godini. Uprava bančina na
pominje, da nju zakonsko normiranje i sniženje kam atne stope 
ne tangira, pošto je svoje kredite -davala uvek jeftinije nego što 
je sada predviđena maksimalna granica. Troškovi su znatno 
smanjeni: od preko 500 hiljada u 1930 i 1931 godini na 354 
hiljade u 1932 i 244 hiljade u 1933 godini, to jest za preko 50% 
prema ranijim godinama. Otpisi iznose u 1933 godini 361 hilja
du a za poslednje četiri godine 1.4 miliona. '

Čista dobit iznosi 406 hiljada, prema 237 hiljada u 1932
i 74 u 1931 godini. Dakle znatno više. Da bi se mogla ispla
titi što  veća dividenda -uprava je rezignirala tantijemu i dnevnice.

Od ove dobiti dodeljeno je 41 hiljada rezervnom fondu, 8 hilja
da p-einsionom fondu, 7 hiljada je preneto na novi račun a 350 
hiljada je  isplaćeno na ime dividende prema 200 hiljada u pro
šloj godini.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: A. Šatner, pretsed- 
n k; David jeušua, Lazar D. Alkalaj, Ješa D. Jeušua i Jakov Va. 
ron. U nadzornom odboru gospoda: Radomir Milaćević, H. Fi
šer i J. Adanja.

ЧАКОВАЧКА МЕЂУМУРСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д., 
ЧАКОВАЦ

Прегледавајући би1лансе наших новчаних завода за 
прошлу -годину морамо констатовати да улози и даље опа- 
дају. Нарочито к-од -о-них завода који се нису користили за- 
KioiHC-KOM заштитом. A код завода, к-о-ји -су б-или под уред- 
бо.м, није ни могло доћи до већег одлива уложака, пошто 
ови заводи нису мо-рали да врше веће иоплате, него су се 
морали иридржавати.

Међути-м ако упо-редимо билансе крајем 1932 и кра- 
јем 1933 године код завода који су удовољавали свим за- 
хтевима, слика коју добијамо није тачна. Одлив улога код 
ов-их -завода био je јачи, нарочито у првом семестру. A да 
наши новчани заводи објављују и семестралне билансе, онда 
бисмо видели, да je код неких завода -одлив уложака био 
нај-већи у лрвови 'семест.ру прошле године. У другом семе- 
стру, a код завода који нису завели никаква ограничења, 
ситуација постаје повољнија. Стари улози се више не дижу, 
или само у минимални-м изно-сима a нови притичу у све ве- 
ћој мери.

За заводе који су били у могућност-и да у -пуној мери 
удовољавају својим обавезама, може се казати да криза 
поверења више не постоји. Уколико не долази до нових ван- 
редно тешк-их заплета, може се претпоставити, да нозог 
одлива уложака више неће бити. A нови ће притицати у 
све већој ме.ри. Публици je  додијало држати веће г-ото- 
вине код себе. Прво што je ту извесна опасност a друго 
што ови износи ништа не носе. Нови улози иду у већо-ј мери 
ка јавно-.правни-м иовчаним установама него што je то ра- 
није био случај. Уколико иду -ка новчаним заводима акци- 
онарског типа, концентрирају се у првом реду код оних 
завода који су и до сада у пуној мери удовољавали -својим 
oöaBesaAia, Ако оваква еитуација и даље траје, a сви су из- 
гледи за то ту, неки новчани завод-и за релативно кратко 
врем-е. надокнадиће онај део уложака, кој-и je био подигиут 
за вре-ме кризе поверења. Тешкоће постоје данас не толико 
око -прикупљања уложака, него у томе како пласирати уло- 
шке. Да при т-оме буду ликвидни a да и-пак одбацују из- 
весно укамаћење. Благајнички записи не играју више ону 
улогу, коју -су имали пре две годиие, кад -су носили и до 
6% нето камате.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

Благајна 650 1.143 830 865
Валуте 78 34 20 25
Но-вчани заводи 5.176 3.908 5.469 5.200
Ефекти 1.236 1.140 1.108 1.116
Менице 13.785 14.430 13.866 13.233
Дужници 10.256 8.231 7.484 5.895
Непокретности 500 741 741 741

Пасива
Главница 1.500 1.500 1.500 1.500
Резерве 1.705 1.765 1.815 1.865
Улошци 26.555 25.663 24.667 21.659
Повериоци 1,040 34 50 88
Добитак 470 397 323 271



Улошци су опали у прошлој години за 3 милиона ди- 
нара. To ije било у првом семестру, што je и разумљиво об- 
зиром на чињеницу, да су крајем 1932 године неки велики 
заводи у западним деловима државе дошли под Уредбе. 
Дизање уложака je престало јер je завод био у стању да 
удовољи свим својим обавезама. У другом ееместру имамо 
прнлцчан пораст уложака. Taj пораст долази до изражаја 
нарочито у овој години.

Готовнна и потраживања код банака износе око б ми- 
лиона динара или око 30% уложака. Код Нарадне банке и 
Поштанске штедионице лежи 3.5 милиона динара. Од тога
2 милиона у запмсима.

Ангажман у меницама није знатно редуциран. До јаче 
редукције, већ с обзиром на смањење уложака за 3 милиона 
динара дошло je једино код дужника. И то за 1.5 милиона 
динара. Од почетка кризе дужници су скоро преполовљени. 
To указује на знатан ликвидитет. Поготову ако узмемо у 
обзир опште прилике. Млоги привредници, ма да еу 100% 
солвентни ипак нису увек ликвидни. Па ни за мање изиосе. 
Код дужника Чаковачко-међумуроке штедионице oceha се
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знатан ликвидитет њених пословних пријатеља.
Чисти добитак износи 271 хиљада прел!а 323 хиљаде

године 1932.
Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Приходи 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

Камате 1.818 2.178 1.862 1.635
Провизије 1.018 1.072 1.055 891
Непокретности 77 77 67 64

Расходи
Плате и трошкови 621 673 664 621
Порези 196 285 159 289
Камате на улошке 1.492 1.602 1.562 1.137
Губита« продаје

државних папира 126 ------
Отписи 129 108 218 234
Губитак на журсу 118 30

Приходм ко.тмко од камата толико* и од лровизије под- 
бацили су. За 230 хиљада код камата односно 160 хиљада 
К'0'д провизије. Заједно дакле за скоро 400 хиљада динара. 
Издаци на каматама опали су за 400 хиљада динара. По- 
рези су порасли за 130 хиљада динара. A нешто je већи и 
отпис дубиоза. Плате и трошкови су мањи за скоро 50 хи- 
љада. Пер салдо чисти je добитак мањи за 50 хиљада. 06- 
зиром на прилике то није много. Чаковачка међимурска 
штедионица изжазала je за прошлу годину добитак за пре- 
ко 15% укамаћења главнице. A на такве резултате може 
да покаже само мали број завода, пошто Чаковачка међи- 
мурска штедионица плаћа 10% дивиденду.

У уирави се налазе: г.г. Бела Бенедикт; претседник; 
Д-р Албин Блашић, Д-р Иван Боле, Антон Бродњак, Драгу- 
тин Клобучар, Иван Мозес, Геза Мозес, Алберт Мајдер, 
Бела Милић, Људевит Најфелд, Еуген Петке, Фрањо Здвор- 
жак и Дионис Зор. У надзорнол! одбору су г.г.: Д-р Вилим 
Виола, Ф.рања Фрагнер, Вилим Најман, Изидор Крас и Ри- 
хард Розенберг.

„ЛИМ“ Д. Д. ТВОРИИЦА ЖЕЉЕЗНИХ БАЧАВА, МЕТАЛ- 
НИХ ПРОИЗВОДА И КИСИКА, ЗАГРЕБ

Анализирајући прошле године биланеу „Ј1им”-а писали 
смо о проширењу фабрике извођење.м нових инвестиција. 
Te »ове инвестиције долазе до изражаја у ирошлогодишњој 
биланси, али су и свих ових неколико последњих година 
мнвестиције у порасту јер се je посао непрестано повећа- 
вао. Прелазило се и на нове гране продукције, a постојеће 
су проширене.

Раније су инвестиције биле исказане под рубриком 
„машине”, јер je предузеће било смештено у згради која je 
припадала једном другом иодузећу консерна Браће Марић. 
Ради тога инвестиције и нису долазиле до изражаја у дру- 
гој форми него као машине. У билансу сада већ налазимо на 
позицију „инвестиције”.

ГТрошлогодишње инве-стиције изиосе преко милион 
динара .Међутим на то.^е се није стало нити се миели стати. 
Упркос тешких привредних прилика, подузеће лепо ради и 
афирмира се у свим правцима. Ha неким нашим последњим 
привредним изложбама могло се видети које 'све лродукте 
данас „Лим” израђује. И у којој мери нас je еманципирао 
од иностранства. Поред Сатурнуса у Љубљани, који много 
ради за извоз, „Лим” je најважније лодузеће за израду раз- 
них лимених кутија и сличног. A што се тиче лимених ку- 
тија, рекламних плоча и т. д. са утксканом рекламом, он 
идеа примат. Поготово одкако je с т јп и о  у у ж у  колабораци- 
ју са фирмом Рожанковски, односно, од како je од ње пре- 
узео један део машина.

„Лим” има и то преимуђство l l t t o  има јако финансиј- 
ско залеђе. Фштнсијска потенца дошла je до изражаја у 
прво^м реду у инвестицијама. За ове три године банкарске 
кризе биле су индустријске инвестиције минималне, изузев 
код текстила, и то углавноме capaflftOAi иностранства. Међу- 
тим „Лим” je у то време своје инвестиције готово удвостру- 
чио, и показује зната« пораст и код осталих поаиција своје 
билансе. To финансијско залеђе омогућиће и у будућности 
интензивнији развој.

Биланси |Л им ”-а за 4 последње године овако изгле-
Дају.

Актива 1930. 1931. 1932, 1933.
у хиљадама динара

Благајна 20 30 19 69
Дужници 835 629 ------
Роба 862 918 2.473 3.425
Машине 3.556 4.461 4.985 6.060
Оснивачки трошкови 50 25

Пасива
Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000
Повериоци 2.574 2.980 ------
Салдо дужника и повериоца ------ ------ 3.604 5.545
Отпис машина 335 446 985 1.257
Резерва ------ 600 593
Добитак 370 612 163 103

Поред пораста инвестиција имамо и знатан пораст по- 
зиције „роба”. To je разумљиш с обзиром на проширење 
пословања. Позиција „роба” данас je четири пута већа од 
исте позиције лре 2—3 године. Залихе сировина и полуфа- 
бриката , a делом и готове робе мора да су веће него раније.

Дужници и повериоци нису засебно исказани него 
само њихов салдо. Taj je износио у пасиви 5.5 милиона ди- 
нара. Значи да су за 5.5 милиона обавезе веће него потра- 
живања. Раније су се потраживања кретала испод милиона 
динара. Данас наравно, с обзиром на проширено' послова- 
ње, мора да су знатно већа. За то су веће и обавезе јер 
je и једаи део инвестиција покривен повереним сретствима. 
.Леђутим, како се ради овде о коисерном подузећу, нема ве. 
лике разлике у томе колика je главница a колика потра- 
живања онога који финаисира подузеће,

Чисти добитак износио* je концем прошле године нешто 
преко 100 хиљада динара. С обзиром на опште привредне 
прилике, потешкоће око набавке 'сировина и полуфабрикага 
као и чињенице, да се подузеће још увек налази у изград- 
н>и и да врши зиатне нове инвестиције, њепоеи су пословни 
резултати врло задовољавајући.
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Садржај:
, Крсаздија“, осигуравајућа задруга, Загреб 
Ланена индустриЈа Д. д. прнје Иван Фидлер Осијск. 
Crnogorska banka, Cetinje

: КРОАЦИЈА, ОСИГУРАВАјУЋА ЗАДРУГА, ЗАГРЕБ

Наше највеће оеигуравајуће друштво, „Кроација”, у 
Загребу навршава у авој 1934 години 50-годишњицу евога 
рада. Поводом оиог свог јубилеја објавила je  „Кроација” 
јубиларни опвс, у коме ce ва  врло прегледав вачиа из- 
лаже необвчно интересаиган историјат ове прве домаће оси- 
гуравајуће задруге, као и њен рад и прогрес у току; три 
нај-важнија периода: npe светокога рата, за време ра,та и 
v послератном периоду — >све п.ролраћено сликама функци- 
оиера, графиконима, табелама итд. Али .морамо ипак напо- 
менути, да ce ове године навршава шездесет година о,д како 
je на нашем југу први пут викла мисао о потреби оснн- 
featba једнор домаћег .осигуравајућег друшива. Ипак je  тре- 
баао пуних десет година док je  ова идеја магла бити спро- 
ведена у дело — великмм делом због шикана аустријско- 
мађарских управвих власти. Из. ових предлога никла je да- 
»ашња аевгуравајућа задруга „Кроација“ која броји данас 
близу 100: хиљада члаиова a који су код ње осигурали 
близу 10 милијарди осигураних главница и који уплаћују 
годишње на -име-премија- и. дажбииа око 42.7 здилисша дин.

Интересантно je звати, да je „Кроација’’ основана уз 
активно учешће. загребачке оггштине, која joj je за прво 
време ставила на расположење и  крелит од 100 хиљада- фо- 
рвнгги кар , обртну -главиицу — коју међутим „Кроација” 
није требала, псшто су .ce њени адслови одмах понели no- 
вољко да развијају. Међу првима загребачка ооштина je 
оеитурала .све. своје непокретноети a брзо затим и хрватска 
влада. To je био добар тточетак.

Првобитно њеи рад ie обухватио еа.мо осигурање про- 
тиву по.жара- али je њеиа делатиост врло брзо проширена 
р. иа живо!г, стакле-не плоче, град, прдвалну крађу, црквена 
авоиа, телесне незгодс, травспорта, закоиске дужвости јем- 
ства, обус.таве .погона, дутокаока, a 'Сада ce припрема «сигу- 
pajte и за  случај лама машина и машинских уређаја и врдо- 
водне штете.

. LUt o  ce тиче рада у 1933 години, .угарава. подвлачи, да 
je -делреш ја скоро- cse  до краја родине, имала за последицу 
слабљење -прихода од премија, делимично због слабије нове 
прадукције и делимично због појачаних сторна. Али пошто 
je истовремено нсп.ул'.ко интензитет штета, ипак je посло- 
вање остало активно и постигнута je чиста добда од преко 
1 милиона динара. Нава продукција je била отежана углав- 
номе знатним падом цена аграрних производа-као и опш-гим 
'смањењем вредности свих добара a делимично и због неза- 
послености и оекудице новца. “Али ce пред крај године при- 
метало извесво олакшање, у умережш и постепеном поја- 
чааању прихода. од премија и у порасту иродукције вових 
ос5Јгурања. О ве... павсжне noja^g. забележене су и у' .тчжу 
рве .i'934 годиие, тако да управаГ.Дроације” на основу до-

садашњих овогодишњих послова -сматра да je криза овде 
преброђена if да ће како нова прсдукција тако и приход 
ад npeiMnja бити у 1934 години знатно већи него у 1933 
години. Оразмерво ниже приходе на премијама према ра- 
нијим годинама проузроховали су у еламентару у.главно-ме 
сторна a у жш отном осигурању откупи и сторна. У по- 
гледу сторна „Кроација” наломиње, да je сторнирано све 
оно nifrio je за то доспело, без обзира на чињекицу, да су 
због oiBMX сторна смањени приходи добивеии од премија, 
због чега треба све позидије у прометвим рачунима билан- 
се елементарне и ж.ивотае скупине сматрати као потиуно 
реалае. Због тога je про.ценат ш међу неплаћевих и фак- 
тагаки наплаћених оремија (у обема гранама inpoiceuroio 12%) 
мивЛмалан a поред тога ce ковстатује да ce велики део 
сторна постапено враћа у реактивацију.

За време од неколико ооследњих година показује по- 
сло в во  стање осигуравајућег ктасла „Кроације” следећу 
с л и к у :

['о д к н а :Елементарво Животио Укугша
осигурање

У хиљадама 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
1933. 9.362.63 306.15 9.668.78

Максималну експанзију имамо дакле у 1931 години,, 
са укупво. 10.27 милијарди осигуравих капитала. За поеледње 
две године смашење измоси око 600 милиона динара одно- 
сно oko 5%  од укупног портфеља, a. то  je беззначајао. Кра- 
је.м 1933 'подине износи укупав осигурави портфељ 9.66 ми~ 
л-ијарди или мало више него «рајем 1929 године. To je деј* 
CTiBO депресије али и  обазриве политике саме управе „Кро-- 
ације“ Koja je избегавала све иоле ’,мало су.чњиве или ри- 
скантне понуде.

Стање „Кроације” je данас упркос смањ ењ а продук- 
ције много боље не,го што je било у 1929 години, када je 
изно.с осигураних капитала био исти као и давас —  и то 
због тога, што су њена гаравтна сретства у тим послед- 
њим годиеама зваггно повећана, од око 65 милиона у 1929 
години на 98.5 милиона у 1933 години. T a  je од ванредне 
важности и за  осигуранике ,Дроације“ . Њен гарантви ка- 
питал, који je код осигуравајућих предузећа важвији од са- 
мих сопствених сретстава показује последњих шдина следе- 
he кретање.
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1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Глааница 1.000 1.000 t.000 1.000
Резерва главнице 599 720 828 992
Редовна резерва 399 465 526 611
Опецијална резерва 838 1.095 1.331 1.662
Резерва за ванр. случ. 1.000 1.000 2.0DÜ 2.500
Резерва за курсне разлике 500 1.000 1.750 2.075
Премијске рез. и прен.

премиуе 67.888 77.875 82.318 84.840
Резерва за штете 3.836 4.821 3.477 4.013
Резерва дивид. осиг. 487 542 634 822

Укупно 76.550 88.519 93.864 98.514
Ово удаређење ш казује дакле очигледно повећање 

гарантне главнице „Кроације” за 4.7 ммлиома у 1933 го- 
дини (то je вшие него 5% ) односно за 22 милиона за по- 
следње три године у којима je лривредиа депресија била 
бзш најтежа.

Код детаљнијег проучавања пословања „Кроације” 
придржаваћемо се и њезин-е поделе рада и анализираћемо од- 
војено елементарно и засебно жиаотно одељење.

1 Елементарно осигурање

У овој грани осигурања било je крајем 1933 годипе 
на снази 75.398 полиса са осигураиом сумам од 9.36 мили- 
она динара. Штета, што нам уврава не даје податке и о 
висини осигураних главница и броја полиса у појединим гра- 
нама елементара. У томе случају аесу.мњиво je, да би грана 
пожара била на првом месту. To нам може потврдити и 
креташе прелшја. Њихово апоолутно и процентуално учеш- 
he у поједишш гранама елементара излази из следеће та- 
блвце, у којој доносим-о нето приходе од премија a при 
томе ne узимамо у обзир приходе о.д дажбина. Добијамо 
следећу слику:

1933 година

Пожар, шомаж и стакло 
Провална крађа 
Незгоде, зак. дуж. јемства 

и аутокаск 
Транспорт 
Град

у хиљадама динара у %. 
7.612 82.7

297 3.2

13.0

Што се тиче осигурања законске дужности је.мства- у 
којој je главни >шнтигенат премија долазио од поседа ауто- 
мобила, управа подвлачи, да je ова грана у 1932 години пре- 
трпела нагао застој пошто je уведено облшапк> осигура- 
вање које je било поверено .само једном једином друштву. 
И ако je oso стаље после дает нармализовано ипак je  овај 
ехсперименат имао врло иеповољно дејство. на цео овај 
noicao пошто су се морале тражити нове везе.

У наредној таблиди доносино рачун губитка и добит- 
ка у елементару за ттоследње четири годмне. Подвлачимо да 
су штете као и приходи од премија иеказани нето, дакле 
без удела или учешћа реосигурача — што важи и за оста- 
ле табеле као и за резервисане штете односио преносне и 
резервисане премије — ; то су дакле подааци који се од- 
noice искључиво и само на рад „Кроације” . Добијамо ,сле- 
дећу слику:

Рачун губитка и добитка (елементар)

Расходи : 1930. 1931. 1932. 1933.
У хиљадама .динара

ИЈтете 5.934 6.832 6.139 4.559
Управни трошко-ви 13.563 13.417 12.707 12.092
Отписи 508 1.142 763 911
Рез. штета за тек. год. 1.837 1.885 1.660 1.684
Рез. и иреносна премија 8.518 9.757 11.024 12.686
Пословни вишак 612 707 657 897

Приходи:
Пренос рез. премија

из ран. год. 7.292 9.446 10.199 11.762
Рез. штете из ран. год. 1.669 1.837 1.885 1.660
Прслије 10.732 НШЖ 9.783 9.180
Камапа 668 674 437 383
Непокретности 263 244 493 125
Дажбине 7.021 7.525 7.037 6.791
Разни прихбди 3.387 3.015 3.347 2.630
Збир прих. или расхода 31.032 33.741 33.184 32.830

Бруто приходи од премија износили су према изве-

1.195
1 — 

74 1.1
9.180 100.0%

У првом реду налази се дакле осигурање пожара, 
шомажа и стакла, загим долази група незго-де, законске ду- 
жности је ж тв а  и аутокаска, града итд. Осигурање траи- 
спорта je готово потпуно обустављено. Ова грана je покл- 
зивала раније, нарочито после рата, ванредан развој али je 
морала брзо бити ограиичена само на изузегне врсте, no- 
што еу се појавиле несразмерно велике штете, и конкурен- 
ције које icy онемогућиле свако рационалио .пословање. По-
ред тога je све уреднијим функционисањем наше саобра-
ћајне службе знатно смањено и интересоваи>е наше привреде 
sa ову грану.

Ошгурање од града таш ђе се налази у стању ли- 
квидацнје. Поред пада цеиа пољопривредних производа ути- 
цала je на висину премија и чињеница да су поједине по- 
крајине, орво приморско-крајишка област a затим и бано- 
вине, пре свега Савска бановина спровеле облигатно оси- 
гурање противу града, тако да се ова грана постепено из- 
дваја из приватле делатности. Поред тог je ове послозе 
знатно ограничило и заканодавство о заштити земл>орад- 
иика, због Kora су друштва морала обуставити. кредитира- 
н>е премија и ограничигги своје пословање само на осигу- 
рања где су премије у напред плаћене. С обзиром на са- 
дашњи развој прилика у томе послу, управа „Кроације“ 
рачуна са поппуним иапуштаи.ем ове гране.

штају управе „Кроације” у елементару 21.06 милиоиа, a 
ието премија изнаси 9.18 милиана према 10.7 и 10.9 мили- 
она у 1930 и 1931 подине. Ман>е варијације налази.мо- код при- 
хода од дажбина; кад имамо тек у 1933 годмни смањење на 
испод 7 милиана, и ако je мања« од ових прихода у 1933 
години исгзд онога у 1932 ирема 1931 години. Приходи од 
камата и дажбина као и разни други приходи такође ona- 
дају, што je и имало за последицу, да je збир прихода еле- 
ментара нешто мањи него у 1932 и 1931 години, и ако су 
пренета резерва и преносна премија из ранчје. године биле 
веће за преко 1.6 милиона динара.

Међу*гим јсо-д расхода видимо, да су штете рапидпо 
смањене, јаче него и у једној од последших година. Даље 
имамо изузетну редук-цнју код управних трошх-ова, због 
ригорозне ште/џве, за више него 10% у последњим года- 
на.ма. Од 13.5 милиона сведени 'су административни тро- 
шкови овог одељеи>а «а 12 милиша, од чега износи уштеда 
у- 1933 години 700 хиљада динара односно 6%. Отписи су 
већи за 150 хил>ада него v 1932 години и износе 911 хи- 
л>ада, a за one четири тешке године отписано је' од ав<лг 
одељеља <жо 3.3 милиона динара —  ojfro такође указује на 
ригорозно билансирање.

Интересантно je погледати однос између штета и пре- 
мија у елементару:

Године Премије и дажбине Штете Штете у 1 
у хиљадама динара

1927.. 13.813 4.635 33.6
1928. 16.499 5.569 33.7
1929. 17.539 51.939 33.8
1930. 17.753 5.935 33.4
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193 L- 18.523 6.832 36.9
1932. 16.820 6.139 36.4
1933. 15.971 4.559 28.2

Одно-с je дакле y 1933 -години најп-овол>нији што у 
целости .даје -оправдање политици рест-рикције послоеања 
и што енергичнијег триирања понуда за осигурање. Према
1932 годнни .je -орсцентуални однос .штета sa- 8.2% повољ- 
нији a то je врло важао. Тиме -су шИете оиале испод једне 
трећине премија и дажбина, што je -cxpös п с ш о јк н о .

И у погледу реосигурања je стање у послед-њгој го- 
дини товољније него раиије. Оно je имало следеће дејство:

Г одкее Бруто-премиј е Нето-пре-мије У %
с а  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. 32.928 16.820 56.3
1933. 27.855 15.971 57.4

Гадине- Бруто-п-ремије Нетонпремије У %
у хиљадама динара

одбивши. дажбиие
1930. 25.825 10.732 41.6
1931. 25.713 10.998 42.7
1932. 22.891 9.783 43.1
1933. 21.064 9.180 43.5

Године Бруто-^ттете Ието-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
2 930. - 13.215 5.935 45.0
1931. 11.893 6.832 56.9
1932. 14.367 6.139 42.7
1933. 12.14-2 4.559 37.7

Из 'ов-о-га изл-ази повољаи однос који резултира из ре-
ос-игурања у елеменпару. Од бруто премија остаје у 1933
години „Кроацији” више иего рамије, наи-м-е 4-3.5% д«ж има
ад бруто штета да 'CiH'OiCH само 37.70% a осталих 62.3% има
да скоси реосигурач Значи да je „Кроација’’ у 1933 години
уакел-а да заисључи врло «ов-ољле уговоре о реооигурању.

Ови подаци важе за ш с  гране елементара, али je
ван-к-m знати да су  процентуазшо одвоси. код осиг.урања по-
жара, најважеи-је гран-е готово .исти.

Пре но што прел-азимо на ириказ животнсг осигура-
к>а,' нажлмињшо, да је ' „Кроација” сама} без реосигурача
и-сплатила од св-ога иоетаика, дакле sa 50 година својим оси-
гураницима на и-ме штета у елементарној групи о-г-р-оман из-
Ei»c од 159 мили-оиа динара, што чини просечно годишње 3
м-илкон-а динара.

i!. Осигурање жиЕОта

У грани животн-ог осигурања било ј-е к-рајем 1933 го-
дине на с-нази 14.452 п-олисе са осигураном главн-ицом од 
306.15 мил-иона према 15.049 полиса и 329.4 милвана у 1932 
години. У то-ку године бил-q je нових, 1530 понуда од у«ул- 
по 37.5 жилиона; >смртних: случајева било- je 112 ca осигура- 
ном главиицом од 3.44 милиона док се рачунало,.,да ће 176

аооба умрети за 3.85 милиона осигуране главнице. Од свог 
постанка до ©ада -иоплатила je „Кр-оација” на име шглета од- 
hC'Cho- .услед см-рти и доживљења 21.6 -милиона, од тога 4.2 
милиона у 1033 години.

Рачу-н губитка и добитка за по-следње четири године 
псказује следе-ћу спику:

Рачун губитка и добитка (жи-вот)
у хиљадама динара

Расходи 193». 1331. 1932. 1933.
Исплате довп. главн. 1.867 2.000 2.519 2.453
Испл-ате откупа поииса 1.215 1.684 3.660 3.862
ИС|Л. дивид. ч-иновн. 9 11 18 18
Управни iipO'iHKOiB-H 4,483 4.773 4.417 4.132
Отикси 411 759 399 743
Рез. за  нерешене штете 239 286 268 524
Ста&е рез. прем-ија 37.988 44.893 49.884 53.179
Поеловни вишак 81 97 80 123

Приходи
Пренос рез. премија 31.173 38.030 44.942 49.925
Рез. за нерешене штете 319 239 286 268
Премије 11.121 12.267 11.721 10.730
Камата 1.753 1.785 1.621 1.778
Напокретности 792 1.184 1.482 1.327
Раани приходи и таксе 1.138 997 1.194 1.005
Збир -прихад-а или расх. 46.295 54.503 61.246 65.034

Нетоиприходи -од iпрем-ија су у 1933 години за равно
1 милион ■— износе 10.73 милиона —  мањи него у 1932 no- 
дини; то-ме иа супр-от има-мо ко-д исплаиа досиелих главница 
смањење з-а свега 70 хиљада на 2.45 милиона, д-ок су на 
пример у 1930 г-одини износиле 1.86 милиона. Ö-во гтаве- 
ћање -je у вези са рок-овима досиелости осигурања одношо 
смртним елучајевима. Ипак видимо, да je  и-рвма рачуну ве- 
роватнскће друштво уштедело око 400 хиљада динара. 
Релативно врло вел-ико повећање има-мо код откуп-а полиса 
који у 1933 години достижу већ 3.86 .милиоиа према 1.2 
милиона у 1930 години. И то je  доказ ооиромаш1еи.а ста- 
ноиништва. Угтрава подвлачи да je у живоИеој групи пре- 
мија опала, за  8.8% дек je број члан-ова ом-ањен само заЗ.97%. 
Излази дакле, да je криза пагодила оеигурања са већим пре- 
мијама, дож je опадање члаиова у животиам осигурању са 
3.97% a у елатентару са  2.54% с обзиром на теж-ину кризе 
у истини м-инималн-о.

Због повећања вајљтова на сопствене столисе повећани 
,су' приходи од «a-MiaT-a, док су они од кирија и од р-азних 
raicca нешто мањи него у ранијој години. Ксд управних 
трошкова имамо взво ск-оро 10% смањење. Оиписи су знат- 
но повећани и износе 743 хиљаде, a заједно са  елементар- 
н-ом групо-м достижу 1.65 милиона. И ак-о -ов-и знатни -от- 
писи умањују чисту добит, ипа-к je -ona за 123 х-иљаде већа 
него у једиој од ранијкх иет година. Ста-ње резервних .пре- 
мија билавсирано je ca 53.18 милиона према 49.8 милиона 
у 1932 и 37-9 милиоиа у 1930 годиеи, што. j-e такође јеДан 
.важан доказ за лроширење пословног в-олум-ена, иа-к-о при- 
хо-ди од премија за сада ј-ош опадају.

Одн-ос ..између ш плате доспелих главница —  штета .и 
прихода о-д премија био -i-e у одељењу живота следећи:

Године Премије Ш тете Штет& у %
(По одбитку реосигурања) 

у хиљадама динара
1927. 7.494 1.202 16.0
1928. , 8,460 1.032 12.2
1929. 9.885- 1.223 12.5
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1930. 11.121 1.867 16.8
1931. 12.267 2.000 16.6
1932. 11.721 2.519 21.4
1933. 10.730 2.453 20.5

Дакле и овде имамО' процентуалво лобољшање учеш
ћа.ш тета у приходима од премија a код реоеигурања имам
следећу слику:

Године Брутснлремије Неточпремије У 9
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
1933. 14.534 10.730 73.2

Г одине Бруто-штете Нето-штете У %
у хиљадама динара

1927. 1.472 1.202 81,6
1928. 1.433 1.032 72,0
1929. 1.837 1.233 67,1
1930. 2.416 1.867 77,3
1931. 3.025 2.000 72,1
1932. 3.632 2.519 69.3
1933. 4.200 2.453 58,6

: Ученгће „Кроације“ у бруто иремијама остало je непро- 
мењено' са  73.’2|% — реосигурач добија дакле само 26.8%, 
до« je њен удео у штета.ма 'смањен од 69.3% на 58.6%. Дакле 
и то je стање необично по-вољно', захваљујући иовољном 
дејству реосигурања.

III Рачун изравнања

Напоменули емо, да изноет i арцн ши капитал „Кроа- 
ције” жрајем. 1933 године 98.5 милиона; ако од тога одвоји- 
мо премијеке резерве и лреносне премвје у износу од 84.8 
милиона, бида добијамо еопствена оретства „Кроације”, која 
износе 'сада1 13.67 милиона према 11.55 милиона у 1932 го- 
дини. Kai»oi je  задружна главница свега 1 милион динара, 
значи ,да су н.ени фондовм готово 13 -пута већи од главни- 
це. Али т,их 98.5 милиона још ,не претставља обртни капитал 
„Кроације”, који je ca 138.4 милиона за 4 лшлиона већи него 
у 1932 години и за 24 милиона већи иего у 1930. години, да- 
кле пре садашње кризе.

Рачун изравнања
Актива 1930. 1931. 1932 1933.

i * ■ , .. ... ; . . . у хиљадама динара
Благајна 484 2.385 3.501 4.623
Пстраж. код банака и бл. зап. 36.419 28.716 24.715 28.771
Текући рачуни 1.950 1.204 1.183 577
Хартије од вредности 11.808 18.405 12.513 11.003
Непокретвости 16.168 23.696 33.190 33.060
Полог првн. рез. код реосиг. 4.087 4.569 4.441 4.698

. 3ај«0ви на иолисе. 5.726 8.575 11.646 13.268
Tek. рач. реосиг. 632 942 873 569
Полог код рео‘Сиг. 313 1.433 202 711
Премиј1ске рез. реосиг. 24.854 27.693 28.200 27.591
Рез. за нереш. штете реосиг. 1.759 2.693 1.548 1.804
Разна имовина 55 47 114 96
Филијале —  салда 3.452 3.964 4.180 3.599

Инвентар 296 400 2 дин. 2 дин.
Имовина пенс.. фонда 3.550 4.412 5.353 6.262
Јемства 2.835 1.636 — 959

Пасива

Г лавница 1.000 1.000 1.000 1.000
Рез. och. главиице 489 599 720 828
Ред. рез. фонд 338 400 465 326
Опецијални ф|0нд 596 838 1.095 1.331
Рез. за ванред. случ. l.COO 1.000 2.000 2.500
Фонд за курону равлику 500 1.000 1.750 2.075
Преиљијске резерве 67.888 77.875 82.317 84.840
Резервисаиа штета 3.836 4.821 3.477 4.013
Ресерва дивид. осиг. 446 493 593 759
Полог реосигуратеља 3.062 218 2.455 1.772
Полог прем. рез. реосиг. 24.844 27.664 28.163 27.508
Разна патева 785 639 616 721
Пеисиони фонд 3.551 4.412 5.352 6.262
Тек. рач. реосигурања 1.806 2.038 891 1.043
Привос ватрогаснине — — — 78
Живот 753 804 737 1.020
Резерва за ватрогасни фонд — — — 345
Збир билаиса 114.033 125.657 134.470 138.386

Упркос кризе вмамо дакле гшвећање ебртног капитала 
и то за 2.5 милиона на 84.8 милиона код премијеккх резерви 
и за  oto 2 милиона кад сопствених фондова задруге. Мора- 
M'O напоменути да пензиони фонд ®оји износи 6.26 милиона 
нисмо! узели у обзир нити код гарантне главнице нити код 
израчунавања висине 'сопствених сретстава.

Главни обртни капитал „Кроације” извоси крајем 1933 
године око 111 милиона — пошто je 27 милиона транситораа 
пшиција одеосно фигурира као полог премијске резерве рео- 
сигурача. Овај капитал je пласираи на следећи начин: гото- 
вина и одмах ликвидна потраживања ш ноее крајем 1933 го- 
дине 33.3 милиона, непокретности такође 33 милиоиа, хар- 
тије од вредвасти 11 милиоиа a раини зајмови изноее 18 
милиона.

Ликвидитет је.дакле. огроман. Од ових 33.3 милиона, 
према 28 милиона у 1932 години, налази ce 2.13 милиоеа у 
друшпвеној благајни, 2.5 милиона код Поштавске штедио- 
нице, 6.7 милиона у благајничким записима Народне банке a
22.1 милион као потраживање код новчааих завода. Непо- 
кретности од 33 милиоиа преистављају врелност 15 велелеп- 
них палата, при томе напомињемОЈ да ce задруга није, кори- 
стила законом oi валоршацији непокретности од 1925 годи- 
не, тако да билансира своју загребачку предратну палату и 
данас cai 280 хиљада динара. Што ce тиче хартија од вред- 
ности треба напоменути да ce „Кроација“ није користила за- 
»оирким правом петогодишњег отписа курсне разлике код 
државних, хартија од вредности, него je ове одмах оваке го- 
дине интерно отписала, Између 18 милиона зајмова имамо
13.2 милиона динара зајмова на ш пствене ш иисе и 3.6 ми- 
лш на као салдог-дуговање филијалних оргаиизација.

Чиста добит „Кроације” je у 1933 години упркое ве- 
ликих отписа и доггација већа него у једној од ранијих четири 
година. Она je ca 1.02 милиона управо рекордна a то код да- 
нашндах тешких прилика врло много значи —  и према глае- 
»ици оиа износи 102 процента.

Кроација има своје седиште у Загребу a поред тога 
подржава филијале и у Београду, Љубљави, Ново<м Саду. 
Осијеку, Сарајеву и Сплиту.

У улравн „Кроације” налазе ce следећа г. г. Про({). 
Арх. Хољец 'Јавко, претседник; Инж. Др. Ловро Радичевић,
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Франц Сахциноки пл. Кукуљевић, Миховил Николић главии 
.д&ректор „Кроације“ , Мр. Пх. Сакоиек пл. Јосип и Др. Спе- 
бец. У надзорном одбору су г.г. гр-оф Мирослав Кулмер, 
»рочелник; Никола Чук, Рудолф Ербер, и Андрија пл. Мата-
•фелија.

J1AHEHA ИНДУСТРИЈА Д. Д. ПРИЈЕ ИВАН ФИДЛЕР 
ОСИЈЕК

У најновије време оснивају се у нашој текстилној mi- 
дустрији, поред индустрије која атрерађује памук, вуну и ве- 
штачку свилу још и подузећа, која прерађују јуту и куде- 
љу. A развија će и индустрија лана. У .околини Тзакова пог 
деже се једна нова фабрика за прераду лана. A у самом Оси- 
цеку или његовој најближој околини, им алаби се у најскори- 
je време подиђи једна нова предионица лана. И то у ве-ћим 
дкмензијама.

У последње време запажено je известно повећање по- 
трошње ланеиог платна. Данас je у моди сељачко платно за 
мушка одела као и за женске костиме. Како нема довол>но 
правог еељачког платна, неке предионице покушавају да га 
надокнаде грубим ткањем.

Обзиром на могућност добивања -потребних сировина, 
жм имамо пун интерес да форсирамо индустрију лана. По- 
^дедње две-три године, нашој индустрији лана добро дола- 
зе девизне тешкоће као и прим јер je данас куловање стра- 
ие робе много :скупље него што je било раније. Развитком 
разних индустрија, као коифекцвје и ципела, које требају 
извесне количине ланеног платна, расте и потражња у зем- 
л»и. A тиме се, с обзиром на тешкоће око набавке са стране 
етварају предуслови за интензивнији развитак индустри- 
Је лана.

Памучна индустрија већ je донекле презасићена. Исто 
je некако и са индустријо.ад вештачке свиле. Бољи су изгледи 
з а  развитак индустрије вуне и за то се у најновије време 
осмиаају и нова подузећа те врсте. Прерада јуте, кудеље и 
датш чека јдаи знатан развитак јер су те гране текетилне Ин- 
дустрије ,до сада биле најмање развијене. Постепеки.м пора- 
стом ш трош њ е тих артикала товећа he се и домаћа продук- 
itipja јер би било апсурдно —  с обзирам на оиште аутарки- 
стичке тенденције, увозити веће количине продуката KOjR 
жоже.мо у довољној мери и сами да продаведемо.

Ланена индустрија д. д. у Осијеку развија се све по- 
Бвљније. Погон се проширује. Онај део производи>е којн je 
раније морао бити обустављен, сада je поновно у пагону. Са 
гвроширењем и интензивираљем продукције биће пввољнији 
и пословни резултат.

Биланси за последње 4 године овако иагледају:

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

У хиљадама динара
Инвестиције '7.909 7.931 7.995 8.090
Материјал 805 752 614 586

Сировина и роба 4.701 3.282 4.359 4.862

Вдагајна 30 24 17 12

Менице 165 18 285 133
Ефекти 500 113 85 298
Дужници 7.447 9.042 6.622 6.785

Пасива
Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерва — — 250 250
Дкцепти 8.533 7.489 5.849 6.000
Фонд амортиза-ције 2.675 3.242 3.815 4.397
Добитак 251 331 87 114
Збир биланса 21.634 21.279 20.099 20.881

Инвестиције су порасле за 100 хиллда динара. Ранијих 
година износиле су нове инвестиције највите десетак хи- 
л»ада дашара. Taj већи пораст je у  вези са интензивннјос« 
делатношћу у прошлој години.

Сировина и роба показују пбраст ид пола милиоиа 
динара. Ово ije опет у вези t a  јачом делатношћу у прошлој. 
години. Исто важи и за  исвестан пораст код дужника. Данас 
су дужннци далеко мањи uero пре пар година. Али данас 
je и »ачин трговања тотпуно измењен. Кредитираше долази 
у обзир само у изузетним случајевима.

Ефекти показују пораст од 200 хиљада. To je врло 
интересантно пошто о некој афилијацији или о преузимању 
акција јвдног сродног подузећа није било говора. Због тога 
je вероватно, да су набављеии државни папири који су по- 
требни за  кауције код разних лиферација.

Акцепти су  у порасту за 150 хиљада динара, што je у 
вези са порастом разних позидија у активи. Фонду аморти- 
зације дадељено je прошле године скоро 600 хиљада динара 
или oko 15% данашње билаисне вредности свих инвести- 
ција. Како видимо амортизација je знатна и ona абсорбира 
највећи део пословног вишка.

У прошлој години получен je чисти добитак од 26.5 
хиљада динара. Заједно еа преносом из рамијих година има- 
мо 114 хиљада динара. Данас падузеће још није у стаљу 
да плаћа дивидвнду. Али су данас његове прилике већ то- 
лико сређене и много »овол>није него што су били ранији, 
још пре неколико година. Тако да су -сви изгледи да he по- 
дузеће у кратко време бити у положају да- и својим акцио^ 
нарима одбације одговарајући прикод.

У управно.м одбору налазе се следећа г. r.: Др. Нмсола 
Костренчић, председник, a г.г. Иван Чаквари, Др. Богдан 
Гавриловић, Драган Хруш, Едо Марковић, Др. Милован Пин- 
теровић и Еуген Лебл као чланови. У надзорном су одбору 
г. г.: Милан Блажековић, Норберт Гедизи, Драгутин Јурко- 
вић и Ш. Д. Швалм.

CRNOGORSKA BANKA, CETINJE

Crnogorska banka, Cetinje održala je 29 aprila svoju 29. 
godišnju skupštinu akcionara. Kao uostalom svake godine, talco 
je bančina uprava i za prošlu, 1933 godinu, objavila vanredno 
interesantan izveštaj. Uprkos tome, što su uslovi rada kre
ditnih ustanova u Zetskoj banovini i u prošloj godini bili ne
obično teški, i verovatno mnogo teži nego u drugim krajevima 
naše zemlje, ipak treba podvući da uprava Crnogorske banke 
optimistički gleda u blisku budućnost. Njen izveštaj sadrži po
red detaljnog izlaganja o radu same banke i veoma interesan
tne podatke o opštim privrednim prilikama Zetske banovine, 
sa kojima i inače oskuđevamo. Tu na primer čitamo, u vezi sa 
pitanjem javnih radova, koji su i ranijih godina stalno traže
ni, da ima tih javnih radova sada znatno više nego ranije. To 
je konstatacija koja nas doduše iznenađuje, pošto se tome nismo 
nadali, ali to je činjenica koja zaslužuje najveću pohvalu. „Iz
gradnjom putova spojiće se proizvodni krajevi sa potrošačkim 
centrima, a to  će pretstavljati korist po obe strane. Dobri pu- 
tevi kroz najlepše krajeve Crne Gore mnogo će doprineti una
pređenju turizma”. Dalje se veli, da privatna inicijativa ne sme 
da izostane u sadašnjem momentu u pogledu obnavljanja sa
obraćajnih sretstava, koja su ori reda istrošena, a strana pub
lika s pravom traži sigurnost i udobnost. Povećanim javnim ra
dovima svakako je udovoljeno jednom od najelementarnijih 
zahteva Zetske banovine i time je nesumnjivo mnogo urađeno 
za sanaciju privrednih prilika tamošnjih krajeva.

Crnogorska banka je danas najveća kreditna ustanova 
u Zetskoj banovini, sa 4 filijala i 3 zastupništva i jedina je ođ 
važnijih banaka u Zetskoj banovini, koja se do sada nije mo
rala koristiti moratorijälnom zaštitom. Uprava podvlači, da je
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Crnogorska banka i u 1933 godini obavljala redovno sve ban
karske poslove, isplaćivala uloge bez odlaganja i odobravala 
kratkoročne zajmove. Dalje se napominje, da je kreditiranje da
nas spojeno sa većim rizikom nego ranije pošto je moral kod 
dužnika opao i pošto su nehatu dužnika i odgovaranju svojim 
obavezama' mnogo doprinele i izvršne vlasti, time, što mese
čima i godinama drže nerešene predloge popisa i prodaje.

Vrlo interesantna su objašnjenja bančine uprave u po
gledu njenih zemljoradničkih potraživanja. Seljaci duguju Cr
nogorskoj banci oko 3 miliona dinara (kod 22 miliona ukupnih 
zajmova —  dakle 7 deo) koji su raspodeljeni na 1800 dužnika. 
To odgovara prosečnom zaduženju od 1.600 dinara, a najveći 
zajam ne premaša 5000 dinara. To dalje ukazuje na veliku ban
čim! predostrožnost prilikom odobravanja zajmova i potvrđuje 
činjenicu, da otplate -po ovim zajm-ovima dužnicima ne mogu 
praviti nikakve teškoće, pošto su ovde u pitanju stvarno samo 

, sitni zajmovi. Uprava sa zadovoljstvom konstatuje, da su svi 
zemljoradnici, njeni dužnici, vrlo uredni sem onih iz imućnijeg 
defe Crne Gore, koji stoje pod uticajem agitacije razornih eie-
menata. Već i prošle godine uprava je istakla činjenicu, da se-
Ijak sreza Cetinjskog, koji živi na golom kamenu, n ajtačnije
uređuje svoje obaveze.

.................  Račan izravnan ja

. Aktiva 1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Blagajna 2.252 1.402 2.208 1.903
Vrednosti rez. fonda 1.128 1.551 1.501 466
Hartije od vrednosti 115 619 929 864
Menice 16.643 15.999 16.196 15.359
Tekućr-račitni 9.950, 8.948 6.745 6.446
Nepokretnosti 1,175 i . 152 1.312 1.312
Nameštaj 6 din. 6 din. 6 din. 5 din.
Naplate, kaucije itd. 30.668 31.585 30.006 25.382

Pasiva

Glavnica 4.000 4,000 4.000 4.000

Fondovi 2.397 2.491 2.541 2.569

Ulo.zi na šted- i tek. računu 18.575 18.483 18.011 15.784

Poverioci . 5.769 3.093 2.939 2.858

Reeske.nt 1.358 1.116 1.094- 956

Dobit za podelu 400 230 66 74

Zbir bilansa .63.132 61.258 58.898 51.734
Obrtni kapital 32.464 ' 29.673 28.892 26.352

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Kamata 1.932 2.019 1.805 1.486

Porezi i prirezi 450 283 200 134

Administrativni troškovi 1.808 1.645 1.548 1.361

Otpisi 35 491 514 242

Dobit 534 306 66 74

Prihodi
Prenos dobiti 171 206 30 66

Kamata 3.894 3,890 3.395 2.367

Provizije . 521 488 406 474

Prihodi pd nepokretnosti 152 140 155 13#,
Prihodi od hart, od vrednosti 23 18 147 Ш
Bruto prihodi 4.762 4.746 4.133 3.293
Dividenda 10%, 5% 0% 0%

Pošto je banka isplaćivala sve uloge koji su otkazani, 
oni su opali za 2.9 miliona na 12.16 miliona. Tome na suprot 
ulozi po- tekućim računima su povećani za 680 hiljada na 3.6 
miliona, tako da iznose ukupno 15:78 miliona prema 18.01 mi
liona џ 1932 godini. Ovaj odliv je. dakle mnogo veći nego u 
1931.ili .1932 godini a dolazi od toga, što je Crnogorska banka 
bila jedina koja je isplaćivala. Ovaj odliv uloga za 2.9 miliona 
za bančinu upravu ne pretstavlja iznenađenje. Ovo dolazi veli
kim delom od strane naših iseljenika u Americi kao i onih koji 
su se vratili i koji zbog nezaposlenosti troše svoje ušteđevine. 
Pored toga banka je smanjila i svoje obaveze po reeskoniu ,i 
prema ostalim poveriocima, tako da je njen obrtni kapital per 
saldo, smanjen na 26.3 miliona prema 28.9 miliona u 1932 go
dini. Od toga je 6.6 miliona sopstvenih sretstava a nešto preko 
19 miliona tuđili.

Paralelno sa smanjenjem pasive banka je suzila i . volu» 
riien svojih aktivnih operacija, što dakle znači d a  je sve ove 
isplate u 1933 godini.. izvršilasopstvenom  snagom, a da je 
njena gotovina i dalje ostala 1.9 miliona, a pored toga ona po
tražuje kod novčanih zavoda., likvidno, na novom računu j p |  
815 hiljada — ukupno likvidno dakle 2.7 miliona odnosno preko 
10% obrtnog kapitala, preko 22% od, uloga i 13% od tuđih

■ sretstava. Najveće smanjenje imamo 1933 godine kod harti
ja od vrednosti', zbog izvesnih prodaja krajem godine, od ukup
no 2.43 miliona u 1932 na 1,33 miliona u 1933 godini. Zatim do
laze menični krediti, koji su reducirani za 900 hiljada na 15.3S 
miliona i aktivni. tekući računi za 300 hiljada na 6.44 miliona,. 
Na taj način dobivena su uglavnome sretstva za isplatu uloga,, 
a da pri tome nije morao biti smanjen dosadašnji likviditet.

Račun nepokretnosti je bilansiran nepramenjeno sa 1.3 mi
liona kao i prošle godine.

Bruto prihodi iznose u 1933 godini 3.29 miiiona ргетд  
4.13 miliona u 1932 godini odnosno 4.7 miliona u ranijim dvem a 
godinama. Za više nego 1/3 opali su prihodi od kamata, dofe 
su ostali prihodi bili neproimenjeni, a oni od hartija od vred
nosti, zbog prodaja čak i znatno povećani. Uprava podvlači,, 
da je činila velike napore da smanji rashode, pre' svega admi
nistrativne, koje je reducirala za blizu 190 hiljada a ostale za  
70 hiljada. Dalje uprava smatra da većih ušteda, odjednom *nija 
mogla praviti — iako su režijski troškovi još uvek visoki.

Ukupna dobit u 1933 godini iznosi 323 hiljade dinara; 
odbivši prenos dobiti iz prošle godine ostaje 249 hiljada. Posle 
izvršenih potrebnih otpisa, i to 35 hiljada od nepokretnosti ko
liko iznose popravke i adaptacije izvršene u prošloj godini, 140 
hiljada nenaplativih potraživanja i 67 hiljada gubitka na harti- 
jama od vrednosti, ostaje čista dobit od 7 hiljada dinara. Za- 
ieđno sa prenosom dobiti iz 1932 godine zarada iznosi 74 hilja
da, koja se prenosi na novi račun. , ■■■,'

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Nikola U. Zuber,, 
pretsednik i pretsednik opštme grada Cetinja; Milovan D žako- 
vić, potpretsedmk i senator; Marko Vujovič, Rudolf Đunio; 
Čira Kamenarovx, Krsto I. Pejović, Božidar Radanović i ’Jevto 
Spasić. U nadzornom odboru gospođa: Savo Milunovie, -prejH 
sednik; Risfo Gordić, Nikola Knežević, Husein Maljević i Ra*, 
domir P. Nikolić.

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

R. G DUN & CO .
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Садржај:
„Rosija Fonsijer” društvo za osiguranje i reosiguranje и Beograd« 
Dunavska banka, - Beograd
Хрватска индустрија пвдира д. д., Загреб

„ROSIJA FONSIER” DRUŠTVO ZA OSIGURANJE I REOSI
GURANJE U BEOGRADU

„Rosija Fonsijer”, društvo za osiguranje i reosiguranje 
osnovano je u Beogradu 1921 godine. Kao što je to slučaj kod 
pretežnog broja osiguravajućih društava, bavi se i ovo svim gra
pama osiguranja. Blagođareći obazrivom vodstvu, „Rosija Fon- 
sier” pokazuje kod nas !ep napredak, a naročito do pre dve go
dine. Imali smo priliku da konstatujemo, da su naša osigurava
juća društva pokazala u poslednjem periodu pogoršane privred. 
depresije jaku otpornu snagu. Nekoliko puta smo podvukli, da su 
ova društva uprkos srozavanja cena poljoprivrednim proizvodi
ma a .uprkos, rapidnog osiromašenja našeg stanovništva bila u 
stanju da,relativno dobro očuvaju svoje, pozicije. Izvestno sma
njenje osiguranih glavnica —  kako u grani života tako i u ele
mentarnom osiguranju bilo je neizbežno. Bankarska kriza i op- 
šte nepoverenje ostavili su i kod osiguravajućeg posla svoje tra
gove, pre svega u sporijem priticanju premija i povećanom broju 
storna.

U svome izveštaju za 1932 godinu kazala je uprava „Ro
sija Fonsijer”, d'a joj pored svih nastojanja i žrtava nije uspelo, 
da održi stanje poslova na nivou iz 1931 godine, što se odnosi 
pre svega n a  grane požara i osiguranja života, dok je tome na 
suprot u ostalim granama postignut čak i mali porast. Za pri
like u 1933 godini sada čitamo, da su kao i ranije uloženi svi 
napori- da se održi na snazi barem dosadašnji portfelj i u tome 
je pogledu društvo postiglo pun uspeh; skloni smo čak i pret
postavci da je danas stanje njegovog portfelja mnogo bolje nego 
ranije, pošto je dianas selekcija posla mnogo rigoroznija 
i pošto su svi iole sumnjiviji ugovori danas već stornirani.

Ovo naše gledište može da potvrdi sledeča činjenica: zbir 
bilansa odnosno obrtni kapital „Rosije Fonsijer” stagnirao je 
u 1931 i 1932 godini na 52 miiiona. Od 1930 ka 1931 godini, 
koju možemo smatrati kao poslednju normalnu, pre bankarske 
i pogoršane opšte privredne krize, povećana je garantna glav
nica za preko 6 miiiona. Međutim u 1933 godini, iako je kriza 
pogoršana, nemamo smanjenja niti stacionarnosti, već novo po
većanje, za 2.3 na 54.5 miiiona —  a  to je nesumnjivo povoljan 
znak. Pošto je produkcija odnosno ukupan osiguravajući portfelj 
ove godine nešto malo manji nego pre dve ili tri godine, zbog 
storna i otkupa i smanjenja vrednosti osiguranih objekata, onda 
je nesumnjivo da je već i zbog toga stanje osiguravajućeg dru
štva u toliko povoljnije, pošto su njegova garantna, sretstva 
istovremeno povećana.

Najveće smanjenje produkcije imamo nesumnjivo to d  
paušalnog osiguranja poljoprivrednika. To su osiguranja celo
kupne pokretne i nepokretne imovine seljaka jednom jedinom 
kumulativnom polisom a to je jedan naročiti sistem sa odloženim 
bezkamatnim plaćanjem premija, koji se sastoji u tome, što se

ljak zaključuje osiguranje još u proleće, u martu ili aprilu, i 
pošto u tim mesečima nema gotovog novca to se plaćanje pre
mija odlaže do oktobra odnosno novembra, za šta  društvo üzh 
ma od' seljaka menicu. Zbog uredaba o zaštiti zemljoradnika p re
trpela su osiguravajuća društva u tome poslu znatne štete — 
tako da se ovo osiguranje obavlja isključivo kod näpred plaće
nih premija u gotovu. Pored toga se u pojedinim banovinama 
uvodi prinudno osiguranje protivu grada, bolesti stoke pa čak i 
vatre i ove grane postepeno prelaze iz oblasti privatne inici
jative u javno pravnu.

I. Analiza rada „Rosije Fonsijer” u poslednjim godinama
U tome pogledu moramo uzeti kao polaznu tačku račune 

gubitka i dobitka, koje „Rosija Fonsijer” svake godine vrlo đe- 
taljirano objavljuje. Međutim ovo se društvo u pogledu. sastav
ljanja računa gubitka i dobitka odnosno računa rashoda 
i prihoda prilično odvaja od ostalih naših osiguravajućih dru
štava i kompanija. Prvo zbog toga, što bilansira pri
hode i rashode zasebno za svaku granu, odnosno po grupama:' 
život, požar i ostali elementar, a drugo, što unosi međ prihode 
bruto premije (dakie premije koje naplaćuje zajedno sa izno
sima koji pripadaju redsiguraču) dok knjiži rashode —  štete i 
provizije —■ neto, po odbitku udela reosiguranja i' zasebno međ 
rashodima iskazuje i one iznose, koje isplaćuje reosiguraču na 
ime njegovog udela u premijama.

I mi smo zadržali podelu koju je usvojila „Rosija Fonsier”. 
Prvo donosimo račun gubitka i dobitka:

Račun gubitka i dobitka
Prihodi

1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Životno odeljenje 50.998 59.618 64.760 68.755
Požarno odeljenje 17.213 16.107 13.119 11.524
Elementarno odeljenje 3.971 3.282 3.403 3.022
Prenos dobiti iz

prošle godine 163 142 193 231
Kamata 265 426 '  359 500
Prihodi od nepokret. 563 637 471 431

Rashod!
Život 50.20 59.037 44.125 68.550
Požar 14.731 13.866 11.010 9.243
Elementar 3.412 2.763 2.751 2.348
Porezi 521 447 440 439
Administrat. troškovi 3.466 3.455 3.122 3.158
Otpisi 293 66 154 445
Dobit 496 ,576 703 37|
Zbir prihoda ili rashoda 73.172 80.210 82.305 84.554



Pada u oči, da je zbir prihoda ili rashoda svake godine 
u porastu, od 73.2 miliona u ШЗО godini (u 1929 godini iznosio 
je 64 miliona) na 84.5 miliona u 1933, odnosno za preko 2 
miliona godišnje za vreme najteže depresije. T reba odmah na
pomenuti, da to nisu sve samo čisti rashodi niti prihodi, nego 
imamo tu i t. zv. tehničke pozicije koje se zbog evidencije 
unose u račun gubitka: to su rezervne i prenosne .premije, udeli 
reosigurača itd. Važno je podvući paralelitet u kretanju rashoda 
odnosno prihoda, što je posledica načina knjiženja prenosnih 5 
rezervnih premija, koje se pojavljuju jedanput kao prihod a 
drugi put kao rashod, sa stanjem^ odnosno promenama krajem 
svakogodišnjeg perioda. Dalje je važno napomenuti, da su u 
svima godinama sve grane, i pojedinačno, uvek aktivne, što 
vidimo i po tome da je strana prihoda kod svakog računa grupe 
osiguranja veća od one rashoda.

Dalje vidimo kod prihoda, da je godišnji prenos čiste do
biti na novi račun u poslednjim godinama sve veći —  što je 
posledica činjenice, da preduzeće u poslednjim godinama ne 
plaća dividendu nego dobit dotira fondovima odnosno je rezer- 
više' za narednu godinu. Prihodi od kam ata takođe su veći; 
proces suženja kamatnih stopa ne dolazi do izražaja, pošto su, 
kao što ćemo to docnije još videti., u poslednjim godinama znat
no povećani zajmovi na sopstvene polise. Tom na suprot imamo 
opadanje kod prihoda od nepokretnosti — iako su ove u po- 
slednjoj godini veće nego ranije. To je posledica spuštanja 
Idrija.

Kod rashoda administrativni troškovi su poslednje dve 
godine smanjeni za oko 10% prema ranijim godinama. I po
rezi su nešto reducirani, ali su sa druge strane otpisi znatno po
većani, što ukaizuje na rigorozno bilansiranje. Zbog ovih otpisa 
je i čista dobit u 1933 godini za skoro polovinu manja od one 
u , 1932 godini a iznosi 370 hiljada prema 703 hiljade u ranijoj 
godini. Dok su u 1932 godini iz ove dobiti odvojeni još naro
čiti otpisi na kursnoj razlici državnih hartija od vrednosti, dotle 
je ove godine cela čista dobit preneta na novi račun 1934 
godine.

Prema pojedinim i najvažnijim granama osiguravajućeg 
posla dohijamo za poslednje godine sledeći razvoj:

A. Osiguranje života

Krajem 1933 bilo je na snazi 7878 polisa života sa osi
guranim kapitalom od 200.14 miliona dinara prem a 7863 polisa 
sa osiguranom glavnicom od 201.6 miliona krajem 1932 godine, 
dok su krajem 1931 godine iznosile osigurane glavnice 215.9 
miliona, prema 210.6 miliona u 1930 i 178.5 miliona u 1929 go
dini. Opadanje glavnica je u glavnome posledica storna i otku
pa i naročitog triiranja osiguravajućeg portfelja. Interesantno 
je, da su iznosi osiguravajućih glavnica u 1932 i 1933 godini 
ostali potpuno stacionarni, kod neznatnog povećanja broja po
lisa. Znači da na mesto velikih životnih osiguranja dolaze mno- 
gobrojfliji novi ugovori, sa manjim iznosima osiguranih glav
nica. Pošto je dakle broj polisa opet u porastu a iznos glavnica 
ostao nepromenjen, možemo smatrati, da je u ovoj grani osi
guranja kriza već prebrođena.

Račun gubitka i dobitka ovog odeljenja pokazuje sle-
deću sliku:

Prihodi 1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Rez. premije iz proš. god. 20.937 24.862 30.931 34.321
Prenosna prem. iz proš. god. 2.748 3.433 3.532 3.094
Rez. dividenda 12 4 3 1
Rez. šteta 974 1.089 997 s.-
Rez. prem. reosig. kraj. god. 13.144 16.136 17.804 19.283
Pren. prem. reosig. kraj. god. 1.874 1.944 1.699 1.508

Rez. šteta reosig. kraj. g. 435 399 3в1 518
Rez. divid. reosig. kraj. god. 1 1 0.4 _
Dažbine 133 86 47 57
Premije 10.738 11.147 9.364 9.019

Rashodi
Rez. prem. reosig. iz proš. g. 10.940 13.144 16.136 17.804
Prenos, prem. reosig. 

iz prošle god. 1.518 1.874 1.944 1.699
Rez. šeta reosig. iz proš. g. 389 435 399 381
Rez. divid. reosig. iz proš. g- 5 1 1 0.4
Premija reosiguranja 5.181 5.449 4,601 4.461
Štete i doživljenja po 

odbitku reosigur. 996 1.077 1.208 966
Iskupi po odb. reosig. 919 828 1.122 1.477
Isplaćena neto dividenda 11 12 7 5
Provizije po odbit, reosig. 901 586 288 343
Rez. prem. krajem god. 24.862 30.931 34.321 37.294
Prenosne premije kraj. god. 3.433 3.532 3.093 2.768
Rezervna šteta 1.089 997 952 1.296
Zbir prihoda 50.997 59.618 64.760 68.755
Zbir rashoda 50.251 59.037 64.124 68.550
Razlika +  746 +  581 +  636 +  205

Što se tiče kretanja prihoda ovoga odelenja, najvažniji su 
prihodi od premija i dažbina, dok su' sve ostale pozicije uglav
nom« matematske odnosno knjigovodstvene važnosti, pošto 
imaju glavni cilj da pokazuju tempo jačanja garantnih sretsta
va „Rosije Fonsijer”. Prihodi od premija opadaju, ali su i rasho
di, na ime udela reosigurača u premijama smanjeni. Ipak je sta
nje ove grane povoljnije nego što bi izgledalo iz prihoda, po
što su sa druge strane rashodi u znatnoj meri smanjeni. Korelat 
premijama su štete, odnosno doživljanja. Dok su u 1932 godini 
iznosile 1.2 miliona, dotle su ove godine svedene na svega 
966 hiljada a to je znatno ispod očekivanog i predviđenog pro
centa smrtnosti. Zbog toga je povećana i rezervna premija. 
Iskupi pokazuju povećanje: dok su 1931 godine iznosili još 828 
hiljada, dotle dostižu krajem 1933 godine već 1.48 miliona. To 
je takođe posledica krize — ali se time u znatnoj meri vrši pro
čišćavanje portfelja, pošto je ono što ostaje apsolutno dobro.

Procentualni odnos isplaćenih šte ta  i provizija (neto) 
prema naplaćenim premijama i dažbinama ukupno —  takođe 
neto —  daje za poslednje godine sledeću sliku:

Godina Premije i dažbine Štete i proviz. 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
1933 4.615 1.309 28.5

Iz ovoga uprređenja izlazi, da je proseča® udeo šte ta  u 
premijama oko 30%, što se sm atra kao veoma povoljno. U 1933 
godini štete iznose svega 28.5% od neto premija a to je za po
slednjih šest godina najpovoljnije stanje. Pored toga ima ovde 
i reosiguranje povoljno dejstvo; pošto nama nije poznato učesce 
reosigurača u štetama, izračunali smo samo procentualan odnos 
kod premija, koii je sledeći:

Godina Brato premije Neto premije u %-
u hiljadama dinara

3 7.764 3.351 43.6
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
1933 9.076 4.615 50.6

Znači da ostaje „Rosiji Fons'jer” od ubranih neto premija 
nešto preko 50%, dok ostalu polovina doznačuje reosiguraču, 
sa kojim podržava dugoročne ugovore. Zbog relativno velikog 
učešća reosigurača mora d njegov udeo u štetama biti vrlo 
veliki. ;

B. O delen je požara

„Rosija Fonsijer” ne objavljuje stanje osiguranih glav
nica u požarnoj grani niti za ostali elementar, kao što ne objav
ljuje ni broj polisa koje su na snazi niti broj nove produkcije. 
Za nas ovi bi podatci pretstavljali vrlo informativan materijal.

U ovoj grami elementarnog osiguranja, koju „R osja 
Fonsijer” zasebno' iskazuje, pošto je u elementaru daleko naj
važnija, izgleda račun gubitka i dobitka za poslednje četiri go
dine ovako:

Prihodi 1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Rez. prem. iz proš. god. 1.754 1.919 1.855 1.516
Rez. štete iz proš. god. 919 1.014 957 864
Premije 12.893 11.621 8.964 7.920
Dažbine 1.656 1.552 1.343 1.224

Rashodi
Premija reosigurača 7.775 6.693 5.303 4.627
Štete neto 2.513 3.022 2.311 1.830
Provizije neto 1.509 1.339 1.016 823
Rez prem. kraj. god. 1.919 1.855 1.516 1.327
Rez. šteta kraj. god. 1.014 957 864 635
Zbir prihoda 17.213 16.107 13.119 11.524
Zbir rashoda 14.731 13.866 11.010 9.243

Razlika +  2.482 + 2.241 + 2.109 + 2.281

U ovoj grani imamo najveće smanjenje poslovnog vo
lumena, što vidimo već i po opadanju prihoda od premija; bru
to premije, koje su još 1930 godine iznosile 12.9 miliona, do
stižu krajem 1933 godine svega 7.9 miliona, odnosno za 5 mi
liona manje, a kod premija, koje dobija reosigurač, imamo 
smanjenje od 7.8 na 4.6 miliona, dakle samo za 3.2 miliona. 
Tome na suprot ostali šu’ prihodi od dažbina relativno stabilni. 
U ovoj grani moraju osiguravajuća društva u poslednjim godi
nama biti naročilo obazriva, zbog većeg kriminaliteta i pogor
šanja u shvatanju o 'moralu. Ima objekata, koje danas više ni 
jedno osiguravajuće društvo neće niti sme da osigura protivu 
požara. Znači da smanjenje volumena ovog posla nije samo 
posledica smanjenja vrednosti objekata ili manje tražnje za osi
guranjem, nego dolazi spontano, od strane samih osigurava
jućih društava. To nam uostalom potvrđuju i znatno manje 
štete, i smanjenje provizija u tome poslu. Uzimajući u obzir 
matematski efekat, onda su ipak prihodi u ovoj grani u 1933 
godini za oko 2.3 miliona veći od rashoda a to je povoljniji re
zultat nego u obe prethodne godine. Ovde se dakle pokazuje po
voljno dejstvo suženja poslova!

Procentualni odnos između premija i dažbina sa jedne i 
šteta i isplaćenih provizija sa druge strane, sve neto, po odbitku 
reosigurača, poslednjih godina je b io seledeće:

Godina Premije i dažbine šte te  i proviz. u %
u hiljadama dinara

1928 6.867 4.559 67.0
1929 6.480 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
!933 4.517 2.653 58.8

Prema 1932 godini imamo ovde u 1933 god. osetno po
boljšanje! Za punih 7.7:% na 58.8%. To je uostalom i najpo
voljniji odnos za svih poslednjih godna, što je nesumnjivo po
sledica pročišćavanja portfelja i rigoroznog odabiranja samo 
stvarno sigurnih poslova. Nesumnjivo je, da. ima u ovoj grani 
važnu ulogu, ako ne i spasavajuću, reosiguranje! Nemamo po
dataka za 1933 godinu ali je uprava „Rosije Fonsijer” za 1932 
godinu napomenula, da je od' šteta u požaru reosigurač pre
uzeo 76% a ona svega 24%. Taj odnos ni u ovoj godini neće 
biti mnogo promenjen.

C. Ostale grane elementarnog osiguranja

U ostale grane elementarnog osiguranja, -koje se zasebna 
bitansiraju, ulazi osiguranje od provalne krađe, nesrečnih slu
čajeva, zakonske odgovornosti' jemstva, loma stakla, traspor- 
ta, automobila i protivu grada. Ako pogledamo narednu tablicu, 
onda vidimo da je matematski saldo između prihoda i rashoda 
u 1933 godini najpovoljniji, i ako imamo i kod ovih osiguranja 
izvesno smanjenje poslovnog volumena. Za poslednje četiri go
dine imali smo kod ove grupe osiguranja sledeće prihode odno
sno rashode:

101

Prihodi 1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Rez. prem. iz proš. god. 389 315 276 254
Rez. štete iz proš. god. 178 210 '297 312
Premije 2.989 2.440 2.495 2.152
Dažbine 414 315 334 303

Rashodi
Premije reosiguranja 2.181 1.696 1.695 1.274
Neto štete 457 335 375 402
Provizije meto 247 158 115 70
Rez. prem. kraj. god. 315 276 254 321
Rez. š te ‘.a kraj. god. 211 297 312 281
Zbir prihoda 3.971 3,282 3.402 3.022
Zbir rashoda 3.412 2.763 2.751 2.348

Razlika + 559 +  519 +  651 +  674

Ipak su ovde prihodi od premija za poslednje tri godine 
najmanje opali, a isto važi i za prihode od dažb'na, što dolazi 
otuda, da je napuštanje jednog posla, na primer osiguranja od 
grada ili osiguranja automobila, nadoknađeno pojačanom pro
dukcijom u drugom poslu.

Interesantno je, da su neto štete ove 1933 godine pove
ćane, iako su prihodi od premija opali. Ali pošto su rashodi po 
provizijama prilično manji, to. su ukupir rashodi ovoga pogla 
ipak neslo manji nego u ranijim godinama.

Procentualni odnos između neto pr hoda i neto rashoda 
ovoga osiguranja bio je sledeči:

Godina Premije i dažbine Štete i proviz. 
u hiljadama d'nara

u %

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
1933 1.181 472 40.0

I ako su bruto premije manje nego u prošloj godini, ipak 
imamo feod neto premija, zajedno sa đažb'nama malo poveća-
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nje; a pošto su štete odnosno troškovi bili manji, to je i pro
centualni odnos šteta povoljniji nego u jednoj od poslednjih 
šest godna.

Analizirajući pojedinačno sve grane osiguravajućeg posla 
dolazimo dakle do konstatacije, da su sve grane osiguranja 
uprkos krize ostale zdrave i aktivne —  što je b lo mogućno 
jedino kod rigoroznog procenjivanja svakog pojedinačnog ugo
vora i konsolidacije prilika u osiguravajućem poslu.

II Analiza imovnog stanja 

Račan izravnanja 

Prihodi 1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Gotovina 580 902 703 628
Potraž. kod banaka 5.867 7.647 9.005 10.076
Nepokretnosti 10.930 10.930 10.930 11.330
Hartije od vred. 5.424 3.674 4.761 4.824
Razlika drž. hart, od vred. — 1.917 1.884 942
Hipotek, zajmovi 1.547 1.394 2.171 2.987
Zajmovi na polise života 3.602 5.194 7.025 7.793
Filijali i zastupstva 9.085 10.859 9.068 10.019
Tek. rač. osig. društava 6.586 6.709 4.026 3.123
Depo osig. društava 1.004 975 1.344 1.248
Razni dužnici 830 994 926 1.173
Inventar posle otpisa 318 286 257 231
Kaucije 115 115 115 115
Depo prem. rez. iz ind. posla — 516 — —

Pasiva i <

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rez. prem. života 24.862 30.931 34.321 37.294
Prenosne premije života 3.433 3.532 3.093 2.768
Rez. šteta života i.089 997 952 1.296
Dividenda osigurača 3 2 1 —
Rez. prem. požara 1.919 1.855 1.516 1.327
Rez. šte'.a požara 1.014 957 So4 635
Rez. prem. elementara 315 276 254 321

Rez. šteta elementara 211 297 312 281
Pensioni fond 1.569 1.856 2.107 2.345
Tek. rač. osig. dr. 2.612 2.728 455 574
Depo osig. druš. 3.182 2.840 2.379 2.045
Razni poverioci 67 100 94 69
Polagači. kaucija 115 115 115 115
Rezervni fond — 50 50 50

Dobit 496 576 702 371
Zbir bilansa 45.889 52.115 52.217 54.491

Obrtni kapital koji je sa neznatnim redukcijama identičan 
sa garantnom glavnicom „Ros'je Fonsijer” pokazuje posle sta
gnacije u 1931 i 1932 godini u 1933 godini opet izvestno po
većanje, za 2.3 miliona na 54.5 miliona i to «glavnome zbog 
povećanja rezervne premije života, koja je u 1933 godini veća 
za 3 miliona i koja dostiže 37.7 miliona. Rezervne premije po
žara kao rezervisana šteta nešto su manje nego u prethodnoj 
godini, dok imamo kod fonda premija elementara opet izvesno 
povećanje. Ukupne rezervne premije iznose oko 39 miliona, 
prenosne premije 4.3 miliona a rezervisane štete, koje će tek 
u 1934 godini doći do isplate 2.2 miliona. Glavnica i penzioni 
i rezervni fond iznose 7.4 miliona; poverioci, naime tekući ra
čun osiguravajućih društava bilansiran je sa 570 hiljada a depo 
os:g. društava kao tranzitom a provizija sa 2 miliona. Znači 
da „Rosija Fonsijer” gotovo i nema tuđih sretstava u vidu po-

verilaca, jer se rezervne premije me mogu računati kao takve 
i ako pretstavljaju obavezu osiguravajućeg društva prema osi
gurani cima.

Interesantan je plasman ovih 54 miliona; pada u oči da 
su strukturelne promene u aktivi poslednjih godina upravo iz
nenađujući male. Gotovina odnosno potraž vanja kod novčanih 
zavoda iznose 11 miliona, nepokretnosti takođe 11.3 miliona, 
hartije od vrednosti 4.8 miliona, razni zajmovi 14.9 miliona a 
međusobni računi odnosno zaduženja filijala i zastupništva 10 
miliona.

Međ aktivne tekuće račune dolaze na prvo mesto zajmovi 
na sopstvene polise života, za 7.8 miliona; ova pozicija ima 
poslednje četiri godine najveće promene, pošto vidimo, da je
porasla od 3.6 miliona u 1930 na skoro 8 miliona. U ovom
povećanju ogleda se pogoršana privredna depresija, koja pri- 
nuđava osiguranike da u sve većoj meri lombarduju svoje po
lise. I hipotekarni zajmovi su porasli, od 1.4 miliona u 1931 
na skoro 3 miliona; smanjenje imamo kod tekućih računa osi
guravajućih društava (dužnika ..Rosije Foms:jer” ) za skoro 1 
milion na 3.1 milion, dok je pozicija razni dužnici nešto malo 
povećana, na 1.17 miliona.

Kod plasmana hartije od vrednosti imamo izvestno po
većanje prema 1932 godini, zbog veće kursne vrednosti efe
kata; razlika na kursu Državnih hart'ja od vrednosti (na osno
vu zak. ovlašćenja od 30 decembra 1931 god.) bilansirana je
1932 godine sa 1.88 miliona, a ove svega još sa 942 hiljade. 
Skloni srno pretpostavci, da će ova pozicija zbog znatnih otpisa 
kao i porasta kursne vrednosti naših državnih hartija od vred
nosti u bilansu za 1934 godinu već u celosti nestati.

Svakako vidimo iz ove podele aktive, da je „Rosija
Fonsier” strogo vodila računa o što većoj podeli rizika i o po
trebnom likviditetu aktive, u čemu je i potpuno uspela.

U upravi .„Rosije Fonsijer” nalaze se sledeča g. g.: Dr. 
Bogdan Markovič, pretsednik; A. Bilinin, Pariz; Jo sp  Janović, 
Budimpešta; Prof. Dr. Leon Koen, Beograd; J. Poselt, Beograd; 
Dr. A. Frićesi di Ratalma, T rst; M. Antić, Zagreb; Sv. Gođevac, 
Beograd; Tihomir Panić, Beograd i Đuro Paumković, gen. di
rektor. U nadzornom' odboru su g. g.: Đ. Đermanović, Beograd, 
pretsednik; K. .Kun i Jova M. Milenkovič. Direkcija: generalni 
direktor Dura Paunković i Milutin Tešić, direktor.

DUNAVSKA BANKA, BEOGRAD

Ima svega pet-šest -godina, od kako je kod Dunavske 
banke, koju možemo ubrojiti međ najstar'je prestoničke nov
čane zavode, nastupio per od vanredne renesanse. Do tog vre
mena pretstavljala je Dunavska banka jedan mali novčani za
vod, koji je pored toga imao i maler da postane žrtva dugo
trajnih borbi o majoritet, koje nisu dozvoljavale cla banka 
proširi svoju delatnost. Tek u 1928 i 1929 godini, kada se za 
ovu banku zainteresovao jedan veliki kapitalista i industrijalac 
iz Slovenačke — verovatno pukim slučajem — reorganizovana je 
Dunavska banka. Od toga doba počinje za nju neviđen poslovni 
polet i Dunav, banka je upravo amer'kanskim tempom, u toku 
od četiri-pet godina uspela, da od jedne gotovo nepoznate male 
banke postane jedna od najmoćnij'h lokalnih privrednih kredit
nih ustanova u Beogradu.

Tako na primer te slabo poznato, da međ beogradskim 
privatnim novčanim zavodima Dunavska banka ima najveći 
iznoj uloga na štednju, naime 52 miliona, a prema njenim sop- 
stvenim sreistvima odnosno glavnici samo su Beogradska za
druga: i jadransko-podunavska banka bolji, Pri tome treba 
uzeti u obzir da eu uloz' na štednju kod Dunavske banke kra
jem 1930 godine, dakle pre sadašnje kreditne i bankarske 
krize, iznosili svega 17.8 miliona dinara, i da su za vreme baš 
najteže tri godine za naše bankarstvo, kada je gotovo svuda
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preovladavao odliv uloga, ovi porasli za preko 34 na 52 mi

liona dinara. U našoj prestonici pokazuje sličan razvoj (tako 
ne u tome obimu) jedino još Jugoslovenski kreditni zavod.

Stvarno je reorganizacija Dunavske banke izvršena tek 
u 1930 godini i to dvema merama: prvo je izvršena fuzija sa 

'Trgovačkom bankom u Zemunu, koja postoji i danas kao fi
lijala Dunavske banke. Glavnice oba zavoda iznosile su 17.8 
milioina (fuzija je izvršena al pari) a istovremenim upisom no
vih 22 hiljade akcija ona je povećana na 20 miliona, koliko i 

-danas iznosi. Ovom renesansom odnosno pregrupaoijom uticaja 
и Dunavskoj banci nastupila je i era neobično povoljnog ra
zvoja. Pošto je banci odmah u 1930 godini stavljeno na ra
spoloženje dovoljno novih sretstava ona je bila u stanju da u 
-ovaj trogodišnji period sadašnje krize ulazi neobično snažna, 
što  je nesumnjivo i jedan od odlučujućih faktora za tako ogro
man priliv uloga. Tako možemo danas ikomstatovati, da za 
Dunavsku banku uopšte nije postojala kreditna kriza, ni navala 
ulagača, smanjenih zarada, niti sužavanje poslovnog volumena 
Ako bismo iz bilansa Dunavske banke hteli praviti zaključke
o razvoju našeg bankarstva za poslednje tri godine, onda bi
smo došli do ubeđenja, da se ono nalazi u periodu vanrednog 
prosperiteta, što je međutim savršeno pogrešno.

Što se tiče poslovne politike bančine uprave, ova napo
minje, da se s obzirom na teške privredne ‘i kreditne prilike 
nije 'upuštala u nove poslove, nego se ograničavala samo na 
rad- sa dosadašnjim komitentima. Velika se pažnja obraćala !i- 
kviditetu: kao i ranije godine tako je i sada u punoj meri i 

"bez odlaganja udovoljavamo svim zahtevima ulagača, koji su i 
u 1933 godini povećali svoje uloge za preko 4.5 na 52 miliona 
dinara.

U narednoj tablici, u kojoj donosimo glavne bančine 
■bilansne pozicije za poslednje četiri godine, neverovatno se ja- 
-дао manifestuje zavidan razvoj bančinog poslovnog volumena.

Račun Izravnan ja

1930 1931 1932 1933 
u hiljadama dinara

Blagajna 1.701 985 884 1.170
Narodna banka 167 1.611 2.894 2.880
Pošt. štedionica i banke - 5.635 211 382 1.244
Menice 9.624 6.527 5.108 4.578
Dužnici 33.243 63.398 77.697 90.847
Nepokretnosti 244 244 444 468
Hartije od vrednosti 211 5.129 11.785 10.931
^Vrednost rez. fonda 329 599 567 632
'Nameštaj 2 119 119 109
-Ostave, garantije itd. 31.859 43.103 76.568 88.277

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fond 2.027 2.243 4.000 5.000
'Fond za arnort nepokret. 598 632 660 717
Pensioini- fond 163 171 1.300
Fond za kursnu razliku — — — —
Ulozi na štednju 17.893 28.367 47.334 51.864
Poverioci 8.817 24.533 25.337 31.864
Fond za sumnj. potraž. — — — 750
D obit 1.914 2.776 3.427 3.371
Z bir bilansa 83.014 121.928 176.450 201.251

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamate 1.352 3.065 4.262 5.097
Troškovi 1.791 1.357 2.131 2.181

Otpisi 37 3.564 3.931 2.531
Dobit 1.914 2.776 3.427 3.371

Prihodi
Prenos 38 203 280 711
Kamate 2.646 10.385 13.305 12.272
Provizije 2.216 — — —

Od efekata 10 7 22 10
Nepokretnosti 183 168 143 186
Zbir prihoda ili rashoda 5.094 10.763 13.751 13.181

Pored nepromenjene glavnice od 20 miliona u znatnoj 
se meri dotiraju rezervni fondovi. Dok su u 1930 godini iznosili
2.7 miliona, dotle dostižu krajem 1933 godine već preko 7.8 
miliona a to je povećanje od preko 5 miliona za tri godine. 
Bančin obrtni kapital iznosio je krajem 1930 godine 50 miliona, 
a posle tri godine nezapamćene bankarske krize za preko 120% 
više, naime 113 miliona!!! Oid toga dolazi na povećanje samo 
u posiednjoj godini više nego 13 miliona dinara. Od tog obrt
nog kapitala je 83 miliona tuđih sretstava a preko 30 miliona 
sopstvenih (zajedno sa zaradom ); pošto su tuđa sretstva kra
jem 1°;32 godine iznosila 72 miliona, znači, da su za posled- 
nju godinu dana povećana za 11 miliona. Od toga dolazi 4.5 
miliona na povećanje uloga na štednju i 6.5 miliona na veće 
poverioce, koji dostižu sada 32 miliona. Znači, da su tuđa sret- 
stva ukupno ove godine porasla za oko 15% a to je s obzirom 
na postojeće prilike vanredno mnogo i vrlo povoljan znak za 
po veren je koje banka uživa. Prema 1930 godini porasli su ulozi 
na štednju za 190% a poverioci za 260%!! To su u našem pri
vatnom bankarstvu svakako rekordne cifre.

Kod ovako snažnog proširenja pasive moraju i struktu- 
relne promene aktive biti vrlo interesantne. Prvo u pogledu go
tovine. Krajem 1933 godine one iznose preko 5 miliona (dakle 
10% od uloga na štednju) prem a 4 miliona u 1932 i oko 3 mi
liona u 1931 godini. Pada u oči da se menični zajmovi rapidno 
sužavaju, od 9.6 miliona u 1930 na 4.58 miliona u 1933, dakle 
za preko 50%, dok su tome na suprot aktivni tekući računi 
povećani od 33 na 91 milion odnosno za. oko 200%. Nepokret
nosti bančine su bilansirane sa 468 hiljada i pošto vidimo iz ra
čuna dobiti da su prihodi od nepokretnosti iznosili 186 hijljada, 
skloni smo pretpostaviti da ima tu  nepokretnosti, koje još nisu 
valorizirane, nego bilansirane prema predratnim vrednostima. 
Plasman u hartije od vrednosti je za okruglo milion manji nego 
u 1932 godini a iznosi 11.5 miliona prem a svega 530 hiljada ц
1930 godini. Zbog toga Dunavska banka i nema gubitaka na 
kursnoj razlici, prosto je najveći deo efekata nabavljen po niskim 
kunsevima.

Bruto prihodi su ostali gotovo nepromenjeni kao i 1932 
godine, na 13.2 miliona . (odnosno za 570 hiljada manje). Ipak 
vidimo, da je prihod od kam ata smanjen, za preko 1 milion na
12.27 miliona, iako je iznos zajmova ove godine povećan za 
oko 10 miliona. To je posledica obaranja kamatne stope. Ra
shodi po kam atama veći su, zbog većih tuđih sretstava. To je 
bilo neizbežno; ali je važno, da su  troškovi ostali neprome- 
njeni na 2.18 miliona (u ovoj poziciji nalaze se i porezi, koji 
s obzirom na poslovni volumen bančin neće biti mali, što dalje 
dokazuje, da Dunavska banka ima neobično malu režiju). Ot
pisi su ove godine manji nego ranije dve i to za preko 1 mi
lion dinara, a sve tri poslednje godine otpisano je ravno 10 
miliona, odnosno već polovina glavnice. Od 2.5 miliona otpisa 
dolazi ove godine 789 hiljada na kursnu razliku raznih papira; 
dalje je otpisano na ime kursne razlike deviza 1.3 miliona po 
jednom zajmu dobivenom iz inostranstva. O d sumnjivih po
traživanja je otpisano 701 hiljada, ali pošto je u toku g : Aiv« 
naplaćeno od ranije otpisanih 'potraživanja 328 hiljada, to  •; 
otpis per saldo bilansiran sa  373 biljade. Amortizacija inventa
ra i nepokretnosti iznosi 68 hiljada.
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Posle ovih obazrivih i bogatih otpisa iskazana je i čista 
dobit O'd 3.37 miliona, kao i lane. Od toga dotiramo je fondo
vima 1.68 miliona, na ime tantijeme je dato 207 hiljada, 81 hi
ljada je preneto na novi račun a 1.4 miliona je isplaćeno ak
cionarima na ime 7% dividende. Svakako je Dunavska banka 
u 1933 godini vrlo uspešno radila. Da nije bilo otpisa dobit bi 
iznosila skoro 6 miliona, a to je 30% ukamaćenje glavnice.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Dimitrije Vojvodić, 
pretsednik; Branko S. Stajić, potpretsednik; Dr. Oskar Plane, 
Dr. Albert Riha, i Živan Bogojević. U nadzornom odboru su 
gospoda: josif K. Stojanovič, Mihajlo Cocič i Srećko Tomić.

ХРВАТСКА ИНДУСТРИјА ПАПИРА Д, Д., ЗАГРЕБ
Збир билаисе Хрватске »ндустрије паиира концем

1933 године je нешто мањи него што je био крајем 1932.
Међутим постигнути резултати у 1933 го-дини били су да- 
леко оовољнији него раније. A и иначе je биланс за 1933 го-
дину много повољвији него ранијих година.

Пословни успеси Хрватске индустрије папира за ово 
неколико година били су следећи:

године 1928 добитак 221 хиљада динара
1929 „ 243
1930 „ 527
1931 „ 275
1932 „ 219 „

„ , 1933 „ . 321

Кажо видимо, подузеће коистантно закључило je ш> 
словну подину са добитком. Задња година у ко-јој je исказан 
губитак била je 1926. Од онда стално се постизава добит. 
Најповољнија’ година je била 1930, кад je добитак прешао 
пола 'милиона ди-нара. Привредна депресија морала je  пого-
дити и Хрватоку индуслприју палира. Годиае 1931 и 1932 до-
битак пада. Концем 1932 износи 219 хиљада.

Прошла, 1933 година завршена je ca добитком од 321 
хиљада динара. И то без преноеа остатка добитка из 1932 го- 
дине. Оси-м рекордне 1930 године, кад je добитак прешао по- 
ла милиона динара, дала je лрошла година до сада најповољ- 
нији резултап. Звачи да je лривредна депресија за Хрватску 
индустрију папира престала, о.дпосно да се je могла прила- 
годити. iHOiBHM ориликама. И ако je потрошња хартије као и 
евих других артикала у опадању успело.се, спретном орга- 
низацијом. и добрим вођењем поелова^ да се постигну ловољни 
резултати. Ако се буду прилике иоле поправиле, то јесг чим 
протрошња нешто порасте, моћи ће Хрватска индустрија па- 
пира да да рекордне лословие резултате.

Хрватхжа индустрија папира или неиооредно или ттреко 
заступства данас доминира у трговини папира у читзвој на1- 
шој држави.

Билавси за 4 последње годмне пружају следећу слику:

Актива 1930 1931 1932 1933 
у хиљадама дииара

Благајна 73 173 185 149
Ефекта 1.014 702 122 117
Ипвентар 31 — ■ — —
Дужници 9.584 8.144 8.882 8.587
Роба 10.341 9.640 6.307 5.959
Неиокретности
Пасива

158 158 158 158

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Резерва 2.954 3.100 3.110 3.120
Повериоци 8,248 6.654 6.167 6.061
Банке 4.549 3.811, 1.266 597
Добитак 527 275 219 321
Збир биланса 21.280 18.654 15.765 15.108

Залика ;робе je «ешто мања од оне ковцем 1932-године,- 
Aiko залиху робе улоредимо са стањем пре акутне привредне 
депресије, видимо да je опала за неких 40%. Међутим то je 
појава ход. свих i'pamiia и код свих оодузећа. Поготово код 
подузећа која тргују само ča готовим фабрикати.ма, због че- 
га иема ии з^алихе сировина ни залихе полуфабриката. Од 
фабрвке се повлачи оиолико робе колико се у догледно upe- 
ме може пласирати. A велика подузећа данас су у стап.у да 
тачно виде колико he требати појединих врсти производа.

Дужници су опали за 300 хиљада динара. Према рани— 
јим годинама они нису сман>ени у оном одвоеу како je то био 
случај код других подузећа. Селекција клијената извршена je 
већ раније, тако. да криза није донела нарочите губитке. A 
није било. ни потребно да се редуцирају кредити jep je бо- 
нитет на.јвећег дела клијената био ван сваке сумње.

Повериоци, уколико се тичу лиферавата у главпоме су 
задње 2—3 године астали «а истој висини. To указује на и з- 
вестан стабилитет лодувећа. У опадању су једиио обавезе 
према новчаним заводима. И то у знатној мери. Од 4.5 ми— 
лиона пре 4 године, - на нешто преко иола лшлмона динара 
данас. Подуееће своје послова.ње само финансира. Баикар- 
ски кредит, сем нешто пролавног, не долази више у обзир. 
Тиме je подузеће постављеио на такве темеље да мож е.и у 
преиоду делресије успешво да ради. Издатци на кавдатима су 
радуцирани на минимум, A производња увек ће одбацити то - 
лико колико je лотребно за иокриће свих режија и одговара- 
јући добитак. Највећи део наших привредних подузећа пати' 
or претераних ангажмана код новчаних завода. 'Поготовушто 
су ти дугови |Окупи, односно мвого скупљ« него што постоји 
могућности зараде.

У управи Хрватске индуетрије иаиира д .'д . Загреб на*- 
лаве се следећа г.г. Ернест Гринвалд, Др. Роберт Родмћ и Ми*- 
лан Милић.
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Садржај:
Југословенска СолваЈ творница д. д„ Лукавац,
„Putnik” društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini. Jogogtevšfl a  d,, Beograd 
„Flips” jugoslovensko trgovinsko a. d., Beograd
„Искра“ творница кемичких производа и свијећа д. д.. Загреб

ЈУГОСЛОВЕНСКА СОЛВАЈ ТВОРНИЦА Д. Д. ЛУКАВАЦ

•Почетамм маја ове године одржама je у Лукавцу, у 
Босни 39 гсдишња скупштина акционара Југоеловенске Сол- 
вај творнице. Том приликом управа je својим акционарима 
епремила и кратак извештај у коме се анализирају услови 
рада ,у 1933 години следећим речима: „Повољан резултат 
поеловне 1933 годиие постигнут je нарочитим мерама рацио- 
нализације и «рименом крајње штедње, које ћемо мере и у 
будуће интензивно проводити. Извоз наших продуката вршио 
се ове годиие под повољиијим приликама него у 1932 години 
rta je и to  допринело поб-ољшању наше ситуације. При крају
1933 годиие ш јавиле су се гаоновне тешкоће у извозу наших 
тгроизвода и били смо приморани поднети знатне жртве да 
би очували и задржали наше извозно подручје. Ради то.га 
изгледи за пословање у 1934 години нису повољни.“

Упркос релативно повољног/ поеловног резултата у
1933 години управа je дакле песимистички расположена — 
М то ca пуним правоЈИ. Потрошња њеиих главних артжсала, 
амонијачне соде (натријевог карбоната) као и камене соде 
(матријевог хидрата) почела je у поеледње време рапидно 
да опада. И то не caAio к-од нас, неп> и у ииостраеству, 
a то ,пре свега у Мађарској, куда наша фабрвка у Лукавцу 
,у -претежној мери извози. Ту ни снижење продајних цена и 
чињеница, да je фабрика последње повишењепревозвих.ста- 
вдава за  око 10% преузела на свој терет и није пребацила 
на купца, «ије могло поправити ситуацију. Паралелно са 
опадаљем привредне делатности као и смањењем куповне 
£наг;е, становништва, опада и потрошња. To важи и за нашу 
земљу. Код "извозног лосла, a нарочито v Мађарску, долазе 
у -обз-ир поред ових елемената још и други, наиме конкурен- 
ција из других земаља, пре свега Русије, која демпииг це- 
нама онеЈиогућује сваку нормалну трговину. A поред т.ога 
постоје и  знатне тешкоће око ликвидације рачуна, пошто 
|ош увек немамо «лиринга са Мађарскоои нити су могући 
компензациоии послови у већем обиму. Ранијих година, из- 
вдаила je наша југословенска фабржа; и у  Чехословачку и 
Аустрију, иошто je тамо- потрошња соде толико била пове- 
ћана, да њихове Солвај фабрике нису стигле да подмире сву 
тражн>у. Али се последњих г о д т а  капацитет ових фабрика 
повећао и пошто je  дошло због погоршане привредне де- 
пресије истовремено до раоидиог смањења потрошње, то  je 
и овај извоз брзо престао. Док je фабрика у Лукавцу из~ 
воаила у 1928 години амонијач1не соде у  аредности од 45 ми- 
лиона и камене ооде за  34 милиона, дотле износи вредност 
њенрг извова у 1932 години свега још 15.9 милииона амони- 
јачне соде и 12.9 милиона диинара камене соде. У 1933 годи- 
ни je вредност извш а нешгго мало повећана али je пред крај

године на>ступило м<ово, веама рапидно смањење, које пот- 
пуно оправдава пешмистичко гледаше у будућност.

Једиио чињеница, да je предузеће иеобично јашо фи- 
ншсиски фундирано и да не ради са скупиМ’ кредитима, '0м<>- 
гућила je, да je  финаисиски ефекат прошлшмздишшег рада 
био добар na чак и бољи него 1932 године.

Када ije фабрика у Лукавцу оенована ире 40 година, 
главиица je износила свега 600 хиљ. аустр. форината. Али 
je оиа припадала богатој породици Солвај у Бриселу, која 
j e , фабрику снабдела свим потребиим финаисиским сретстви- 
ма, да би фабричка постројења увек »огла бити «а време 
обновљена и тиме био очуван рентабилитет. Крајем свет? 
схога рата износила je главница 40 милиона круна, зати^
10 милиона динара, a до 1929 године повишена je још не- 
колико пута, овега на 80 милиош, волико и данас износи. 
Главница: je подељена на 400 хиљада акција од no 200 дин. 
Предузеће жоже да запосли код пуног капацитета око 700 
Д01 800 радника и може производити oso  30 вагона робе 
дневно; оио се убројава међу иајвећа иидустриска друштва 
у нашој з€1мл>и. Треба напоменути и то, да je данашња про- 
изводња опала далеко иепод «ападитета, али се упркос томе 
ради углавнсше , за лагер, пошто je продаја слаба. Глаеди 
гтотрошачи џрридаода Југословенске Солвај фабрике су фа- 
брике саиуиа (и њихова произвдња je пала potobio на ми- 
нимум) фабрике отакла. (такође не раде односно само у  
ограниченом обиму), фабрике хартије (код ових производњај 
такође стагнира), штофаре (које једиио мало боље раде), 
војно-технички заводи и разне водоводне централе, чији. се 
филтри онабдевају готово искључиво Солвајевом гадом.

У наредиој таблиди доносимо главне позиције заврш- 
ниж рачуна Југословенске Солвај творнице у  Лукавцу за по- 
следње четири године. Код ранијих анализа имали смо нри- 
лику да наиоменемо да je предузеће ваередно јако фииан- 
свски фундирано тако да сумњамо, да поетоји у  HamioJ’ 
зежљи још једно мндустриско предузеће које би се у то«е 
погледу могло ставити у ред са овом фабриком.

Рачун изравнања

1930 1931 1932 1933
Актива у хиљадама динара
Непокретноста 17.664 17.558 16.805 16.003
Мдпгане 26.264 24.845 21.658 23.339
Трансиорпна сретства 1.658 1.470 1.167 930
Мобилијар 909 667 442 248
Сировине и готова роба 12.272 17.935 18.564 15.604
Дужниц/и 59.854 59.597 58.730 73.76?
Благајна 72 82 135 455
Харгије од вредаостм 86 70 63 54



106

П a  c и в a
Г лавница 80.000 80.000 80.000 80.000
Резсрве 10.943 12.532 13.951 15.038

‘Оовериоци 12.126 15.539 12.933 21.552
Преносне гтозиције 75 259 — 252
Добит 16.298 14.608 10.958 13.878
Збир биланса 119.444 122.94© 117.863 130.721

Рачун губитка ш добитка
Расходи
Амортизација 5.364 5.602 5.642 6.101
Добит 16.298 14.608 10.958 13.878
Дрнходи
Преиос добити 415 409 88 771
Бруто добит 19.943 l;9.340 : 15.9:50 ' ■ 19.202
Камата 1.304 460 581 К'
Збир прих. или расхода 21.662 2®.210 16.599 19.979

Обртни капитал, који je у 1932 години опао за 5 ми- 
лнона, на 117,8 милиона, ооказује у 1933 години повећање 
sa 13 на 130.7 милиона, што je последица повећања зараде 
•з'а’3 милиона, резервних фондова за 1 милион и рачуна 
поверилаца за 8 мииона. Од 131 милииона je крајем 1933 го- 
диве 95 милиона оопствених сретстава, нешто мање од 14 
милиона je чиста добит a 21.5 милиона су повериоци. С об~ 
fapOM на огромва ш пствена срества љојима раш олаж е Оол- 
вај фабрика изгледа даста необичш, да су оовериоци no- 
V'Uvih за 8 милиона » a  21.5 милиона, пошто би се могло 
ћретпоетавити да за то ие постоји икаква стварна ‘ш треба.
l i  ми смо склони претпоставци да ших 21 милион не прет-> 
стављају повериоце у правом емислу речи, него неиспла- 
иену дивиденду за последње године, љоја з б о г ' девизних 
тепжоћа није могла бити трансферирана у иностранство; 
купони, који су шредузвћу послати на инкасо, вероватно се 
воде привремегао преко рачуиа поверилаца. једино тако би 
ее могло објаснити повећање ове оозиције, пошто je иотор- 
iib,' да Југословенека Солвај творница ne ради са туђим 
еретствима.

Исто овак'0 једноставно и прегледио, као што je па- 
Сива, изгледа и актива. Знатних структурелних промена 
нема. Вредност инвестиција je нешто већа него у 1932 го- 
дини, што долази пре свега од повећања вредноети машина, 
што вначи, да су. оне у прошлој години апет у већој мери 
обнављане. To je веома потребно пошто се код ове хемиј- 
ске прошводње машине врло брзо троше. Због тога се 
ушрава и стално стара да их на време и у одговарајућој 
мери обеови —  што нам у остадом потврђују и релативно 
велики отпиеи, који се спроводе директно npfeico рачуна гу- 
битка и €1дпо:варајућих позиција активе. Зато у пасиви и не- 
мамо фонда амортизације.

Вилансна вредноет сировина и готове робе je према 
претпрошлој години за 2.9 милиона мања, и из^госи 15.6 ми- 
лиона. С обзЈфам на чињеницу, да je вредност инвестиција 
билаисирана са око 40 милиона, то јест половинам главнице, 
има подузеће скоро 90 милиона (урачувајући ш д е  и добит 
и неподељену дивиденду) као обртни капитал, Од тога 
имамо 15.6 милиона у вредности робе, a  74 милиоиа на ра- 
чуну дужиици. Овај рачун, »оји je: ранијих година био го- 
г^во стабилан на нешто испод 60 милвдна, порастао je ове 
године за 14 милиона. Не можемо праипоставити да су све 
то лотраживан.п за poöyj и ако се можда извозни посао 
рбавља н а . дужи кредит, иарочито сада, због тешкоћа око 
^аплате потраживања из Мађарске. Сматрамо да ће оовећање, 
ове повиције бити у вези са неисплаћешм дивидендом, дакле 
qa-повећашем. рачуна поверилаца, јттошто се вероватно ова 
протувредност купоиа налази као, улог‘ код каквог новча- 
|!or завода, .a тај се. рачун води преко позиције дужници.; 
фабрика, мора да располаже врло великим незаоослеиим

сретствима (готовина у благајни износи крајем године сее- 
га 455 хиљада) тоја су или приватних банака, Поштан- 
оке штедионице или на жиру код Народие банке -— што се 
гакође књижи преко рачуна дужници. једшк) овако можема 
да објаснимо овако велику позицију дужника.

Рачун губитка и добитка je састављвн на нарочити 
начин: међу приходима имамо само иренос добити из прош- 
ле лодиве, бруто добет која je у ствари нето добит произ- 
водње (одбијени су чак и управни трошкови) и приходе зд 
каадата, «оји износе оте године свега 5 хиљада динара.

Бруто добит (која се овако зове због тога што о-д н»е 
иије још одбијена амортизација) опала je од 21.6 милиоиа 
у 1930 на 16.59 милиона у 1932 години. Сада, у 1933 годжш 
взноои 'опет 20 милиоиа. Одбивши амортизацију, која je 
seha него у ранијим годинама, због већих инвестиција и не- 

-гшто liehi' производн.е, од укупио 6.1 милиое остане чисга 
добит-. о д ' 43.8 милиона према 10.9 милиона у 1932 и 16.3 

: милиона у 1930 години. Од ове добити употребљено je 1.3 
милиона као дотација резервном фонду, 800 хиљада дато je 
у.правном и надзорном одбору, пензиоеом фонду je доти- 
рано 300 хиљада, 267 хиљада je пренето иа нови рачун a на 
нме дивиденде дато je 11.2 милиона «дак во  14%. ;

Дивиденда од 28 динара вето no акцији исплаћује се 
почбв од 4 маја о. г.

„PUTNIK” DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ PUTNIKA I TURIStA
U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI A. D., BEOGRAD

„Putnik” ima dosta interesantnu prošlost. Društvo je osno
vano 1923 godne, a reorganizovano je 1927 godine i 1932 gor  
dine, kada su pravila definitivno redigovana i odobrena od 
strane nadležnih vlast5. Oblik društva bio je zamišljen od osni- 

: vača kao zadruga, ali je posle odluke suda, da postojeći zakoni 
na teritoriji bivše Kraljev.’ne Srbije ne predviđaju nikakve druge 
zadruge do zanatlijskih i poljoprivrednih, prihvaćena forma 
akcionarskog društva. Ali su društvena pravila zadržala i: dalje 
sve bitne elemente jedne zadružne ustanove, u nedostatku dru
gog izlaza. Kao akcionari ušli su u društvo država, preko Mi
nistarstva saobraćaja, i trgovine i industrije i razna društva i 
udruženja, kojima je cilj unapređenje turizma, kao i nekoliko lič
nosti, koje su međutim 1927 godine, -kod prve reorganizacije' 
ustupila svoje akcije udruženjima za unapređenje turizma.

Zadatci „Putnika” poznati su; on je naša centrala za tu
rizam i saobraćaj putnika i prem a samoj prirodi posla, njegove 
su funkcije podeljene u glavnome na dve velike grupe: na ko
mercijalnu i na opšte korisnu, turističku propagandu u tu i ino1 
stranstvu, a to su ogromne usluge koje „Putnik” čini našoj 
zemlji i koje se n:čim ne mogu honorisati. Imali smo priliku da 
napomenemo, da su u drugim zemljama obe ove funkcije strogo 
podeljene, što međutim kod nas, verovatno iz finansijskih raz
loga nije slučaj; dok može komercijalna služba sama sebe da 
finans’ra, dotle je propaganda altruistički posao, za društvo pot
puno deficitaran i koji iziskuje velike subvencije. U drugim 
državama ove subvencije iznose teške milione, a kod nas su 
svi ovi troškovi bačeni na komercijalnu službu „Putnika” koja 
mora da snosi i da zaradi sve troškove propagande.

„Putnik” ne uživa nikakve subvencije. Ideja, da mora od 
svog komercijalnog rada, prodaje karata itd. finansirati i samo 
snositi ogroman teret turističke propagande za celu zemlju, ü 
principu eventualno nije loša, zbog koncentracije posla. Ali onda 
imaju nadležni dužnost, da u što većoj meri omogućuju pove
ćanje njegovih prihoda, da vode računa o potrebnim novim 
sredstvima, ne samo da se ojača propaganda, nego da se pot
porama pomognu i spasu naše turističke ustanove i hoteli, koji 
su za svaki prosperitet turizma bezuslovno potrebni.

Kretanje putnika iz mostranstva u uskoj vezi je sa pro
pagandnom delatnošću u inostranstvu. Ü tome cilju, imao |e



..Putnik” za rad u inozemstvu kao i ‘U zemlji Samoj na raspolo
ženju sledeča sretstva: ' '

Godine Dinara
1927 166.713
1928 ■ 977.480
1929 , , ' 1.516.529
1930 2.328.857
1931 1.269.765
1932 1.122.032
1933 2.205.800

Uprkos krize, koja je u znatnoj meri uticala na kretanje 
posetilaca iz inostranstva, ipak se jasno vidi, da postoji izve- 
sian paralelitet između broja inostranih posetilaca i sretstava za 
propagandu. U istom tempu, 'kao što se ova sretstva smanjuju, 
opada i turizam iz inostranstva, a odmah, kako su ona u 1933 
godini veća, pa prema tome povećana i propagandna delatnost, 
povećava se i broj turista. Opadanje tih sretstava u 1931 i 1932 
godini logična je posledica znatnog smanjenja svih prihoda 
„Putnika”, i da nisu u isto vreme forsirano traženi novi iznosi 
prihoda, opširnom komercijalnom akcijom, za našu propagandu 
mi toliko ne bi moglo biti žrtvovano. Međutim, zahvaljujući re
zultatima ranije komercijalizacije. mogao je „Putnik” u 1933 
godini u znatnoj meri da poveća dotacije za propagandu; od 
1.12 miliona povećana je u 1933 godini na 2.2 miliona, iako 
je i to nesrazmemo mialo. Ali je uspeh ove povećane propagande 
upravo senzacionalan. Još početkom sezone 1933 godine obnov
ljen je propagandistički materijal na stranim jez'cima. Novo je 
izdato; 7 knjiga na raznim stranim jezicima u 21.3 hilj. prim. 
koji; su rastureni. Sa raznim propagandnim materijalom zastup
ništva i drugih turističkih ustanova (koje velikim delom „Putnik” 
finansijski potpomaže) i sa materijalom iz ranijih godina, ukupno 
260 hiljada komada, rastureno je u toku 1933 godine preko 180 
hiljada komada različitog propagandnog materijala. Dalje je iz
rađeno 17 hiljada fotografija, od čega je prodato 7452 komada 
a besplatno rastureno 8.300 komada. Pored toga „Putnik” je 
učestvovao na raznim izložbama a krajem godine počeo sa iz
radom zimsko'sportskog filma „Zlatibor” kao prvog u seriji 
omanjih tur'stičfco-propagandnih filmova.

Sada još, nekoliko reči o komercijalnom radu „Putrrka”. 
Dok je ovaj bio ranije ograničen u glavnome na komisionu pro
daju raznih karata, prvenstveno jugoslovenskih, do’le  ima sada 
još, šest otseka i to, robni, otsek za društvena i paušalna puto
vanja, otsek za železničku reklamu, publicistički otsek, valutno- 
devizni otsek i odeljenje sopstvenih biletarnica u Beogradu, Du
brovniku i Kotoru.

Prodaja jugoslovenskih voznih karata pokazuje za po
slednjih 10 godina sledeću sliku:

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
1931 49.595 76.100 125.695
1932 45.194 52.122 97.317
1933 48.207 47.858 95.065

Iz ovoga vidimo, da je prodaja jugoslovenskih željeznič
kih karata u zemlji porasla za preko 3 mil'ona, dok je prodaja 
naših karata u inostranstvu opala za 4.5 miliona; i ako je još 
1929 i 1930, godine prodaja u inostranstvu bila za preko 100% 
od one u zemlj:, danas je prodaja u zemlji veća od one u ino
stranstvu. Unutrašnje povećanje dolazi od povećanja turizma u 
zemlji, a opadanje prodaje u inozemstvu posledica je smanjenja

broja turista i činjenice, da je znatan deo stranih turista došao 
' u našu zemlju morskim putem, a  ne željeznicom.

Prodaja inostranih kupona u zemlji opala je za 400 hiljada 
na 29.2 miliona a prodaja ostalih karata parobrodskih, avionskih
i autobuskih smanjila se u 1933 godini za 1.4 miliona na 1.89 
miliona, čemu je u glavnome uzrok ukidanje prodaje autobusnih 
blokova i Voznih karata Jugoslovenskog loj da, za brod „Kraljica 
Marija” . Za poslovanje ovog odeljenja karasteristično, da je izno
sila p-rosečna mesečna prodaja karata u 1933 godini 10.6 miliona. 
Svakog meseca vrši se obračunavanje od 36 biletarnica u zemlji i 
od 33 putničkih centrala u inostranstvu, kod kojih je kon-cetri- 
saiiä prodaja jugoslovenskih voznih karata od 832 inostrana 
biroa — u 25 raznih valuta. Sve to je otežano svim mogućim 
stranim i domaćim deviznim propisima i ograničenjima, speci
jalnim načinom obračunavanja, plaćanjima i kompenzacijama.

Zaradu na prodaji jugoslovenskih karata pokazuje slede
ča tab lica :: .

Godine Prodate karte Od države na- Isplaćena pre
plaćena proviz ja  vizija, 
u hiljadama dinara

1928 114.378 7.223 3.902
1929 123.959 6.557 4.168
1930 133.835 6.583 4.335
1931 125.695 6.064 4.727
1932 97.317 4.504 3.330
1933 96.065 4.346 3:330

Ukupna bruto provizija od prodatih jugoslovenskih karata 
iznosila je 1933 godine 4.35 miliona prema 7.2 miliona u 1928 
godini. Vidimo, da poslednjih šest godina provizije neprekidno 
opadaju, što dolazi od izmene ugovora sa državnim željeznicama. 
Zastupstvima je od toga isplaćeno na ime provizije 3.33 miliona, 

kao i pretprošle godine tako da je od toga ostalo „Putniku” neto
1.01 milion dinara. Bruto provizije stranih karata su iznosile
1.27 m'liona, a po odbitku provizija odobrenih komisionarima i 
zastupstvima od 868 hiljada ostalo je „Putniku” 403 hiljade a od 
ostalih karata ima „Putnik” neto 34 hiljade, tako da iznosi ukup
ni. neto prihod od ovih,prodaja 1.45 miliona. Od jugoslovenskih 
karata čista dobit iznosi jedva 1%. Rashodi pri ovome poslu iz
nose oko 1.8 miliona, od čega 443 h ijade razni materijalni tro
škovi, 278 hiljada porezi a ostalo su lični rashodi.

Taj manjak morala su popuniti ostala odeljenja komerci
jalne grane — u čemu su i potpuno uspela, zahvaljujući smišlje
noj organizaciji. Sve već ranije nabrojane komercjalne jedinice 
iziskivale su 1.7 miliona rashoda, ali su dala pri tome 4.26 mili
ona prihoda, to jest čistu zaradu od 2.55 miliona; najakt'vnije 
je b'lo devizno odeljenje, sa zaradom od 2.6 miliona, dok ,su 
afieaža i kolektivna reklama bi'e pasivne za 180 hiljada. Robni ot
sek je odbacio čisfu dobit od 108 h'ljada, paušalna putovanja 
7 hiljada a biletarnice u Beogradu i Dubrovniku 33 hiljade, dok 
je ona u: Kotoru, bila pas'vna sa 15.5 hiljada. Rashodi komer
cijalnih jedinica nemaju neposredne veze sa opštim upravnim 
troškovima centrale „Putnika” , pošto oni ne prets'.avljaju rež'sko 
opterećenje društva već se pokrivaju iz samih prihoda jedinica, 
koje kao što vid'nio, daju znatan višaik u korist društva — a ova 
se upotrebljava prvenstveno za rad propagandnog odelienja. 
Šteta je što ovde, zbog ograničenog prostora ne možemo d!a se 
detaljnije pozabavimo radom pojedinih odeljenja. Robni otsek 
bavi se prodajom raznih planova, mapa, legit maclja, vodiča, 
knj'ga, slika, polisa za osiguranje itd. —  sve u komisionoj pro
daji. Društvenih i paušalnih putovanja u zemlji bilo je 31 sa 
preko 13 hiljada učestnika, u inostranstvo je bilo 10 putovanja 
sa  1385 lica a paušalnih putovanja bilo je 17.

Finansisko stanje „Putnika” ilustrira nam s'edeća tablica, 
u kojoj donosimo njegove najvažnije bilansne pozic'je za četiri 
poslednje godine.
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C f c f.-,-.-. !:■ 1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Aktiva

Gotovina 474 203 142 48
Novčani zavodi 6 3.880 2.304 ■ 589
Valute, devize i hartije

od vrednosti : 6 328 2.109 3.075
Dužnici za prod. karte 8.258 8.217 8.278 13.454
Komitenti za vozne karte 112 587 18 61
Razni dužnici 1.640 1.937 1.593 —

Roba francuski kuponi — 985 843 638
Razna roba 860 111 171 129
Inventar 532 745 743 576
Razni prenosni računi 427 329 89 1.054
Kursna razlika drž. papira — 102 118 -----
Kaucije 3.340 1.650 2.111 1.569
Gubitak 587 236 ------ -----
Hartije od vrednosti — ------ ------ 720

Pasiva

Glavnica 600 600 600 600
Fondovi 3.699 2.953 2.633 2.633
Razni kom'tenti za karte 10.250 12.942 12.472 16.317
Zastupništva 2.018 174 322 488
Razni računi 850 669 21 136
Otpisi inventara 291 336 -----
Razna pasiva 3.354 12
Čista dobit > ■ 25 170
Zbir biiansa 20.998 17.662 16.410 23.345

Račun gubitka i dobitka ■
Rashodi

Lični izdatci 2.132 1.140 910 1.081
Materijalni izdatci ----- 205 127 443
Razni troškovi i provizije 673 503
Porezi i takse 531 96 96 160
Otpisi inventara i efekata 57 67 45 118
Rashodi kornere, jedinica ------ — ' ----- 1.710
Rashod: za propagandu 2.329 1.249 1.122 2.205
Dobit ---- - ----- 25 170

Prihodi

Jug. želj. voz. karata 2.248 1.338 1.173 1,016
Strani kuponi .i ostale karte 824 539 415 437
Prihodi kornere, jedinica 859 1.318 1.241 4.264
Razni prihodi —— 145
Prenos dobiti ------ - - — 25
Gubitak 587 236 ------
Zbir prihoda ili rashoda 5.109 3.432 2.829 5.887

Ne smemo pustili iz vida, da „Putnik” iako akcionarske 
društvo, ipak nije preduzeće za privređivanje, nego stavlja sve 
svoje zarade na raspoloženje odeljenju za propagandu — da
kle u korist č tave naše zemlje. Zarada se prema tome kod 
„Putnika” i ne može očekivati — barem ne znatna i njegova 
uprava je više nego zadovoljna ako ne zaključi godinu sa gu
bitkom. U 1930 i 1931 godin; imali smo gubitak od ukupno 823 
hiljade, koji je otpisan od fondova. Poslednje dve godine, zbog 
striktne štednje, reorganizacije i potpune komercializacije, bi-

lansr'SB zakJjučem za dobitkoih od 25 odnosno1170 hiljada di
nara. ' Obave/i- Putnika” su poslednje godine povećane, :ш  4 > 
miliona:na .oko 17 miliona; istovremeno imamo i povećanje duž
nika sve ža karte, što je posledica činjenice, da je tempo obra
čunavanja prilično usporen.

Bruto prihodi, koji su 1932 godine bili 2.8 m liona, d .s.ižu 
sada 5.9 miliona, to jest čak i više nego 1930 godne. Pove
ćanje1 prihoda dolazi isključivo od rada novo organizovaihih ko
mercijalnih jedinica, koje su dale toliku čistu zaradu, da je na 
propagandu moglo bi.i utrošeno za preko, 1.1 milion ili 100% više 
nego 1932 godine, dok su ostaii prihodi jedva pokrivali admin'- 
strativne troškove. Da nije bilo tog novog komercijalnog posla,' 
morao bi „Putnik” i ovu godinu da završi sa gubitkom i da pri 
tome nfe da za propagandu uopšte ništa.

Zbog toga, čestitamo ,.Putniku” na njegovoj reorgani
zaciji !! '

U upravi „Putnika” za 1933 godinu nalaze se sledeća 
g. g.: Dušan Milćević, pretsednik; Milovan Milić, potpretsed- 
n k ; jaša Grgašević, Dušan Jeftanović, inž. Nikola Đurić, Dr. 
Toma Milić, Dr. Ivo Tartalja, Dr. Fran š ta r i Dr. Milan Hristić. 
U Nadzornom odboru su g. g.: Dr. Gojko Mudrinić, pretsednik; 
Dr. Vladimir Belajčić, Dr. Milorad Medin: i Ljubiša Vrsaljević.

„FILIPS” JUGOSLOVENSKO TRGOVINSKO A. D., BEOGRAD

U 1891 godini, dakle u vremenu, kada se na budućnost 
električnih sijalica gledalo još sa najvećom skepsom, osnovao 
je u Eindhoven^u u Holandiji Frederik Filips prvu fabriku za 
električne sijalice — u vrlo skromnom obimu. Prvih godina 
izgledi stvarno misu bili povoljni i osnivač je čak i pomišljao 
da zatvori fabriku. U svome bratu našao je odličnog saradnika
i komercijalnog vođu i 1895 god ne je proizvodnja sija ica dala 
prve povoljne rezultate: sa 30 radnika proizvedeno je dnevno 
oko 500 sijalica i godina je zaključena sa čistom zaradom od 
14 hiljada holandskih guldena. Od tog doba nastupa vamredan 
polet, a naročito od 1907 godine, kada se prešlo na proizvodnju 
sijalica sa metalnom žicom. U 1912 godini preduzeće je pre
tvoreno u akcionarsko društvo sa glavnicom od 6 miliona fo
rinti. Dok je fabrika krajem prošlog veka obuhvatala zemljište 
od oko 1.500 kvadratnih metara, ona ima danas pod zgrada
ma već preko 320 h ’ljada kvadratnih metara, a glavnica iznosi 
70 imiliona holandskih forinti (2300 miliona dinara) a zajedno 
s iskazanim rezervama sopstvena sretstva iznose u 1933 godini 
skoro 4 milijarde dinara (oko 120 miliona forinti).

Do pre nekoliko godina bila je čitava proizvodnja ,,Fi- 
lipsovog” preduzeća koncentrirana u Eindhovenu u Holandiji, 
iz carinsko-političkih, saobraćajnih i trgovinskih razloga pri
stupilo se izvestnoj decentralizaciji proizvodnje i danas ima 
„Filips” svoje sopstvene fabrike u Poljskoj, Španiji, Čehoslo- 
vačkoj, Francuskoj, Engleskoj, Belgiji, i t. d. — Prodajne orga
nizacije ima, razume sê  u čitavom svetu.

Holandsko preduzeće pretstavlja danas u stvari jedan 
ogroman elektro-indusirijsk' trest. Tu se nalazi čitav niz fa
brika i to: fabrike za proizvodnju sijalica, za rad'o-cevi, za 
radio-aparate, rentgenaparate i cevi, neoncevi i aparate za zra
čenje. To su fabrike u kojima se proizvode gotovi artikli; po
red toga i fabrike za Volfram, staklo, razne gasove i „Pilite” 
(masa za izoliranje). Dalje ima „Filips” još i sopstvenu fabriku 
mašina, fabriku za izradu mehaničkih artikala, fabriku hartije
i kartonažu štampariju, sopstvene električne centra e i druga 
pomoćna tehnička postrojenja (kao ogroman fizikaln: labora- 
torium) — sve to na površini od 320 hiljada kvadratnih metara.

Matično preduzeće je finans'ski neobično snažno. Zbir 
biiansa odnosno obrtni kapital iznosi 171 milion hol. forinti, a 
to je 5.6 milijarde dinara, od čega je oko 4 milijarde dinara 
sopstvenih sretstava. Poverioci iznose svega oko 10 miliona a

•
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pasiva je dug po izdatim oblrgacijama, od kojih je među- 

: tim već pretežni deo otkupljen. Neobično interesantna je aktiva: 
sve holandske fabrike mašina i t. d. potpuno su otpisane i bi-

!Ians'rane sa 1 guldenom. Kancelarije, radničke zgrade i zemlji
šta (na kojima nisu podignute zgrade) bilansirana su sa 15 

.miliona. Roba je bilansirana sa 26 miliona, razna potraživanja 
sa 42 miliona a gotovina i potraživanja kod novčanih zavoda 

, sa 80 miliona —  što ukazuje na ogroman likviditet — koji je 
međutim posledica svetske privredne depresije, zbog koje je 
.„Filips” smanjio volumen proizvodnje. Radi ovih velikih kase* 
nih gotovina i sretstava, koja nisu zaposlena u proizvodnji, upra
va je donela odluku, da snizi glavnicu za 25% i da akciona- 
rima u gotovu isplati razliku. Akcije „Filipsa”, koje su za vre
me svetske berzanske krize takođe popustile na 75%, notiraju 
danas opet 230%,

Dividenda, koja je pre ove svetske privredne depresije 
iznosila 21% na osnovnu glavnicu i 9% na prioritetne akcije, 
stabilizirana je za vreme poslednje tri godine na 6%, pod
jednako za sve akcije — zbog velikih otpisa, rezervisanja i 

‘pojačane amortizacije.
Proizvodnja, koja je ranije bila koncentrisana uglavnom

■ samo na sijalice, preorijentirana je 1925 godine i na intenzivnu 
proizvodnju radio aparata i materijala, tako da možemo govo

riti danas o dvama vodećim ikompartimanima elektroindustrijske 
delatnosti: električnih sijalica i radio aparata, i u tome pogledu 
je „Filips” jedno od najvećih preduzeća u svetu.

( Kod nas su artikli ovog golijat-preduzeća dobro uve
deni ali su dolazili u našu zemlju posredno, preko raznih za
stupnika i podzastupnika. Holandsko matično preduzeće u 1929 
godini je odlučilo, da osnuje u našoj zemlji Jugoslovensko trgo
vačko „Filips” .a. d. u Beogradu. Čim se privredne prilike malo 
poprave i potrošnja poveća, podići će se kod nas fabrika, kao. 
u čehoslovačkoj ili Poljskoj. Ali sa tom razlikom, što bi fa
brika kod nas imala da snabdeva i sve susedne države. Naša 
zemlja daje u tome pogledu još ogromne razvojne mogućnosti: 

■mi kod 14 miliona stanovnika imamo na primer sada samo 
oko 52 hiljade radio-slušaiaca, dok Mađarska, sa 8 m i. stanov
nika ima preko 300 hiljada. A intenziviranom elektrifikacijom ’ 
kod nas povećaće se u znatnoj meri i potrošnja električnih si- 
јаГса i drugog električnog materijala, u kome je „Filips” go
tovo van konkurencije.

Prošle godine osnovane su i filijale u Zagrebu i Ljubljani, 
a pored toga radi sa preko 200 trgovaca —  zastupnika. Ako 
pogledamo donju tablicu, u kojoj donosimo bilansne pozicije 
Jugoslovenskog „Filipsa” videćemo, da je u poslednjoj godini 
kapital znatno povećan. To je posledica -proširenja poslova, 
odobravanja dužih otplatnih rokova, kojima je i manje imućnim 
omogućena nabavke radio-aparata, i uvođenja jedne nove gra
ne —  elektro-medicinske, prodajom novih „Filipsovih” rentgen- 
aparata koji uživaju svugde u svetu sjajnu reputaciju.

Kretanje završnih računa Jugoslovenskog trgovačkog 
„Filips” a. d. u Beogradu pokazuje za poslednje četiri godine 
sleđeću sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.
u hiljadam dinara

Blagajna 35 43 78 76
Banke 432 112 391 57
Poštanska štedionica 41 186 78 47
Roba 409 6.269 2.536 4.568
Dužnici 11.067 13.878 10.555 15.313
Inventar 980 909 753 729

Ostave — — : — 7.277
Pasiva

'G lavnica 1.000 1.000 1.000 1.000

Rezerve — 4 8 10
Poverioci 11.905 20.768 13.333 19.703
Dobit 61 98 111 110
Zbir bilansa 15.159 28.950 19.269 28.113

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Režije 4.437 5.274 2.647 5.428
Plate 1.659 2.573 1.625 1.905
Porezi 174 173 110 140
Prilozi dobrovoljni 3 4 11 11
Otpisi — — —  ■ 181
Čista dobit 61 41 17 50

Prihodi
Bruto prihodi 6.320 , 8.064 4.332 7.715
Prenos dobiti 18 61 98
Zbir prihoda ili rashoda 6.338 8.064 4.430 7.715

Zbir bilansa veći je prema 1932 godini za 9 miliona i 
dostiže 28 miliona dinara, kao i 1931 godine, što se u pasivi 
odrazuje pre svega kod povećanja poverilaca, koji su porasli 
od 13.3 na 19.7 miliona. Na poslednjem zboru akcionara Jugo
slovenskog „Filipsa” već je bilo govora o eventualnom povi
šenju glavnice, da bi se na taj način smanjila pozicija pove
rilaca, pošto, se poslovi proširuju i pošto je izvestan deo o,vih 
kredita stalan. ,

U aktivi se izražava ovo proširenje poslovnog volumena, 
kod dveju pozicija: kod robe (pošto su povećani lageri i ko
misiona roba kod zastupnika i pošto su uvedeni novi" elektro- 
medxinski aparati) od 2.5 na 4.56 miliona, a drugo kod. dužni
ka, koji su porasli prema 1932 godini za 50% na 15.3 miliona. 
To je za sada rekordno stanje, i posledica proširenja prodaje 
radio-aparata na otplatu.

Ostali računi pokazuju minimalne promene.
Kod računa gubitka i dobitka vidimo, da su u 1932 go

dini, zbog restrikcije poslova (pošto su tada prilike kod nas 
izgledale očajne) opali bruto prihodi, a njima paralelno i re
žijski troškovi i plate. Režije su opale od 5.3 miliona u 1931 
godini na 2.65 miliona -u 1932; ove, 1933 godine opet su po
rasle na nivo od 1931 godine. Ali je i u ovome preduzeću u
1933 godini sprovedena rigorozna štednja, koja zaslužuje po
hvalu; to nam pokazuje račun plata, koje su u 1933 godini 
veće svega za 300 hiljada i za 670 hiljada manje nego u 1931 
godini, i ako su ostale režije i bruto prihodi sada’ veći. Otpisi 
dostižu ove godine 181 hiljadu, na sumnjivim potraživanjima, 
što kod dužnika od 15 miliona i s obzirom na dugoročne otpla
te nije mnogo. To dokazuje da je prodaja odlično organizo- 
vana. Humanitarni izdatci i dobrovoljni prilozi iznose l i  hi
ljada kao i 1932 godine a čista dobit 50 hiljada. Ova bi dobit 
omogućila ispiatu 5% dividende ali je uprava odlučila da je 
prenese na novi račun, kao što je to urađeno i ranijih godina.

U upravi „Filips” Jugoslovensko trgovačko a. d. u Beo
gradu nalaze se sledeča g. g.: Fran Paulić, Viktor Vikerhauzer
i Henrick Berntsen.

„ИСКРА“ ТВОРНИЦА КЕМИЧКИХ ПРОИЗВОДА И 
СВИЈЕЋА Д. Д., ЗАГРЕБ

У анализи овог предузећа за  1932 годину напоменули 
емо да je ирошле -године, на ванредној екупштини, донета 
одлука да се пословање лрошври и на фабрикацију неких 
нових сродних артикала. Будући да je то било у другој 
половвни прошле године, ново пословање није могло. у . пу- 
ном обиму да се одрааи у билансу за прошлу годину.
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Наша хемијска индустрија није поеледњих иекђлико 
година могла да поиаже уВЂђи активитет. АутархИјсХе тен- 
денције иопољују ce у хемијекој индустрији у мањој мери 
него у другим гранама индуетријске иродукције. Велика 
хемијска индустрија жреба силне кагаитале, којих ми иа 
жалост не-мамо. A данас ни инстрамство није више вољно 
да код нас пласира велике «зноее.

Међу наше хемиј ске фабрике већег калибра треба 
убројати и „Искру“ д. д. Она ce налази на пупу да ce вре- 
меном раввије у фабрику великих димевзвја, као што je 
случај и код подузећа »стог консерна „Лим“, које има та- 
кође >све изгледе да ce развије у једно веће металургијско 
подузеће.

Ослањајући ce на јако финансиско залеђе, „Исжра“ 
ће моћи да развије завидну делатеосг, чим ce наше при- 
вредне лрилике мало поправе.

Биланси „Искре“ за 4 етоследње године показују сле- 
дећу слику:

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
У хиљадама динара.

Благајна 70 144 24 16
Дужиици 3.961 3.322 — —
Роба 2.167 1.609 1.312 2.173
Непокрет«ости 536 536 536 536
Машине 1.805 1.888 1.905 2.174

Пасива

Г лавкица 1.000 1.00) 1.000 1.000
Резерве 10 10 10 165

■Пове{*иоци : 7.44Š : . 6.1ÖÖ
;Салдо дужим&а и ћфверноца ~  /  2Л80 ' 2>Ш|
5-пписи — 188 383 601
Добитак 86 115 203 81

Кнвестиције, и to  машиие, .покааују у ирокшој годжИи. 
пораст од скоро 300 хиљада динара. To je у вези са про- 
ширењем уређаја sa  фабрикацмју неких артикала који će 
до сада нису производили. Инвестиција je било и у рани- 
jtint годинама, али у  ужим границама.

. Раба je у знатној мери. ловећана. Од. 1.3 на 2.2 ми— 
лиона, што зиачи да je готово удвостручена. To je после- 
дица провдирења производње. Сада - су потребне веће ко- 
личине сировина и полуфабриката. A потребно je држати и 
веће лагере гсиове ро'бе да би ce све. поруџбине на BpeMfr 
могле удовољити.

Дужници и повериоци нису последње две године за- 
свбно шказани, него само пер салдо. Taj салдо —  na па- 
сивној страни билаеса — показује пораст од 800 хиљада 
динара. To опет указује на интензивнмје пословање, ко}е 
долази до изражаја у потреби већих новчаних сретстава,

Отписи шзносе преко 200 хиљгвда динара или 10% 
инвеотиција. Амортизација je, као у осталом код свих по- 
дузећа Марићевог консерна, интензивна.

Получени чисти добитак, пошто je акумулирана до- 
. бит ранијих годана додељена резервном фонду, изиоси 80' 

хкљада динара или 8% од главнице.
Према томе je иословни резултат задоволЈавајући.
У управи овог подуаећа налазе ce следећа г.г.: Др„ 

Милан Марић, Др. Артур Марић, Др. Рудолф Роданић, 
Иво Мешивоки и Др. Људевит Плахте.
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Дздатан ^Народиои Благостању“
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Садржај:

Хрватска банка д. д., Загреб
Gradska štedionica opštine grada Sarajeva, Sarajevo
Акционарско друштво за прераду кукуруза Београд — Панчево

ХРВАТСКА БАНКА Д. Д. — ЗАГРЕБ

У извештају Хрватске банке за 1933 год. наводи се 
да „они заводи ш ји  су увек и у пуном обиму удовоља- 
вали захтевима својих улагача, ма да су им законске норме 
пружале могућмост да траже ограничење упогледу исплата, 
остали су у строшлој поеловној години верии начелдага 
строге олрезнссти. To им je прибавило нарочити положај, 
коме се још и данас признаје предност”.

О томе преимућетву није тсотребно говорити пошто 
омо постоји. Овакови заводи, a њихов број није знатан, 
окупили су постепено око себе знатан број првокласне кли- 
јентеле. Нарочито у иносграасгву, «оје преко ових банака 
обавља знатаи део евојих новчаних трансакција у нашој 
земљи. Због тога »мају овакви заводи и највећи обрт у 
девизама. To. ва-жи тажође и за Хрватску банку. Било je 
момената да je девизни прамет Хрватске банке —  ие pa- 
ч у н а ју ћ и  плаћања ino клириншким рачунима —  био већи 
»ero код свих других новчаних завод-а Загреба укупно.

Хрватека багака остала je и прошле године типична 
трговачка баика. Са индустријом нема никаквих ужих веза. 
Она не поседује акције индустриских предуеећа нити ове фи- 
навсира, Она се ограничује иокључиво на краткорш на гто- 
словања и на куповину и ородају девиза, према томе, да 
ли односна и.ндустријека предузећа извозе или увозе.

Хрватска банка noiCBehyje у главнсиме сву своју пажњу 
финансирању 'Кратжзрочних операција, сигурне и лаке ре- 
алдаације, ©одећи увек рачуна о ш етулатима ликвидитета. 
Хрватска банка (је  могла проћи кроз ову тешку кризу no- 
верења без и најматеих тешшћ.а. Morao би се чак казати, 
да je она од тота имала само користи; јер je у току кризе 
добила неколико ррвокласних клијената, који су раније ра- 
дили са другим заводмиа. Један од дкжаза, да она није те- 
жила сужењу обимних послова, водећи наравно строго 
рачуна о солвентности дужника, који траже кредип.

Билаиси за последње четири године овако изгледају:

Актива 1930. 193L 1932. 1933.
у хиљадама' динара

Благајна 36.374 38.096 28.115 31.760
Ефекти 1.812 ------
Меиице 54.098 33367
Ефекти и менице ------ 51.881 42.781
Инкасо меница 14.984
Дужници 189.125 166.085 146.256 135.180
HenoKpeTHOiCT« 6.312 5.867 5.456 5.277

Пасива
Главница 20.000 20.(00 20.000 20.0)0
Резерве 2.860 2.889 2.919 2.962
Улоицм 130.359 ------  ------  ------
Повериоци у етраним

валутама 132.457 ------  ------  ----- -
Улошци на књижиие

и no тек. ранунима ------  234.651 198.379 181.076
Инкасо меница ------  ——  ------  14.984
Добитак 653 962 1.310 1.546

Улоаи на књижиде и no текућим рачунима показују 
с,«ан>ен>е «д 17 милиона. To није ни 10% сгањ а од прет- 
ходне године. A до извесног см;ањенуа мора да дође и ради 
ro ra  што je код нас обим банкарског пословања битно 
ormo. Трансакције између привредника све су мање. A еве 
већи број финан.сиских тракоакција одаија се непосредно 
између ггајединих привредника и без посредован>а «овчаних 
завода. Данас имамо знатан број трговаца na и индустри- 
јалаца, који уопште немају рачуна са новчаним заводима. 
Сав посао обавља се пер соиотвена каса, a за то није по- 
требно вмати рачун код банке. О нодизаљу улога код Хр- 
ватске банке нема наравно ни говора. Прво! што овде улош- 
ци приватника никад нису играли нароииту улогу и друго 
што je поверење у Хрватску банку за еве време банкар- 
ске кризе било неогралгичево. Смањењем могућности креди- 
тирања ко-је важи за  целу земљу смањује се и потреба и 
долази до смањења душвања. Готовина у благајни je аешто 
већа него прошле године. Међутим и поред готовш е у бла- 
гајни «olja je за  наше прилике знатна, Хрватска банка има 
да«ас могућност, да у најкраће време добије сва средства 
коja  су joj потребна.

Менице износе 33 1Милиона. Поред тога су ту и инкасо 
меиице за 15 милиона. П о томе je било етање меница К-ра- 
јем године укупно 47 милиона према 42.7 милиона крајем
1932 године.

Дужници су опали за 11 (милиана што je у  вези сa 
onuiTHiM слиањењем баикарскгос послова. ДаиаЈС je необич- 
но Фепжо иаћи ангажмане који би били стварно кратко- 
рочни и сигурни.

Рачун губитка и добитка шказује следећу слику:

Приходи 1930. 1931. 1932.
у хил>аадама динара

Пршоси добити 433 653 885
Камате и лровизије 5.330 4.787 6.072
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Девизе, валуте и

ефекти 2.465 3.433 3.312 ------
Камати, провизије итд. — — 7.424

Расходи

Уиравни трошкови 2.213 2.232 1.566 -----
Порези 547 499 542 ----- -
Управни трошнош

и лорези —— — ------ 2.258
Плате 3.991 3.013 3.371 3.342
Опписи 757 2.166 3.479 1.481
Добита« 720 962 1.310 1.546

Чисти добитак изтоси заједно са преносом додати
из раиијих година 236 хиљада динара. Поједине лозиције
прихода и расхода прошле су године кумулиране тако да
се гае могу уиоређиваии. Раније су приходи од камата и 
правизија били засебно изказани од прихода девизних и 
валутних траис-акција. За прошлу годину уиет je сав тај 
приход у једну повицију. Укуини приход je према 1932 го- 
дини за скоро 2' милиона динара члавш. Међутим имамо код 
расхода веће смањење, због већих отписа. Од 3.5 милиоиа 
Ha 1.5 лшлиона дакле за 2 милиона. Тиме je надокнађено 
смањење лрихода од камата и декизних траисакција.

У управи Хрвапске банке иалазе се следећа господа: 
Марко Бауер, Ооман Нури-Хаџић, Карло Окоти. Хуго Дајч, 
Адолфо PiOiCH и Др. "Бузепе Зуколи, У надзорнам одбору су 
г.г.: Ђулио Манфредини, Др. Владимир Марцулин, и Гвидо 
Шварц.

У дирекцији су г.г.: Павле Беркеш и Др. Паоло Граф.

GRADSKA ŠTEDIONICA OPŠTINE GRADA SARAJEVA — 

SARAJEVO

Sarajevska gradska štedionica pokazuje u poslednjim 
godinama neobično snažan polet —  kome ni privredna kriza ni 
kriza našeg bankarstva nisu mogle naškoditi. Ona je danas 
naša treća najveća komunalna ustanova. Veće od nje su Zagre
bačka Gradska štedionica i Ljubljanska mestna hranilnica, ali su 
ove 'komunalne štedionice bile prinuđene da se koriste morato- 
rialnom zaštitom (što je morao uostalom da uradi i izvestan broj 
malih opštinskih štedionca). Sarajevska gradska štedionica radi 
bez ikakvih ograničenja i njena uprava napominje u svome go
dišnjem izveštaju kao uostalom i prošle godine, da je odgovarala 
svim svojim obavezama prema ulagačima i poveriocima. Dalje 
se podvlači, da sU se kroz ćelu godinu odobravali novi zajmovi, 
menični, po tekućim računima kao i na zalogu dragocenosti i dr
žavnih hartija od vrednosti „pri čemu smo ostali verni postulatu 
našeg kreditnog poslovanja, da u prvom redu pomažemo sitnu i 
srednju privredu našeg grada. Mi smo i dalje ostali oslonac ne 
samo za poslovne kredite malih i srednjih privrednika nego smo 
odobravali i manje hipotekarne zajmove s rokom od 2 do 4 
godine”.

U našim ranijim analizama iipali smo priliku da podvu- 
čemo, da se Sarajevska gradska štedionica bitno razlikuje od 
pretežnog dela naših komunalnih štedionica, koje su sve osno
vane saobrazno propisima starog austrijskog regulativa, koji 
važi još i danas u izvestnim delovima naše države — u Slove- 
naekoj i Dalmaciji. Kao što je Beogradska opštinska štedionica 
kod osnivanja bila snabdevena „glavnicom” kao neke vrste su- 
pergarantijom, tako isto je bio slučaj mnogo pre, odmah posle 
rata i prilikom osnivanja Sarajevske opštinske. štedionice. Pošto

je kod Beogradske štedionice kod promene statuta ova glavnica 
opet ukinuta, ostala je Sarajevska gradska štedionica jedina u 
zemlji sa glavnicom, i ako je ona kod ove vrste javnopravnih 
novčanih ustanova potpuno bez potrebe.

Ovu glavnicu od 40 miliona i 73 hiljade dinara Sarajev
ska gradska štedionica nije primila u gotovom, nego je to tada 
procenjena vrednost opštinskih preduzeća koja joj je sarajevska 
opština dala u upravu i svojinu.

Sarajevska opštinska štedionica objavljuje svake godine 
vrlo opširan i iscrpan poslovni izveštaj, u kome vrlo detaljno 
iznosi kako rad same štedionice tako i poslovanje njenih predu
zeća; ovaj izveštaj ovde ukratko rekapituliramo:

Električna centrala (dve kalorične i jedna hidrocentrala) 
raspolaže posle montiranja novog turboagregata sa kapacitetom 
od 4800 kw snage. Ima 55 transformatorskih stanica. U pro
šloj godini proširena je električna mreža za 12.556 m, izvršeno 
je 335 novih priključaka a broj potrošača struje iznosi 12.497. 
Ukupno je proizvedeno 7.02 miliona ki’ovatskih sati odnosno za 
525 hiljada kvh manje nego u 1932 (u kojoj je za 500 hiljada 
kvh manje potrošeno nego u 193.1 godini).

Tramvaj je zbog opadanja putničkog i robnog prometa 
dao manje prihode —  što je svakako posledica pogoršane pri
vredne depresije. Da bi se povećala frekvencija, u ovoj će godini 
biti cene znatno snižene.

Vodovod čija vrela daju oko 8 miliona kubika vode go
dišnje pokazuje normalan razvoj. Položeno je 3113 m novih cevi, 
a , od dobivene količine vode prodato je za kućnu potrebu u 
gradu 2.444 miliona kubika, za industriju 331 hiljada, kafanama 
107 hiljada kubika.

Plinara je imala nešto manju proizvodnju, svega 830 hi
ljada kubika gasa odnosno za oko 10% manje nego u 1932 go
dini, pošto je podbacila prodaja. Pored plina proizvedeno je oko 
35 vagona koksa i 5 vagona katrana. Broj potrošača je pove
ćan u 1933 godini za svega 57 na ukupno 716.

Asfaltna industrija je zbog manjeg obima radova isko- 
rišćena sa svega 50% svog kapaciteta. Ukupni radovi iznose 
19.368 kvadratnih metara asfalta od 2 cm debljine pored odgo
varajućih betonskih radova, a sem toga proizvedeno je oko 70 
hiljada kgr asfaltne mase.

„špedicija” d. d. za internacionalne transporte u Sarajevu 
prešla je potpuno u ruke Gradske štedionice, pošto joj je do
sadašnji akcionarski partner, Srpska centralna privredna banka 
prepustila sve svoje akcije. Ovo preduzeće radilo je obazrivo i 
prošlogodišnji poslovi nisu mogli dati neke zamašnije rezultate.

Toliko o radu opštinskih preduzeća kojma upravlja Grad
ska štedionica. Za opštinsku upravu je ovaj način prebacivanja 
opštinskih preduzeća na štedionicu veoma povoljna stvar, Pre
duzeća su na taj način komercijalizirana, razni uticaji su potpuno 
eliminirani, opštinska uprava nema nikakve brige oko rada tih 
društava —  a dobiva sve koristi i ima besplatno javno osvet- 
ljenje elektrikom i plinom, besplatne javne česme itd., što je 
koštalo štediotrcu 3,88 miliona, prema 3.96 miliona u 1932 i
3.72 miliona u 1931 godini. Pored toga opština je dobila kao ot- 
štetu  za iskorišćavanje puteva i trgova za električne i plinske 
vodove 2 miliona, za otštetu zbog upotrebe cesta od tramvaja 
500 hiljada, besplatnih tramvajsikih karata za 600 hiljada i parti
cipaciju na dobiti štedionice u iznosu od 350 hiljada — ukupno 
dakle 7.34 miliona, od čega u gotovom 2.85 miliona. U 1932 go
dini dobila je opština od svoje štedionice 8.0 miliona a 1931 
godine čak i 8.3 miliona. A to nisu mali iznosi.

Bilansi Opštinske štedionice za poslednje čet'ri godine ne
obično jasno tumače njen napredak i njeno vrlo povoljno'finan- 
sisko stanje:
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Račun izravnanja
1930 1931 1932 1933

Aktiva
Blag. i potraž. kod banaka 1.619

u hiljadama dinara 

1.986 2.424 3.859
Hartije od vrednosti 1.422 2.316 2.008 1.991
Menice 4.254 4.290 3.286 3.018
Zajmovi na zaloge 1.760 3.982 3.457 3.119
Dužnici 37.403 45.480 45.519 47.310
Materijal 6.701 6.451 5.173 5.614
Invent. i tehn. postrojenja 50.141 53.852 56.550 61.596
Nepokretnosti 8.094 10.150 11.083 16.393
Investicije 933 5.716 9.110 1.069
Kaucije i garantije 28.045 43.485 47.605 58.482

Pafsiva

Glavnica 40.073 40.073 40.073 40.073
Rezervni fond 2.369 3.279 4.490 5.205
Penzioni fond 54 174 333 816
Fond za amort. i invest. 9.671 15.056 20.712 26.871
Fond za amort. nepokret. 506 713 947 1.341
Opskrbni fond 
Ulozi na štednju 28.565 28.459 26.937

88
25.951

Poverioci 44.391 42.734 41.667 40.578
Reeskont 2.086 2.021 1,640
Dobit 1.175 1.615 1.429 1.398
Zbir bilansa 154.945 177.712 186.215 202.541
Obrtni kapital 126.900 134.227 138.610 143.969

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Troškovi 25.897 27.008 26.190 25.089
Kamata 2.812 3.436 3.388 3.234
Amortizacije 5.208 5.592 5.889 6.553
Otpis kursne razlike ------ 304 333 25
Dobit 1.178 1.614 1.429 1.398

Prihodi
Kamate i provizije 3.374 4.920 4.875 4.737
Prihodi preduzeća 31.741 33.035 32.274 31.562
Zbir prihoda ili rashoda 35.115 37.956 37.149 36.299

Zbir bilansa neprekidno raste, :i ove godine prešao je već
200 miliona dinara. Obrtni kapital takođe je sve veći —• bez
obzira na privrednu depresiju i tešku bankarsku krizu. Öd 127 
.miliona u 1930 godini porastao je do kraja 1933 godine za 17 
miliona na 144 miliona, što je  u glavnom posledica povećanja 
vrednosti sopstvenih sretstava, pre svega amortizacionih fondova 
>kao i rezervnog.

Tuđa sredstva tome na suprot opadaju. Ulozi na štednju 
smanjeni su za vreme trajanja krize od 28.5 na 25.9 miliona u 
1933' godini, od čega dolazi svega 1 miilion na odliv u 1933 go
dini. To je potpuno neznačajno, naročito kad uzmemo u obzir 
-da je štedionica odgovarala svim zahtevima ulagača. U toku
1933 godine bilo je novih uloga u knjižicama za 19.8 miliona, 
a isplaćeno je 20.8 miliona. Uprkos tome minimalnom odlivu 
porastao je broj ulagača, od 1974 u 1932 na 2437 u 1933 go
dini. Važno je da preovlađuju sitne štediše, š to  nam potvrđuje 
prosečni iznos jednog uloga, koji je u 1933 godini bio 10649 
dinara a u 1930 godini još 23.588.—  Činovnici opštine uveli su
1932 godine obaveznu štednju a njihovom primeru sledili su i 

činovnici i nameštenici opštine a i raznih privatnih preduzeća.

Reeskontni kredit je sveden za 1.64 miliona dok je u
1932 iznosio još nešto preko 2 miliona. Postepeno opadanje 
imamo dalje i kod računa poverioea od 42.7 miliona u 1931 na
40.6 miliona u 1933 godini. Preko ove pozicije su probnjiženi
i depoziti za električnu struju — a to su dakle poverioci naročite 
vrste: dugoročni i beskamatni. Obaveze Opštinske štedionice su 
poslednje tri godine prilično smanjene, od 73.2 miliona u 1931 
godini na 68.1 milion u 1933 godini, dok su tome na suprot 
sopstvena sretstva povećana od 52.4 miliona u 1930 godini na
74.4 miliona u 1933 godini.

U aktivi promene su iznenađujući male prema pretpro
šloj godini. Gotovina i potraživanja kod novčanih zavoda pove
ćana su za preko 50!%, od 2.4 na 3.8 miliona i time je likviditet 
mnogo pojačan. To je više od 15% uloga na štednju! Stanje 
portfelja efekata je nepromenjeno, a kursna razlika od 25 hi
ljada otpisana je. 1 menični portfelj pokazuje minimalne pro
mene prema ranijoj godini. Prosečni iznos jedne men'ce ne 
premaša 4.459 dinara što potvrđuje da se odobravaju samo 
sitni krediti, koji se bez teškoća uvek mogu naplatiti. Zajmovi 
na zaloge, koje odobrava zalagaonica štedionice reducirani su 
za oko 10% prema 1932 godini — što je takođe minimalno. 
Kod dužnika, koji su u 1931 i 1932 godini bili stacionarni na 
45 miliona, zabeleženo je povećanje od 2 miliona. U toj pozi
ciji nalaze se dužnici za električnu struju, vodu i plin sa 6 mi
liona, što je za 300 hiljada dinara manje -nego u 1932 godini. 
Znači d a  su za preko 2.3 miliona povećani zajmovi u korist 
privrede. Račun materijala je balansiran sa 5.6 miliona a pove
ćanje je posledica novih instalacija kod vodovoda i električnih 
centrala. Pozicija investicija, ikoja je još u 1932 godini bilansi- 
rana sa 9.1 milion, svedena je ove godine na 1.07 miliona, 
pošto su dovršene zgrade i pošto je njihova vrednost preneta 
na račun nepokretnih i tehničkih potraživanja. Zbog toga ima
mo povećanje nepokretnosti od 11 na 16.4 miliona a od 56.5 
na 61.6 mil'ona. Vrednost materijala, nepokretnosti, tehničkih 
postrojenja i investicija ukupno iznosi krajem 1933 godine 85 
miliona — a to odgovara prvobitnoj vrednosti od 40.07 mili
ona (glavnica) plus nove investicije.

Bruto prihodi su u 1933 godini opali za oko 850 hiljada 
na 36.3 miliona; Ovo smanjenje potpuno je nadoknađeno rigo- 
roznom štednjom, kojoj treba zahvaliti, da su troškovi opali za 
preko 1.1 milion na 25 miliona. Od toga su stvarni troškovi
18.7 miliona, a  6.3 miliona dotacije opštini, od toga 3.88 mi
liona troškovi javnog osvetljenja i javnih česama. Zbog ušteda 
na troškovima kao i manjih kam ata, mogla je biti povećana 
amortizacija (što je potrebno zbog većih investicija) a da je 
pri tome čista dobit sa 1.4 miliona ostala gotovo nepromenjena.

Od ove dobiti podeljeno je 70 hiljada članovima Uprav
nog odbora; 350 hiljada dato je Opštini kao njeno učešće na 
dobiti štedionice, 699 hiljada je dotirano rezervnom fondu koji 
time dostiže 5.9 miliona, 250 hiljada je uneto u pensioni fond 
činovnika a 70' hiljada u novi opskrbni fond kvalifikovanih maj
stora i voznog osoblja štedioničnog preduzeća.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Asimbeg Mutevelić, 
pretsednik i pretsednik opštine; Dr. Ivan Pavičić, potpretsednik; 
Dr. Dušan Jeftanović, Mehmed Semiz, Svetozar Cvijetić, Bartol 
Franičević, Hilmibeg Kapetanović, S!lvk> Alkalaj, Radoslav Ćo- 
rović, Nikola Stojkanović, Marko Brđanović, Ismet Nikšić, Ješua 
M. Izrael i Ahmetaga Kumašin. U’ nadzornom odboru su gospo
da: Vlado Đurić, pretsednik; Dr. Safvet Zečević, Nikola Dolić, 
Ahmet Novalija i Đorđo Man drapa.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕРАДУ КУКУРУЗА 
БЕОГРАД — ПАНЧЕВО

Ово интересантно и за  нашу иривреду важно преду- 
зеће пољолривредне индуотрије основано je као акционар- 
ско друштво у 1930 години, којом je приликом т  основа
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реоргаеизирано. ЈЊегова модерно уређена фабричка по- 
стројења налазе се код Панчева, у јабуци, што претставља 
за предузеће нарочита саобраћајво-техиичка преимућства, 
пошто се фабрика налази усред наше житнице. A што ее 
тиче дистрибуције производа, она лммке уапешно да се »о- 
риети воденим путем Дунава и Саве, као и железницом 
преко Новог Сада.

Пошто je ' индуетријска производња «онцентрисана на 
прераду кукуруза, oeaij лретставља готово искључиву еи- 
ровииу лредузећа. Велико значење ове фабрике за тамошње 
крајеве и пољоиривреднике постаје очигледно тек ако узме- 
мо у обзир, да потроши, «од садашњег калацитета, годиш- 
ње око 1000 вагона кукуруза, a  у случају потребе, ова се 
по^трошња може повећати, без великих инвестиција или 
трошкова, на годишње 2000 вагона, a то> je 20 милиоиа 
килограма.

Из кукуруза продаводи се модерним хемијским про- 
цесом лрвенствено сирул, затим штирак, декстрии и шкроб- 
ни шећер. Поред тога искоришћују се и сви остаци, и 
то за  добијање сироваг уља од кукурузних клица и за 
дрождину фабрикацију шкроба што je одличио сретство 
за гајење и 'говљење рогате марве.

Данас предузеће запослује око 160 радника. Почито 
производња премаша домаће поггребе, извози се првенстве- 
но. у Леваит, иако je извозни поеао данас све друго него 
рентабилан. Уелед велике шоикуренције других земаља, 
не могу се постићи одговарајуће цене и фабрика се мора 
често пута задовољити и ценама, које су испод оних ко- 
штања, само да би иокористила «апацитет производње и 
да не би морала отпуштати раднике.

Меродавни кругови у нашој земљи морали би nocse- 
ћивати пољолривредној ивдустрији код нас највећу пажњу, 
јер би њено добро функционисање у знатној мери убла- 
жило нашу аграрну «рш у. Међутим како изгледа? Наша 
индустрија шећера, пива} шпиртуса na и ова за прераду 
кукуруза једва «убуре — не само ради привредне деттре- 
сије него првеиствеео збо-г погрешне фиокалне политике и 
претерајних трошарина. Све ове иидустријске гране налазе 
се у те1жим приликама него друга индустријека предузећа, 
иако за то не постоји ни најмање разлота. Видели омо да 
je ттовишењем на пр. трошарине на пиво конзум очајио 
опао, a  п о !С л е д и ц е  т о г а  су к  за  државну ка-су неповољне. 
Код производ1ње сирупа и скробвог шећера такође je по- 
вишена трошарина на 4 динара од једиог кгр. за лродају у 
вемљи, што je >с обзиром на данашње цене еировине или 
продајне це«е 'готових производа несумњиво претераио. 
Ефекат ie и  овде С !м а њ е њ е  потрошње. Никако се ј н е с м е  п у -  

стити из вида, да фабрика за прераду кукуруза са својом 
тражњом од 1 до 2 хиљаде ваго«а кукуруза годишње, већ 
претставља један значајаи фактор иа тржишту и код од- 
ређивања цвне. Т у  би требало водигги разумну трошарин- 
ску као и 'саобраћајну политику, пошто су данас и желез- 
нички подвозни ставови сувише високи. У (место свега 
овога само се отежава рад нашој индусггрији. У хемиском 
процесу [добијања окроба, сирупа, декстрина итд. потребна 
je електрична струја. Фабрика има своју сопствену елек- 
тричну централу — али мора упркос томе тглаћати за по- 
трошњу те оопствене струје релативмо врло високу тро- 
шарину.

У доњој табели дшосимо главие билансне .позиције 
Акционароког друштва за прераду кукуруза, Београд—Пан- 
чево, за 'последње три годиие. При том напомињемо, да по-

словна година 1931 обухватила рад од 1 X 1930 до 31 X!i
1931 годиие, дакле петнаест месеци. Добијамо следећу
слику:

Актива
Рачун изравнања 

1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

Благајна 228 506 365-
Дужници 2.315 2.911 1.838
Инвентар 4.493 3.075 3.546
Фабрика 10.208 10.208 10.208

Пасива
Г лааница 12.000 12.000 12.000-
Резервии фд. ------ 31 167
Аморт. фд 589 889 1.551
Повериоци 3.645 2.955 2.138
Добитак 910 767 778-
Збир билавса 17.700 17.049 16.682

Интересантно je, да обртии капитал последње године. 
постеиено опада: од 17.7 на 16.6 -милиона, и ако je 1931 
годииа била прва у којој се радило иа новој модернизи- 
раној и реорганизираној бази акционарског друштва. Су~ 
жавање пословног волумена je  нвсумњиво шеледица кризе 
као и увођења нових трошарина, због којих je иотрошња 
знатно редуцирана. Смањеае обртмог капитала било би још 
M'Horo веће, када би се амортизација вршила директно пре~ 
ко рачуна расхода, a ие стварањем нарочитог фонда ам ор- 
тизације. Да нема тога фонда, обртни капитал опао би у
1933 1ГОДИНИ на нешто ореко 15 милиона. Смањење je по- 
следица редукције двеју -позиција: поверилаца, који су опа- 
ли од 3.6 Јиилиона у 1931 години ;на 2.1 милион у 1933 го -  
дини, и позиције чисте добити. Све су то знаци no— 
горшаних ирввредних прилика и обарања цена. Код обрт- 
ног капитала од 16.6 милиона ооиствена срететва износе-
14.5 милиона (од тога главница 12 милиона) a Туђа 2.1 
МИЛИ01Н. Повољно je да су еопствена сретства релативно 
знаииа, пошто то даје друштву могућност да штеди на к а -  
мати.

Актива je веома прегледна и ороста. Иивестиције су 
већ cee три године билансиране оа непромењеном вреднош- 
ћу од 10.2 милиона (томе на супрот имамо у пасиви фонд. 
амортизације од 1.55 милиона, a  инвентар, у који улазе ве- 
роватно и сировина и готова роба на лагеру, И31Н0СИ крајем
1933 године 3.55 милиона, према 3.07 милиона у 1932 и-
4.5 милиока у 1931 години.

Дужници су према 1932 години опали за око 1.1 ми~ 
лион на 1.8 'Милиана. И то ije у  вези са  привредно>м д е -  
пресијом као и великом ојбазривошћу у погледу кредитирања,

Упоређујући активу са пасивом видимо, да су све ин- 
вестације извршене из сапствених средстава и да су пове- 
риоци потребни у главноме само за финансирање дужникз. 
To je 'такође правилно и свакако разлог, да je главница већ 
v почетку узета са 12 милиона. Готовина je ca 865 хиљада 
прилично гговећана према ранијим шодинама.

Чиста добит je иоследње две године остала стацио- 
нарна на oko 770 хиљада динара, ;према 910 хиљада у
1931 години «оја обухвата 15 месеци. Од тога плаћено je 
У 1931 години 6% на име дивиденде a у 1932 и 1933 години 
no 6%  за приоритетне и 4% за  остале акције.

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

R. G *  DU1V & CO.
НАЈВЕЂА ИЗВЕШТAЈНА ОРГАНИЗАЦИЈА ■

Б Е О Г Р А Д  ЗАГРЕБ i
1€иеа Ммжа)лова 30. Берисллвићрии 7. ■
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Садржај:
Градска штедионица, Нови Сад
Združene papirnice Vevče, Goričane in Medvode d. d., Ljubljana

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА, НОВИ САД 

Граматика, стилистика и лсгика
У извесним крајевима Србије народ не познаје датив, 

место њега уоотребљава акузатив: „живим у Јагодину”,
„имам кућу у Јагодину” итд. Пуристички покрет у Србији 
средином XIX века бацио ce свом жестином, преко учите- 
ља, против ове злоупо<требе акузатива и за увођење датива 
у иародни језик. Због тога je датив прозват „госиодским 
падежем” . Али je врло интересантно било дејство тог на- 
siopa ерпског учитељства за одомаћење датива. Један део 
народа остао je при акузативу; али je један део, пиоменији 
u нителигентнијиј потпуно напустио акузатив и употребља- 
ва ' датив и онде, где je место акузативу, да би изгледало 
што ученији, јер ce ради о господском падежу. И данас 
велики део сеоске полуинтелигенције каже „идем у Јаго- 
дини”.

Читајући годишњи извештај за 1933 годину Градске 
штедионице Нови Сад, ми смо ce сетили господског падежа. 
јер у њему ce иалази, на пример, реченица да народ држи 
безллодно новац у тресорима, у место бесплодно у трезо- 
рима. Ми истина не поанајемо мађарског језика, али у свим 
осталим језицима, моји су нама повнати, с између два само- 
гласника изговара 'ce као з, a з пред зубним сугласником из- 
говара ,се као с.

Ми биомо могли да пређемо преко овога детаља, да 
извештај не кипти граматичким, стилистичким и логичким 
среижама. Граматичке грешке немају ис.тина никакее везе 
са пословним проблемима, али je недопуштено Управи «о- 
муналног кредитиог завода једног од највећих наших гра-
i,QBa, коме je дат ласкав предикат „српске, Атине-’, да мал- 
третира наш народни језик. Нема иарода код кога ce тако 
негује језик, као што, je слу-чај са француским, na ипак угле- 
дни оариски лист „Jle Тан“ објављује серију чланака под на- 
CJIOBOM „За одбрану „францускш- језика”, у коме ce исправ- 
љају разне ситне грешке, које су ce у најновије време одо- 
маћиле у француској штампи. Језик je један од најбитнијих 
елемената наци&налности. Данас још не мора сваки Југо1- 
словен да зна наш национални језик. Али je  претставни- 
цијма олштине града Новога Сада недопуштено да малтре- 
тирају и унакажавају наш српскц језик, хојим су ce слу* 
жили жад су писали ш&ј годишњи. извештај.

Оплакујући. смрт једнога члаиа Управно-г одбора 
Упра-ва иише у извештају, да жали „његов губитак” Не може 
ce порећи, да je псжојник изгубио нешто својом смрћу) али 
Управа не жали к>ешв губитак, -већ само „свој”. Даље 
Управа .шјављ ује' за-хвалност на -„његову- истрајном раду, 
«оји;: је: уложио на :иврр.ађиван?у' ycnexaf који је  завод до- 
с.ада :Показ0оШ- .Кодико: je ■ уш еха. иостигао завод, то ћемо

доцније видети. За сада само да констатујемо да ce у овој 
малој реченици налазе две граматичке, једна логичка и једна 
грешка против истине.

Каже ce даље на једном месту: „Позајмице дужника 
no еоконту и текућим рачунима износиле су.“ „Позајмица’’ у 
сроско* језику значи испомагање покретним добрима: на. 
кратко време од етране лида која ce не баве професмонал- 
но дава-њем кредита. Код професиоиалних кредитних уста- 
нова нису у пракси позајмице већ зајмови. A кад ce каже^ 
зајам, о«да ce разуме кредктни однос између два лица, са 
гледишта дужвика. A ca гледишта повериоца тај ce однос 
назива кредитом. Прели томе реченица требала би да гласи: 
„кредити no есионту и текућим рачунима“.

Даље ce на једном месту вели да су „расположиве го- 
товине предаване Штедионици’’. Нашта ће реч расоодожи-, 
ве, кад ce нерасположиве готовине не могу »ренути na след- 
ствено ни коме поверити? Ha једном месту ce вели: „ино- 
странство je и орошле године нотирало код себе наш динар 
нешто' слабије”. Израз „код себе” значи да иностранство 
може да нотира и код другога. Не каже ce „слабије"’ већ 
,,ниже”. Није потребно рећи наш динар, пбшто не постоји 
никакав други динар сем југословенског. Даље ce каже да 
je „ЈгаЈутрашња куповна снага динара (зашто1 унутрашња'?) 
поскочила (зашто не окочила?) у односу према ценама ку- 
ћа” . Куповна снага једне новчане јединице мери ce искљу- 
чиво општим нивоом цена, a не ценама оојединих артикала, 
те према томе о скоку куповне снаге динара може бити го- 
вора само онда, кад je ошпти ниво цена пао. Пад цена 
кућа не може да искаже ништа о куповној сеази динара. 
Реченица „у односу пада ценама кућа” je галиматијас. Тре- 
бало je рећи ,,у 'односу на цене кућа”. Код извештаја о 
раду Залагаонице" вели ce да су „одржане 4 лицитације са 
добрим разултатом”. По кога je био добар резултат: no за^ 
вод, о чијем ce раду полаже рачун, или no дужнике, крје 
треба штитити? Ha једном месту ce вели да je „Штедиони- 
ца ликвидирала један део својих старих дужника’'. Дужници 
су људи или правна лица, те ce не могу ликвидирата; ли- 
квидирају ce само потраживања.

Управа Штедионице вели да je била жртва кризе по- 
верења и да су. и;иод jte  смањени улози према 1932 годи- 
ни. Ha -другом једном месту мсђутим, вели, да je „завод, 
уживао лепо^ .поверење улагачког овета”. Дко je губитак на 
уловдцима' од преко 10% ,...што je био случај код новосад-; 
ске ■. Штедиоиице, знак поверења^ онда с-мо. знатижељни, како 
ce назива .стањ-е кад улошци расту! .? . .. .

Уирава је-била свесна ове супротности иемеђу ква- 
лификације и бројки али у место да je уклони; она ‘ j e 'ita^ 
кушавала • да ie премости такође непрециЗним израаЈавањем;’ 
Ha '-'U.Mfe • да одлив . уложака-''у 1933‘ години претставља' мали»
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постотак. A k o je прехо 10% мали постотак, онда какав
придев следује 1%?
Актива 1929. 1930. 1931. 1932. 1933.

у хил>адама динара
Благајна 1.051 1.308 1.884 4.408 3,567
Бамке 6.758 10.541 5.115 3.621 3.266
Менице 15.423 17.730 16.730 11.823 8.482
Дужници 3.908 8.317 16.102 18.919 19.789
Ефекти ------ 100 1.073 1.025 1.021

Пасива
Улошци 22.541 29.357 32.975 31.835 28.622
Тек. рачуни' 4.274 7.831 6.732 6.274 5.479
Добитак 525 514 575 442 391
Збир биланса 27.301 38.160 41.173 40.040 36.396

Услед одлива уложака опао je укуони обртни капитал
од 40 на 36.3 милиона динара. Следствено je »opao и  ак-
тивни посао да се топи. Све су позиције iоттале, na чак и
благајва, (која je 1Q32 године изиосила 4.4 милиона a 1933
године 3.56 милиона), новац код банака на 3.26 мил у ме-
сто З.б милиона. Али je врло интересантна структуредна про- 
мена у активи: док je меничии портфељ пао од 11.8 мили- 
она у 1932 одиосно 17.7 милиона у 1930 на 8.48 у 1933 го- 
дини, дотле je позиција „дужници“ порасла од 8.3 у 1930 
и 18.9 у 1932 'години на 19.79 милиона у 1933 години.

У извештају Градске штедионице пише се дебелим 
словима, како посао обраћа велику пажњу ликвидитету. И 
овде имамо супротност између стварности и квалификације. 
Опала je благајна. као најликвиднији део активе, затнм бан- 
ке и менице, a порастао je најнеликвиднији облик банкарског 
пласмана „текући рачуни” . Ликвидитет je дакле погоршан!

11 Управа Штедионице Нови Сад гази своје статуте

Управа Градске Штедионице Нови Сад спада у ретке 
кредитне устаиове у нашој земљи, која у годишњем изве- 
штају даје статистику занимања својих дужника. To би за- 
служило сваку похвалу, да-не постоји један императиван ра- 
зјтог за то, као што ћемо мало час видети. Не треба човек 
да учи статистику, na да зна, које су најглавније професије 
у нашој земљи; пољопривреда, занатиг индустрија, банке, 
сксигуравајућа друштва и саобраћај.

Ево како изгледа статистика дужнстка no занимању у 
извештају Градске Штедионице:

1930. 1931. 1932. 1933.
У милиони.ча дииара

Сељаци 6.99 8.50 2.25 2.06
Занатлије 4.96 3.93 2.85 2.98
Трговци и инд. 2.97 2.37 2.81 2.29
Уетанове 4.92 11.49 15.29 15.29
Остали 6.18 6.53 7.53 5.71
Банке ------ - 6.33 5.80

Из горње таблице видимо, да Управа Градске Штедио- 
нице дели све привреднике на 1) сељаке, 2) занатлије, 3) тр- 
говце и индустријалце, 4) установе и 5) осиало. У свакој 
статистици професије мора бити рубрика остало, али код 
Градске Штедионице „остали” «зносе за мало толико исто, 
колико1 сва продуктивна занимања (5,71 мил. према 7 ми- 
лиона сел>ака, занатлија, трговаца и индустријалаца.) Ко то 
могу бити у Новом Саду и околини, који нису ни сељак, ни

Врхунац затутуллгаања, јер се другче не може ока- 
рактерисати авај начин полагања рачуна о привредном ква- 
литету лица којима je дат капитал на зајам, налазимо у 
категорији „уетанове’’. Док je сељацима, занатлијама, тр- 
говцима и индустријалцима заједно са „осталима”, дато око
13 милијона динара, дотле су „установе” примиле 15,3 ми- 
лијона динара. Готово половина целокупног обртног капи- 
тала Новосадске Градске Штедионице дат je дужницима, 
чије je занимање у статистици профеоија непознато. јер «е 
изразом „установа” не обележава никакво занимање. Њиме 
се обележава структура самога правнога субјекта; a уста- 
нова може бити не само у свима. пољопривреднил1 гранама: 
пољопривреди, занатима, индустрији и та®о .даље, него их 
има врло често и у области јавнога права, a могу бити та- 
кође и са циље.ч, који нелш никакве везе с економским жи- 
зотом. Ha пример „установа за реедукацију матерњем је- 
зику”.

Градока Штедионида je и сувише добро знала да из- 
раз устеиова не иоказује ништа о економском својству ду- 
Ж1ника. Кад je она ипак употребила тај израз, онда се то 
друкчије не може разумети, већ као намера да се сакрије 
од јавности, a специјално улагача, економски квалитет ду- 
жника. Хтети обавестити јавно 'Мишљење и Градски сенат
о .томе, како je подељен обртни капитал no занимањима, na 
улотребити израз установе, значи очигледно онемогућити 
информацију поделе обртног капитала no занимањима ду- 
жника.

Није нам сстало друго^ до да погађамо, ко се све 
крије иза израза установе, као и иза израза остали. Само 
je видовит човек у стању да погоди шта се крије иза из- 
раза „остали” . Што се na« тиче израеа установа, има из- 
весних индиција, .да се иза тога крије Општина. Ha једном 
месту се каже као што смо видели, да je Штедионица „ja- 
чим средствима финансирала” своју Залагаоницу и Град- 
ску творницу плина. По себи се разуме, да се новац пласи- 
ран код ова два дужника (нека нам je оттроштено што мо*- 
рамо да употребимо овај израз), налази у активи или међ 
осталима или иза израза установа. Ми смо аклони верова- 
ти, да ie тај кредит класифициран под „устаиове”. Значи 
да се иза израза ...установе” налази Новосадска Огтштина. 
Али није искључена могућност да се и иза „осталих” крије 
делимично Општина. у коме би случају било до 20 милиона 
динара, на укупан капитал од 36 милиона, дано општини.

Ako би ова наша претпоставка била тачна, и ако би 
та чињеница била позната новосадском грађанству, ш то je 
лако> MO'ryhe, онда 'нас не би ни иајмање чудила чињеница 
да су. већи, комерцијално разумнији улагачи повлачили и у 
fc«y 1933 године своје каиитале од Градоке Штедионице. 
По теорији о комуиалним Штедионицама недопуштено јед а  
оне кредитирају своју сопствену Општину, a изузетно, no 
извесним повитивним проиисима, који остају у супротности 
са теоријом, кредитирање je долуштено у минималном оби- 
му. Комуналне штедионице нису основане из банкарских, 
зећ из социјалмо-^политичких разлога. Требало je створити 
кредитне установе за оиога, који не може добити -кредит код 
приватних «редитних уст-анова, и омогућити мажм* човеку' 
да добије зајам уз што маи>у каматну стопу. Тако je no- 
стала и прва комунална кредитна установа, која je у np- 
вом свом облику била чисто заложна, a доцније развила 
своје послове и <на друге, кредитне операдије. Гдегод еу 
комуналне штедионице у већем обиму кредит!грале своју 
оттштину рђаво су завршиле. О таме има доста примера 
код нас. Не може Општина на прикривен начин Да долази 
ДО зајмова. Протшса.чи су начини и путеви како једно јаано-

занатЛија, ни трговац, ни кндустријалац: a који су добили лравно тело може доћи до зај-ма. A не да ny-rfeif пјШфтЈ-
qik Штедионице на име кредита 5,7 i милион, односно 1,8 љања капитала од малога човека ради што ЈзациО^алније и
иилиона мање, но што су добили сви остали привредни што сигурније управе њиме ствара изворе зајмова за себв.
редови? • ’ . . Узпред да напоменемо да je куриозно да се  у билан-
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су Градеке штедионице Нови Сад не исказује засебно у па- 
сиви сума од 2 милијона динара, коју joj je Оггштина дала 
као гаранцију. Ако ce та сума налази у „текућим рачуии- 

:ма”, онда je то скроз погрешно, јер то није текући рачун 
iSefi je специјалан депозит, иаиме гаранције. Дајући Општи- 
ии зајам Управа Штедионице би уништила гарантни фо«д, 
другим речима Ооштина би повукла гарантни фоид који ce 

-сматра да још увек постоји.
Давање кредита соитственој општини не само да je 

'противно основним постулатима теорије о банкарским тто- 
еловима вдмуналних кредитних установа већ и статутима 
Новосадске Градске Штедионице. У § 2 њезиних статута 
који су у ствари за њу устав, каже ce: „Циљ je Градској 
'Штедионици с једне стране, да овакоме a особито сирома- 
лшијем делу грађанства омогући, да своје уштеде може оси- 
гурати и корисно улагати и доћи до што јефтинијег кргди- 
fa, да би ce тако развио код грађанства смисао за штедњу, и 
тготпомогло образовање капитала и унапређење пољопризре- 
де, заната и трговине, и задовољиле кредитне потребе гра- 
ђанства, с друге стране, да расположивим чистим послов- 

иим  добитком потткшаже опште корисне цељи градске“.
Ни говора нема овде о кредитирању Олштине. Чим ce 

jii-5 добит не може улотребити на кредит Општини већ на сп- 
шту корист, као на помагање сиротиње итд.

Истина, у чл. 42 тач. 5 каже ce: „да може преузимати 
:и врш ш « cee врсте финансијских послова Градске управе 
у  колико су од иадлежне власти одобрене, опровађати град- 

: o te  зајмове и преузимати постојеће. Нигде, дакле, не тгише, 
да Штедионица може кредитирати Општину, јер друго je 
«реузимати и вршити финансијске послове, a друго je кре- 
дитирати Општину. A urro ce тиче израза опровађања град- 
еких зајмова то ce сматра да може обављати емисију или 
сама вршити отпис обвезница дугорочних зајмова Општи- 
ие и куповати евентуално њезине већ у оптицај пуштене об- 
везиице. Али одмах да додамо, да je ова тачжа 5. скроз у 
супротности са § 2, у коме ce начелно статуира циљ т.ј. 
круг послова Штедиомице. Јасности ради треба тач. 5 чл. 
42 штс. пре брисати из статута.

Али све и да je статутом одо1бре«о Штедионици да 
кредитира О-пштину, то не би омело да буде политика за- 
вода који хоће да ужива поверење широке масе улагача, 
као што je случај са Но-восадском Градском Штедионицом. 
И кад би ce узело да тач. 5. чл. 42 то допушта, ни онда не 
би могло доћи у комбинацију кредитираље Општине пре но 
juto ce не удовољи § 2., т. j\ тек пошто ce снабду пољо- 
прмвреда, занати, трговина кредито.ч, пошто ce задовол^е и 
кредитне потребе грађамства, јер je очигледно, да ова вр- 
ета  одслова има тгрвенство и онда, кад би кредитирање 

■Општине било допуштено.
Како ce из горње таблице види, Оггштина je у ранијим 

годинама тфилично удовољавала постулату § 2 ; тако на при- 
step у ' 1930 години на укупни капитал од 26 милијона ди^

■ нара окоро 16 милијона била je дала трговини, индустрији, 
занатима и сељацима, и то највише сељацима, a мање тргов- 
цил1а занатлијама и индустријалцима, — као што je то и ред.

' Тада су установе имале свега 5 милијона динара. Али већ
1931 године гхочиње да расте учешће установа a да опада 
оно осталих. Године 1931 добили су билн сељади 8.5 ми- 
лијона динара кредита. Али баш оне годиие (1932), кад 
држава законом даје заштиту сељаку од повериоца, те го- 
дине почиње Штедиовмца нагло да повлачи од сељака одо- 
брене им кредите. За две годкне je повукла пуних 6,25 ми- 
лијона динара, едносно В/4 свију сељачких кредита. 1933 
године структура активе Штедио-иице тотално je противна 
§ 2 њезиног Устава, ]ep je свега 2 милиона динара длла 
свима привредним редовима (од чега свега 2 милијо«а се- 
љацима) a 15,3 милијона „уста1новама” , 5,7 милијона аста- 

.лима и 5,80 банкама. Од 36 милијона обртаог капитала у

1933 години Штедионица je дала 7,8 произвођачким редо- 
вима, a CiKOpo 22 милијона одноено 3 пута више или Оп- 
штини и банкама или лицима, која «ису ни сељаци ни за- 
натлије ни трговци ни индустријалци.

По нашем скромном мишљењу оваква кредитна поли- 
тика Новосадске Штедионице налаже потребу надзорној 
власти, да учини што преба да ce у 'будуће кредитна :по- 
литика развија саобразно статуту, и да ce за досадањи рад 
против статута установи одго-ворност.

ZDRUŽENE PAPIRNICE VEVČE, GORIČANE IN iMEDVODE.
D. D. LJUBLJANA

U prošlogodišnjoj analizi Združenih papirnica Vevče, Go 
ričane in Medvode d .d. u Ljubljani konstatova.i srno, da je po
trošnja hartije u našoj zemlji poslednjih godina u neobičnoj meri 
smanjena. Dok je pre tri godine kod nas potrošeno foš 3.1 kg 
po Stanovniku dotle iznosi 1932 godine svega još 1.7 kg, ra
čunajući ovde i ceSokupan uvoz hartije iz inostranstva. U 1933 
godini potrošnja je ostala gotovo nepromenjena. Ali uprkos 
tome je situacija kod naše industrije papira sad'a mnogo po
voljnija, zahvaljujući prvenstveno slabljenju kursa dinara u 
inoistranstvu, koje je kod uvoza inostrane hartije dejstvovalo kao 
carinska žaštita. Uprkos demping cena inostranih predtizeća 
imale su domaće fabrike u 1933 godini mnogo bolje uslove za 
rad — pošto je, nenamerno, sada ipak došlo do jače carinske 
zaštite. Pre toga imali smo između 11 država Srednje i Južne 
Evrope najniže carine na hartiju a u pogledu rotacione hartije 
uopšte nije bilo carina. Danas inostrana konkurencija nije više 
tako osetna, ali su se pojavile nove teškoće, u vidu povećanih ko
munalnih troškova, koje su nesnošljive naročito u Beogradu. .

Od naše domaće industrije hartije, koja je grupisana oko 
Ljubljane, Zagreba, Sušaka i Beograda, najveća je slovenačka, 
koja je 1920 godine stvarno nacionalizovana i fconcentrisana u 
ttovom akcionarskom društvu Združene papirnice, koja obu
hvata 8 fabrika (ranije 9) i to tri za proizvodnju hartije, 2 
fabrike za proizvodnju drvovine, jednu za proizvodnju celu
loze. Pored toga ovaj konsern obuhvata i dve velike hidro- 
električne centrale, sa kapacitetom od 2600 konjskih snaga.

U izveštaju uprave za 1933 godinu naišli smo na interesan
tnu konstataciju, da ova električna energija više ne zadovoljava 
potrebama i da je društvo uspelo da u tome pogledu zabeleži 
uspeh u tome, što je državni savet posle 23 godišnjeg uprav
nog postupka konačno pravosnažno priznao društvu prava na 
izgradnju vodnih instalacija na Savi kod Medvoda. Vero- 
vatno je da će se još u ovoj ili idućoj godini podići nova hidro
centrala, čija izgradnja je već uzeta u program investicionih 
radova.

Vrlo interesantna je takođe napomena uprave da je u 
prošloj godini povisila proizvodnju i na izvesne nove vrste har
tije koje su se do sada isključivo uvozile iz inostranstva i da 
su pored toga intenzivirani odnosi sa domaćim potrošačima, 
naročito sa grafičkom industrijom.

Kapacitet proizvodnje hartije iznosi oko 150 vagona har
tije mesečno, dok je stvarna proizvodnja u poslednjim godi
nama bila sledeća:

Hartije Celuloze Drvovine Ukupno
u vagonima

1920 556 154 84 794
1927 1.285 262 374 1.921
1«28 1.342 244 406 1.992
1929 1.344 240 374 1.958
1930 1.335 347 492 2;174
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1931 1.075 454 322 1.851
1932 752 449 243 1.444
1933 812 497 240 1.549

Vidimo, da je proizvodnja hartije u 1930 godini bila naj
povoljnija; zatim naglo opada, za 45% do 1932 godine. Zatim, 
u poslednjoj godini situacija se popravila. Ove godine povećana 
je proizvodnja hartije za 60 vagona, što je skromno povećanje 
od 7.9% ali s obzirom na prilike ipak zadovoljavajuće. Kod ee: 
luloze smo u 1926 godini imali stagnaciju; međutim kriza po
slednjih godina ovu proizvodnju nije tangirala, i ona sve od
1929 godine neprekidno raste, od 240 vagona na 497 vagona u
1933 godini, što znači, da je poslednjih pet godina povećana 
za punih 100%. Prema 1932 godini imamo povećanje za 
10.7%, dok je slika kod proizvodnje drvovine baš suprotna: od 
492 vagona u 1930 godini orna je svedena u 1933 godini na 
svega 250 vagona; odnosno za 50%; prema 1932 godini pro
izvodnja je opala za 1%. A ako uporedimo celokupnu ovogo
dišnju proizvodnju sa onom iz 1930, koja se smatra kao poslednja 
normalna, onda izlazi da fabrika nije u 1933 godini iskoristila 
više od 61i% od normale. Sve su fabrike u prošloj godini bile 
samo privremeno zaposlene, a fabrika hartije u Goričanima 
ostala je zatvorena čitavu godinu. Na izvoz nije se moglo ni po
mišljati.

Dok je krajem 1932 godine bilo zaposleno 66 činovnika
i 701 radnik, dotle je u 1933 godini našlo zaposlenja 57 činov
nika i 714 radnika, ukupno dakle 771 prema 767 u 1932 godini
i 909 lica u 1930 godini.

Finansijsko stanje preduzeća je vrlo povoljno, kao što 
nam to povrđuje donja tablica završnih računa za poslednje če
tiri godine. Dobijamo sledeću sliku:

Aktiva

Račun izravnanja

1930 1931 1932

u hiljadama dinara

1933

Blagajna 384 903 453 297
Fabrike 26.320 26.654 21.398 17.169
Šumsko imanje jatna 371 186 — . — .
Sirovine i polufabrikati 11.070 3.893 4.854 8.976

Hartija 1.824 1.810 2.264 2.618

Dužnici 19.064 23.890 20.832 21.909

Hartije od vrednosti 4.791 4.685 5.350 5.163

Devize i razni dužnici 5.527 3.298 4.878

Razna aktiva . 2.349 — — —

Pasiva

Glavnica 25.000 25.000 25.000 25.000
Rezerve 12.174 12.311 12.448 12.515
Pensioni fond 2.661 3.260 3.826 4.309
Poverioci 23.446 24.259 15.814 17.713
Dobit 2.750 2.711 1.348 1.457
Zbir bilansa 66.176 

Račun gubitka

67.549 

i dobitka

58.455 61.011

Rashodi
Upravni troškovi 2.299 2.763 2.712 2.398
Porezi 1.713 1.502 1.507 1.206
Kamata 1.197 852 672 1.864
Otpisi 4.528 5.336 5.337 5.079
Čista dobit 2.750 2.711 1.348 1.457

Prihodi
Prenos dobiti 1 0.6 3 15'
Bruto dobit 12.488 12.877 11.498 11.937
Prihodi efekata — — 76 52.
Zbir prihoda ili rashoda 12.489 13.166 11.577 12.004

Kapital, sa kojim preduzeće raspolaže, iznosi krajesm
1933 godine 61 milion prema 58.4 miliona u 1932 godini. Sma
njenje obrtnog kapitala, za oko 9 miliona u 1932 godini, zbog 
redukcije proizvodnje, nadoknađeno je ove godine porastom za 
oko 3 miliona, što je prvenstveno posledica većih kredita — 
zbog ponovnog povećanja proizvodnje —  a u manjoj meri do
lazi od većih fondova i zarada. Rezerve (bez fonda amortiza
cije,; koji ne postoji pošto se smanjenje vrednosti investicia otpi
suje neposredno preko računa rashoda) i bez pensionog fonda, 
društvenog iznose 12.5 miliona odnosno 50% od glavnice; sop
stvena sretstva dostižu 37.5 miliona, a zajedno sa pensionim-. 
fondom, koji pripada društvu, 42 miliona, prema 17.7 miliona 
tuđih.

U strukturi aktive imamo poslednje godine nekoliko in
teresantnih promena. Prvo kod investicija, čija je vrednost bi— 
lansirana sa 17.2 miliona, odnosno za preko 4 miliona manje 
nego 1932 godine, dok su 1931 godine bile knjižene još sa 26.©* 
miliona. Pošto ovogodišnja amortizacija, iznosi 5 miliona, raz
lika dolazi od troškova tehničkog obnavljanja i kupo
vine izvesnih nepokretnosti u ukupnoj vrednosti od oko 1 mili— 
ona dinara. Zaliha gotove hartije ima nešto veću vrednost negO' 
u 1932 godini, zbog povećane proizvodnje, koja još nije sva 
plasirana. Dalje imamo znatno povećanje vrednosti sirovina r  
polufabrikata, od 4,8 na 9 miliona, što dolazi otuda, da su siro
vine, koje se dobavljaju iz inostranstva, poskup'le kao i činje
nice, da su zbog deviznih teškoća morale biti nabavljene veće- 
količine tih sirovina i polufabrikata, za lager, da u slučaju ne- 
dobijanja stvarnin platežnih sretstava ne bi proizvodnja morala 
biti. obustavljena. Srazmer.no -nešto povećanom robnom prome
tu i većoj proizvodnji povećan je i rač jn  dužnika, za 1.1 na 21,9 
miliona, kao i pozicija devize i razni dužnici (verovatno nov
čani zavodi) za 1.58 na 4,9 miliona zbog nešto većih meničmiSs 
poslova. Povećanje proizvodnje, računa sirovina i polufabrikata*. 
kao i dužnika, objašnjava nam i povećanje kredita u pasivi.

Sve investicije, sopstver.e hartije od vrednosti koje ш  
iskazane relativno znatnim iznosom od 5.16 miliona (sm anje
nje od 200 hiljada prema 1932 godini posledica je kursne raz
like) roba itd., pa čak i preko 4 miliona od 22 miliona dužnika, 
pokriveni su sopstvenim sretstvima — što je svakako veoma, 
povoljno.

Kod bruto prihoda imamo prema 1932 godini izvesno po
boljšanje, na 12 miliona. Upravni troškovi su ove godine sm a
njeni za preko 300 hiljada odnosno 15% na 2.4 miliona, što 
ukazuje ma rigoroznu štednju. Porezi su takođe nešto manji, ali 
imamo kod rashoda po kamatama, zbog većeg kredita, pove
ćanje na 1.86 miliona. Pošto je u 1933 godini amortizacija nešto 
manja od one u 1932 godini, sa 5.08 miliona, iskazana je nešto 
veća čista dobit od 1.45 miliona, dok: je u 1931 i 1930 godini' 
iznosila još preko 2.7 milona ili za skoro 50% više. Tu se šte ta 
od smanjene proizvodnje i nižih cena najbolje ogleda.

Od ove dobiti dotirano, je fondovima 272 hiljade, 49 h i
ljada je dato upravi i nadzornom odboru, 130 hiljada kao re- 
muneracija činovništvu i radnicima, 4.5 hiljada je preneto na 
novi račun , a i milion je dato akcionarima kao 4% dividenda,

U upravi, ovog preduzeća nalaze se sledeča gospod^:, 
Fram Bonač,.pretsednik.; Dr. Ivan Bole,,potpretsednik; Dr. Pt -̂, 
tar Defrančeski, Avgust Jenko,, Dr. Alojzij Kobal,. Viktor N a-r 
glas, Dr. Elrnst Rekar, Rihart Šv'nger, Leo Louvan i. Alqjzij, 
Vodnik. U nadzornom odboru $u..gospoda: Ladislav Pečanka, Jo
sip Andrej i Dr. Alojzij Lavš, Glavni direktor preduzeća je Dr~ 
Ćiril Pavlin,. . . ....... ....
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Садржај:
Фабрика шећера „Бачка“ a. д., Нови Врбас
Prva jugoslovenska tvornica vagona, strojeva i mostova d, d., Brod na Savi 
Прва југословенска творница укоченог дрвета, д. д. Сушак

ФАБРИКА ШЕЋЕРА „БАЧКА” A. Д., НОВИ ВРБАС
Познавајући необично тешку оитуацију у  којој се на- 

лази наша индустрија шећера — у нову кампању 1933/34 
годину ушли CMio ca преко 4.000 вагона »епродате poiöe —• 
ca нарочитим см»о интересовањем очекивали билансе наших 
шећерана. За 1933 годину свега две фабрике закључују 
CB'oje рачуие крајем децембра —• фабрика „Бачка” у Но- 
вом Врбасу и Бечкеречка фабрика шећера. Прва je фабри- 
ка „Бачка” објавила свој биланс који пружа тачну слику 
прилика наше индуетрије шећера: бруто приходи који су 
1932 године изнасили 27.5 милиона, достижу у 1933 години 
свега 11 милиона, a у <место чисте добитидоја je ранијих 
година1 варирала взмеђу 10 и 12 милиона, имамо ове године 
код „Бачке” губитак од 3.33 ммлиона!!

Велики CTOKOiBu непродатог шећера цринудили су 
наше фабрике на ри трозн о  смањење ороизводње. Ту није 
било другог лека, и наше су фабрике радиле у овој кам- 
пањи са свега 20% капацитета. Али не све. Од осам фа- 
брика, две с-у државне. A ове две фабрике су радиле пу- 
ним капацитетом —  без обзира на кризу и без обзира на 
огромне непродате залихе.- Пошто су прерадиле оопствану 
реиу преузеле с.у још и репу једне репарске задруге у Сме- 
дереву, са плаћањем у иатури, и излиферовале 450 вагона 
шећера за који сада траже купца. Раније су наше фабрике 
биле у стању да извозе своје вишкове, што данас више није 
могућно без губитка. Док износи потрошња шећера у Ау~ 
стрији око 28 кгр. годишње на сггановника, у Мађарској 
15 кгр.и 54 кгр у Енглеошј, дотле изнош  код нас свега 
3.80 кгр.

Објапгњење за ову необично малу потрсишњу имамо 
у ниској куповеој снази нашег сељажа као и у претеранвм 
јавним дажбинама: у цени једног килопрама шећера уче- 
ствује држава у виду трошариие са  преко 60%, пошто из- 
носи ова на један килограм шећвра у крвсталу 7.50 дина- 
pa и 8.05 динара код шећера у »оцкама.

За овогодишњу кампању изгледи су мало повољни. 
Вишкови непродатог шећера остаће, тако се цени, стацио- 
еарни »a 4 до 4500 вагоиа. Нова производња репе врло 
je мало редузцирдаа; у извесни.м крајевима она je упропаш- 
ћена, нарочито тамо, где сељаци нису орали довољно ду- 
боко. У другим крајввима пак су досадашњи изгледи ван- 
редни и очекује се првокласан квалитет репе. To je за фа- 
брике један од В1рло важних фактора трошкова и потсе- 
ћавио ara извештај управе фабрике „Бачка” за прошлу го- 
дину, у  коме се констатује, да je ва  њеи неповољни успех 
била одлучујућа и околност, да je због обилних киша у 
јесен, морала прерадити веће количине репе са малом са- 
држином шећера,

Даље je на |рентабилност фабрика ш eh epa — о којој 
данас у  сггвари вшпе не може бити говара —  иешвољно 
деловала и чињеница да вшпе нема продајне заједнице, по- 
иуго су из ње иступиле државне фабрике шећера. Тиме у

вези je дошло до такмичења у пласирању производње, што 
je имало за последицу ново срозавање цена, нарочито у 
овој подини, у којој располажу наше фабрике са тако 
OirpOMHOiM количином Бепродате робе. Изгледа да ће и овде, 
поред трошаринске политике, убрзо требати ревидирати и 
индусггријску политику државну: нема слшсла да држава 
конкурише приватним фабрикама у доба када ове једш 
покривају овоје режијске трошкове. Држава би имала већу 
корвст од слмњене трошарине, пошто би тиме омогућила 
већу пот1рошњу шећера; њени приходи од трошариие и по- 
реза од шећераиа знатно би били већи.

Ево један еклатантан доказ о томе како држава не 
треба да ради.. Код чисче добити од 10 милиона у 1932 го- 
дини, платила je фабрика „Бачка” држаеи 12 милиона ди- 
нара на име пореза. Сада, у 1933 години и*а 3.3 милиона 
губитка и на име порезе je платила 4.5 милиона, односио 
зз! 7.5 милиона мање.

У отппте узев »мамо у билансу „Бачке” за 1933 го- 
дину врло ивтересантне структурелне промене, које нам ја- 
сно показује дон>а таблица:

Рачун изравнања

Актива 1930. 1931. 1932.
у хил.адама динара

Н еоокретиост 4.360 4.360 4.360
Зграде 26.691 26.691 27.877
Машине 23.029 23.029 26.166
Индустријска пруга 1.058 1.058 1.058
Залихе 23.838 12.875 15.475
Дужници 36.479 48.979 28.748
Хартије од вредности . 3.521 3.521 3.273
Влагајћа ---- - 176
Фабр. опрема и приб. 
Разна актива 
Губитак

Пасива:
Г лавница 
Резервни фонд 
Фонд валоршације 
Фонд за  повећање 

главнице 
Фонд амортизације 
Засебно1 опорезована 

резерва 
Повериоци 
Добит
Збир билан-са

1933.

4.450 
29.142 
30.756 
2.349 

46.341 
31.685 

3.339 
177 

1 дин. 
3.220 
3.330

50.000 50.000 50ј.000 50.000
6.368 7.368 7.500 8.500
8.789 8.789 8.789 8.789

1.368 1.368
H l  75 17.866 21.929 26.741

28.580
11.309

119.224

27.090
12.884

121.061

7.456
10.090

107.134

53.439
5.872

154.728

Расходи:
Камате
Порези

Рачун губитка и добитка 

674 ------
6.567 11.894 4.471



4.063 ------
1.432 : 1.664

10.090 ------
- —  83

4.063 4.812

12®

1.040 931
—— ' 83
------  11

6.335 6.676
105 -------

—  3.330

17.480 11.030
Збир биланса који je  од 121 милиана у .1931 годин.и 

смањен у 1932 години на 107 милиона, порастао je у oeoj 
на 155 мили-она, и ако би са правим -мор-али очекивзти ње- 
гово смап.еи.е, Ов-о повећањ-е -постаје очиглеДн-о, ако бадимо 
но-глед на пасиву, где t e  ове године први пут појављује no- 
зиција ,,за'себво -опорезоеан-а резерва”, у изно-су од 53.4 ми- 
ли-о.на. To je учвњено у вези , са уредбом о билансирању 
латештних резерв«; тиме добива це-о билавс нар-очито обе- 
лежје. Оне претстављају у извесво-ј мери резервни обртни 
капитал, a  :в-а-жне -су нарочито кода оредузећа којд подлежу 
коњуиктуралним пр-оменама -као што je то на пример код 
шећера. Код фабрике „Бачке” латен-тн-е резерве леже у 
процени вредноети робе. Тачн-о око 31 деце-мбра завршава 
с-е ка-мпања индустр-иј-оке прераде и фаб.рич-ни магацини су 
препуни робе. И т-о робе чија се продајна цена још не зна. 
Због то-г-а je раније шећер билансиран no цени коштања — 
до:К се сада м-орала књижит-и продајна вредно-ст. У томе ле-
жи вели-ка разлика: крајем 1932 роба изн-оси 15 м-илиона
a краје-м ш е  46.3 милиона. Ту ое налази даље још и меласа, 
резанци и т. д. Фабри-ка зна, да he само један део ^свог про- 
извода моћи пласирати no еадапш.ој цени — нароч-ито 
с -обзиром на .велике још непродате стокоме шећера у целој 
земљи —док he вероватмо -претежви део њене производњ-е 
(изиаси1 -ceera 1000 до 1400 ваг-овз) мограти бити продато у 
иност-равство, гго ценама које претстављају губитак. Чим 
буде до- тога дошло1 анда ће ова'ј идаи фонд од 5.3 милиона 
бити употребљен за те губитке и брзо ће се стопити,

Да није дошло до образова-ња -овог фонда, -обртни ка- 
ћитал фабр-ике „Бачка” износио би свега вешто -мало изиад 
100 милиона, a тако je 154 -милиоиа. Од иога je само 5.8 
мклиона туђих сретстава a све остало сопствена сретства. 
Повериоци ;су опали према 1930 години за 23 милиона у ве- 
аи са редукцијом производње; »од 5.8 .милиона они ее више 
не могу сматрати као павериоци у правоам' с.мислу речи већ 
су to рачуни који крајем 1933 године јон; нису лмквиди- 
рани. С обзиром на зиатна оопепввна сретства „Бачка” не 
sroipa да ради са кредитима.

Ово повећање активе и билансирање засебно опоре- 
зиваних резерви нашло jie у активи своја .адшварајућа по- 
већања »од залихе робе. Али имамо и »од инвастиција из- 
ведоо повећање вредности, .због нових постројења и ,v.o- 
дернкзације, tiako да je вредност евих инвестиција билан- 
сирана са 66.7 милвдна према 59.4 милиана у 1932 години. 
To није последица валоризирања актива навда већ инве- 
стиција, у првом реду, машина, зграда, пру.га и т. д. По- 
стављени с:у нови електрични далевоводи, (мо:дернизирана je 
електрична центрада и т. д. Интересантао je и повећање 
повиције дужници, ш  28.7 на 31.6 милиана. Роба се, бареМ 
у земљи, не продаје ка кредит; значи да су  то зајдазви дати 
сељацима — репарима као- и сопствеки незатгослени капи- 
тали, који се иалазе као улог »од новчаних завода. Хартије 
од вредности, међу којима се налази мно-го акци ја. Аграрне 
банке и једаог текстилног ире-дузећа (за -трерзду

Отписи 2.757 3.690
Сумњива потраживања ..— -
Добит са пренаоом 11.309 12.884
Курена разлика ефеката ------  —
Амортшација ------  3.691

Приходи:
Пренос добитака из

ран. година ------  ------
Од ефеката
Од непокретности ?-----  ------
Од производње 14.615 23.097 I
Разни приходи ------ —-—
Г у б и т а к  -------- -------
Збир прихода 

или расхода 14.615 23-097

и лана), билансиране су са 3.3 милиона, колико и разна 
актива.

Пошто су нето приходи од производње износили свега
6.7 ч т ш ш ,  .a расходи, код 4.8 ж ж е т а  амортизац^је U  
милиона, исказује фабрика губитак од 3.3 милиона, који ће 
гсе пренети .на нови рачун, или пак покрити из засебно опо- 
резиваво-г резервиог фонда.

У управи фабрике шећера „Бачка” за 1933 годину, 
налазе се следећа г. r .:  Др Гедесв Дунђерски, претседкик; 
Филип Baijc, шипретседни«; Георг барон Улман, Др. ј. К. 
Челебоиовић, Бдмонд Холош, Е®геи Шварц, JoicMii Најман, 
Др. Стеван Клајн, A. Ацел и Лазар Продававић. У иадзор— 
ном 'одбору су г. г.: Имре Јакабчић, Милета Лесковад, Kaip- 
ло Ацел, Геза Стукс-Рибар, Јован Вучетић, Евген Краус, 
Оскар Х аж рш лаг, Др. Фрањо Кида и јосип: Пилиш.

PRVA JUGOSLOVENSKA TVORNICA VAGONA, STROJEVA
I MOSTOVA D. D., BROD NA SAVI .

Prva jugoslovenska tvornica vagona, strojeva i mostova 
d. d., Brod na Savi, zaključuje 1933 godinu sa gubitkom od 
886 hiljada, a sa prenosom gubitka iz 1932 godine, saldo iznosi 
1.47 miliona. i ako izgleda gubitak u 1933 godini nešto malo 
veći nego u 1932 godini, ipak je u stvari manji. Iz sleđećeg raz
loga: u 1932 godini gubitak bi u stvari iznosio nekoliko milion?. 
dinara, da nije iz rezerve, koja je preostala iz 1931 godine kada 
je zbog gubitka od 40 miliona snižena glavnica od 110 na 55 
miliona, upotreblje.no 13.6 miliona, pošto su bruto prihodi \l 
tekuće proizvodnje 1932 godine iznosili svega 1.86 miliona. U 
1933 godini su bruto prihodi gotovo isti, sa 1.84 miliona; ali ia 
iz fondova upotrebljeno samo još 1.5 miliona da bi gubitak bio 
sveden na svega 886 hiljada. Znači dakle, da je finansiski i 
knjigovodstveno tehnički sanacija ovog preduzeća uspešno iz
vršena. Od amortizacije investicija, koje bi bile doduše potreb
ne, odustalo se ove godine, pošto bi one povećale gubitak. 
Uprava je to mogla uraditi, pošto je krajem 1932 godine >z 
predostrožnosti rezervirala na ime amortizacija —  iz rezervisa- 
ne dobiti kod sniženja glavnice — kroz račun gubitka iznos od 
nešto preko 10 miliona, što kod investicija od oko 100 miliona 
i nije preterano mnogo. Naročito ne iako su se tom amortizacijom 
imale pokriti potrebe od ove godine.

Sudbina Brodske fabrike vagona, naročito poslednjih go
dina je veoma teška i žalosna, i usko je povezana sa onom naše 
teške odnosno mašinske industrije! Kolike kapitale ostavljamo 
neiskorfsćene, nezaposlene, samo zbog otsustva pravilnog razu
mevanja stanja stvari i zbog otsustva jednog privrednog plana. 
U našoj zemlji je slabo poznato (a izgleda da to ne znaju ni 
merodavni krugovi) da je Brodska fabrika vagona odnosno 
njena odeljenja za gradnju i popravku vogona i lokomotiva (za
sebna odeljenja) najmodernije uređena i najveća u Srednjoj 
Evropi. Pored tih odeljenja koja su smeštena u ogromnim hala
ma sa svim modernim tehničkim spravama, fabrika ima još 
veliku li'vnicu, radionicu za mostove, za razne velike železne 
konstrukcije, odeljenje za proizvodnju parnih kotlova (za cen
tralno loženje, za Iokomobile itd.), kovačnice itd. Već samo iz 
ovoga izlazi, da je fabrika organiz,ovana za velike poslove, za 
vel'ke liferacije, za koje dolazi u pitanje jedino država.

U izveštaju uprave Brodske fabrike vagona čitamo pored 
ostaloga: „Državni budžet u minuloj godini bio je podvrgnut 
još većem restrjngiranju u pogledu materijalnih izdataka, nego 
u prethodnoj godini, te stoga nismo mogli osigurati našoj tvor
nici veće -državne porudž-bine od strane Ministarstva saobraćaja. 
Ovo je naravno delovalo nepovoljno na u-poslenj-e fabrike jer je 
ista u glavnome uređena i namenjena udovoljenju potreba tog 
ministarstva, .odnosno drugih državnih privrednih institucija 
Stoga i pored najveće štednje i strogo provedene racionalizacije 
nije se mogao izbeći gubitak u prošloj poslovnoj godini” .

Toliko kaže uprava! Međutim m-i smatramo, da tu nema 
samo krivice do redukcije budžeta. Naše fabrike stoje nezapo



slene, iako bi kod normalnog etata popravki i obnavljanja voz- 
liog parka svi imali dovoljno zaposlenja, a sa druge strane 
nam Mađari (baš Mađari!) popravljaju vozove i liferuju nove lo
komotive, Danci motorna kola i ako bi to i Brodska fabrika 
umela da izradi (pa čak i jeftinije) a železničke radionice snab- 
deVaju se novim spravama i investicijama >da bi popravke mo
gle vršiti same. One su za 3% do 6% jeftinije od recimo Brod
ske fabrike, ali za to ne plaćaju poreze državi, koji dostižu bli
zu 2G% od vrednosti. Gde su dakle uštede? I druge države ima
ju svoje sopstvene železničke radionice, ali one nisu bile po
dignute za vreme najstrožije krize, na štetu i konkurenciju do
maćih industrijskih preduzeća.

U drugim državama su mlade industrijske grane, naročito 
mašinske industrije koje iziskuju, velike kapitale, uvek uživale 
naročite privilegije, premije, pa čak i subvencije u gotovu. Naša 
industrija na to ne računa ali ima elementarno pravo da traži 
da se veštački ne upropašćuje od strane države. Neka joj se da 
barem ono što se daje preduzećima u inostranstvu i ništa drugo.

Radionice Brodske fabrike vagona danas miruju. Pošto 
nema dovoljno porudžbina od strane države, fabrika mora da 
traži druge izvore zaposlenja, i ako je ovde preorijentacija naro
čito teška. Fabrika koja pravi lokomotive i vagone, ne može 
preko noći da se preorijentiše na recimo proizvodnju šrafova 
(što misli, kako čujemio, i državna fabrika u Zenici da počne 
proizvoditi i ako imamo kod nas u tome pogledu tešku hiper
produkciju) ili nekog drugog alata. To košta ogromne nove in
vesticije. Na proizvodnju velikih poljoprivrednih mašina nije se 
moglo misliti, prvo pošto nas je Engleska vezala trgovinskim 
ugovorom do 1932 godine, a drugo, ko kupuje još te mašine? 
Sve što se u tome pogledu moglo uraditi, su popravke loko- 
mobila, raznih mašina i vršalica. Lepi su uspesi postignuti u 
pogledu tramvajskih kola, ali je i tu tražnja ograničena i ako 
su kola bila prvoklasna i jeftinija od stranih. Dalje se prave peći i 
kotlovi za centralno loženje, ali svi ti radovi ne mogu nado
knaditi državne porudžbine i upravi fabrike ne preostaje d ru 
go, no zatvarati jedno odeljenje za drugim i čekati na bolja 
vremena i na preorijentaciju u državnoj industrijskoj politici. 
Ali kod tog čekanja prolaze godine —  a šta to za Brodsku 
fabriku vagona znači vidimo iz činjenice, da je ona još pre pet 
godina zapošljavala oko 1.800 do 2.200 radnika a poslednjih go
dina 300 do 350.

Iz donje tablice, u kojoj smo uporediii glavne bihnsne 
pozicije Brodske -fabrike vagona za posiednje četiri godine i iz 
koje se vidi, da je to bilo još nedavno ogromno preduzeće sa 
glavnicom od 110 miiiona dinara i da je bilansiralo sa obrtnim 
•kapitalom od ЗШ miiiona, postaje očigledna i sanacija, koja je 
bila potrebna zbog gubitaka nastalih kod poslednjih državnih 
liferacija uglavnome zbog razlike na kamatama bonova i 
kredita.

Račun iz ravnanja
Aktiva 1930 1931 1932 1933

u hiljadama dinara
Blagajna 265 105 194 163
Efekti 1.429 722 197 835
Investicije 85.789 86.120 86.788 95.000
Nove investicije 7.654 8.212 956
Roba i materija! 31.189 25.091 11.259 7.816
Dužnici 90.549 10.292 18.189 11.689
Državni bonovi 82.697 _ — . __
Sopstvene obligacije — — 7.500 7.500
Gubitak 4.503 39.87! 590 1.476

Pas'va
Glavnica 110.000 110.000 55.000 55.00D
Rezerva 1.000 1.000 1.000 1.000
Obligacije 28.100 28.100
Amortizacija 12.789 16.591 19.398 19.398

Rimese 20.000

b*
j -

Poverioci 152.542 39.059 27.931 21.937
Zbir bilansa 296.332 169.859 132.930 125.436

Račun gobitka

Rashodi
Troškovi 20.929

i dobitka

12.342 1.604 1.340
Porezi 807 592 807 382
Kamate 3.339 5.430 3.457 2.553
Dotacije amort. fondu — — 2.807 —

Otpisi 3.437 22.205 7.395 4
Gubitak iz 1932 - — — 590

Prihodi

Bruto prihodi 24.012 4.925 1.865 1.840
Ostatak snižene glavnice — — 13.628 1.500
Kutrsna razlika efekata’ — —• — 53
Gubitak iz 1932 — — — 590
Gubitak iz 1933 — — — 886
Ukupan gubitak — — — 1.476

Gubitak koji je 1931 godine iznosio skoro 40 miiiona eli
miniran je 1932 godine jednom radikalnom operacijom, kojom 
prilikom je glavnica prepolovljena; dalje je došlo u toj godini 
i do izvesnih promena kod akcionara, o čemu srno'opširno re- 
ferisali u analizi Brodske fabrike vagona u dodatku „Narodnog 
Blagostanja” od 9 septembra 1933 godine, broj 37 strana 210.

U 1933 godini smanjen je zbir bilansa ponovo za o lo
8 miiiona na' 125 miiiona, što je, s obzirom na činjenicu, da se 
poslovne prilike gotovo nisu ni menjale, bilo prirodno i neiz
bežno. Ipak je neosporivo, da se sanacija preduzeća sistematski 
sprovodi. Račun poverilaca pokazuje smanjenje za 6 na 21 mi
iiona, a to je dobro. Zbog ovoga kao i ztrog upotrebe od 1.5 
mffiona rezervnog fonda reduciran je i obrtni kapital. Fond 
amortizacije je ostao nepromenjen na 19.4 miiiona a isto tako 
i dug po obligacijama, sa 28.1 milion. Sopstvena sretstva iz
nose dakle 75.4 miiiona. Od 28.1 miiiona obligacija nalazi se u 
rukama fabrike 7.5 miiiona, tako da njena stvarna obaveza iznosi 
svega 20.6 miiiona.

Investicije su bilansirane sa 96 miiiona od čega 956 hi
ljada kao> nove. Znači, da su investicije pokrivene sopstvenim 
sretstvima i saldom obligaoionog duga, dakle dugoročnim dugom.

To daje preduzeću i u finansijskom pogledu zdravu 
strukturu. Dužnici su opali od 18.2 na 11.6, dakle za nešto preko 
6 miiiona, za koliko su odmah smanjeni i poverioci. Time su 
post'gnute uštede na kam atama; znatno smanjenje imamo i k o l 
računa roba i materijal od 11 na 7.8 miiiona, od čega je 2.2 
miiiona vrednost još nedovršenih radova.

Kod rashoda imamo prema 1932 godini nove ušteda. 
Upravni troškovi su smanjeni za 260 hiljada na 1..3 miiiona, 
to jest za 20%; rashodi na ime kamate iznose 2.5 prema 3.4 
miiiona a porezi su svedeni od 807 hiljada na 382 hiljade, zbog 
manjih obrta. Otpisi na smanjenim potraživanjima iznose svega
3.7 hiljada.

Žalosno je pogledati, da jedno preduzeće sa 75 miiiona 
sopstvenih sretstava i 50 miiiona tuđih pokazuje bruto prihode 
od direktnog procesa proizvodnje od 1.8 miiiona, i to već drugu 
godinu. Ali je to jedan od tipičnih znakova za očajno stanje 
u kome se nalazi naša mašinska industrija.

U upravnom odboru Brodske fabrike vagona nalaze sä 
sledeča gospoda: pretsednik Milivoj Crnadak, a  kao članovi inž. 
Svetozar Aranđelović, Beograd; Mihajlo Bajloni, Beograd; 
Marcel Bard, Pariz; Paul Bare, Pariz; Makso Bosnić, Brod n. 
S.; Dr. Teodor Bošnjak, Zagreb; Simon fon Kraus; Budimpešta, 
Franjo Latković, Zagreb; inž. Nikolaus Malaksa, Bukurešt; Dr. 
Branko Pliverić, Zagreb; Oskar Polak, Beč i Fric Rajsner, Beč;

A u nadzornom odboru su gospoda: Dr. Adolf Čuvaj, 
Koloman Đanješić, Ferdinand Medek i Stevan Jakovljevič.
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ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА УКОЧЕНОГ ДРВЕТА, 
Д. Д. СУШАК

Наш извоз дрвета био je прошле године већи него 
раввје године. За 635 милвоиа извезено je дрвета и ње- 
гове израде у прошлој години, према 481 милиона у 1932 
годвни. Међутим пре 5 година извозили смо скоро за 2 ми- 
лијарде двнара. Значи да смо још веома далеко од взве- 
зене вредности из 1929 годиве.

Ш тета je што код извоза нашег дрвета још увск 
преовлађује вепрерађена роба. Знатне колвчвне иду 
као труицв, a најеећв део иде као тесана и резана грађа. 
Извоз готових ировзвода игра опоредну улогу, и тешко je 
да ће он икада иматв већу важвост. Државе које оскуде- 
вају у дрвету или поједиввм врстама дрва, омогућавају 
само yiB03 невзрађеног дрвета, док готовом или прерађееом 
дрвету праве веће тешкоће, у виду све већих царина, кон- 
тивгевата итд., жако бв заштитиле сопствену прерађеввн- 
ску вндустрвју.

Прва југословенска т.ворница укочевог дрвета водиг- 
нута je  у намери да форсвра взвоз, али су тевжоће око 
извоза укочшог дрвета сваког дама све веће. Због тога je 
фабрика првнуђена да ooiCBehyje нарочиту пажњу домаћем 
тржишту. Али код вас потрошња укоченог дрв!ета још није 
тако разввјена да би обезбедила уопешан рад једној фа- 
брици већих димензија. Према томе, прва југословенсха 
творница укочсног дрвета биће у сваком случају и још 
дуго времена упућена првенствено на извоз. Грађевна де- 
латност je  готово у целом свету знатно омањена, a јаче 
баш у оним државама, које долазе првенствево у  обзвр код 
плаеврања дрвета в  провзвода дрвеве индустрије вз наше 
земље. To опет има за последвцу смањење нашег извоза. 
Ове годвне дагледа да he извоз дрвета и разнвх' прсшз- 
вода из дрвета опет опаети. Разввтак у гтрвом тромесечју 
ове годвне није био иеповољан. Али взгледв за  осталу го- 
дину нвсу баш повољни због нарочитог фаворвзирања ау- 
стријског дрвета од стране Италвје.

Упркос сввм тешкоћама подузеће je већ данас актив- 
но и ако ce валазв тек у прввм годвнама вословања, где 
постоје великв трошковв органвзацвје који he тек доцније 
донети повољније резултате. A то  je с Обзврскм на посто-
јеће првлике за ово младо подузеће већ веома повол>ан
резултат.

Бвлавси за последње трв годвне (друштво постоји
тек три годвне) овако изгледају:
Актива 1931. 1932. 1933.

у хвљадама двнара
Иввествцвје 14.966 15.398 15.561
Благајна 1 88 5
Менвце 15 137 147
Новчани заводи 37 291 130
Дужници 414 1.465 1.703
Роба 3.150 4.976 5.616

Пасива
Главвица 3.000 3.000 3.000
Повервоци 15.722 19.154 20.198
Добитак 7 11 20
Укупва бвланса 18.794 22.166 23.218

Збвр билансе показује иораст, од нешто преио мвли- 
она двнара. Инвествцвје су и ове годвне порасле за још 
скоро 200 хиљада динара. To je свгурно вово комплетирање 
машина, ш ш то  je фабрвка у потпуноств подигнута још
1931 - године.

Залвхе робе су порасле за 700 хиљада динара a ду- 
жниди за  250 хиљада што с скбзиром на стање кондем 1932 
године не значи мнаго. To je  према стању из 1932 године 
пораст од нешто иреко 10%.

Повериоцв су пораслв за милвов дввара што je по- 
следица ш требног повећаља активе, т. ј. инвествција, ду-

жника и poi6e. Чиста добит износв 9 хил>ада динара, као т  
ранијих година, са том разликом да ce чиста добвт прено- 
си на нови рачуи. Бољи успеси моћи ће ce остваритв тек. 
нешто доцније када буде омогућен интвнзиввији взвоз, од- 
носно када буде због ловећане грађеввнарске делатности по- 
расла потргаиња у самој земљи. Употреба ухоченог дрвета 
je »од нас у порасту. Помоћу ук-оченог дрвета израђују ce- 
сви бољи артикли из меког дрвета, за шта ce раније упо- 
требљавало искључвво тврдо дрво, које je скупље.

Рачуни губитка и добитка овако взгледају:

Приходи 1931. 1932. 1933,
у хиљадама дввара

Рачун фабрикације 833 2.433 2.14?
Курсна разлика 2 ------
Пренос добитка 7 12'

Расходн
Т рошкови 349 968 1.131
Камате 528 1.400 981
Дубвозм 52 21
Разлика курса 6
Добитак 7 Н 21

Рачун производње je дао прошле године за 300 хи-
љада двнара мање вего 1932 годвне. Упркос томе ТрОВЈКОВИ
су пораслв за 150 хиљада динара. Према томе бв прошла- 
годвна имала да буде неповољнвја него 1932 годива, али су 
издатцв ва каматама омањенв за  преко 400 на 980 хвљада 
динара. Пошто су повервоци остали ва встој ввсивв, они 
показују чак и пораст од 1 мвлвона, то je снвжење расхода 
на вме камате једвно последвца нвжих каматввх стопа. Код 
обавеза од 20 милвова и под претпоставком, да у току го- 
диае није бвло^ већих п-ромена, a  сигурно вх ввј,е бвло, јер> 
3/4  вовериоца отпада на иввествцвје, камате са 981 хвљаду 
двнара претстављају стопу од овега 5%. A то je за данашње 
прилике ввско.

У управл Прве југословенске фабрике укоченог др- 
вета) д . , д. ka Сушажу валазе ce следећа г. г. Максо Антић,. 
претседвик; Д*р Франц Ротевберг, Беч, вотпретседЈник; Бела 
Милић, Загреб, Туро Ружић, Д-р Ввктор Ружвћ, Д-р Ми- 
рослав Плој, Марибор, Д-р Теодор Фраикл, Беч, Изидор* 
Цукерман, Беч в Д-р Карл Цукерман, Беч.

И С П Р А В К Е

У анализи биланса: „Градске штедионице, Нови Сад“,, 
која je објављена у прошлом броју, ооткрале су ce веке 
грешке. Ha лрвој страни у речеввци: „Даље ce каже да je 
„унутрашња куиовна снага динара (зашто унутрашња?)- 
поскочвла (зашто не скочила?) у односу према ценшаа. 
кућа“ треба да гласи завршетак реченице: „у одвосу према 
паду ценама кућа“. Ha истој страни стојв: „Дужници су
људи или правна лвца“..., a  треба: „Дужнвцв су физичка
или правна лвца“... Ha другој стравв у реченици: „У изве— 
штају Градске штедвоиице пвше ce дебелим словвма, како- 
посао обраћа велику пажњу ликвидвтету“, мвсто речи. 
„посао“, треба да стојв „она”. Ha встој страни у речевици:- 
„А уставова може бити ве само у сввм псљопривредним 
гранама", место реча „пољопривредним” треба да стоји 
„привредним“. Ha трећој странв у речевици: „A bito ce
тиче израза спровођења градских зајмова то  ce сматра да' 
може обављатв емисију вли само1 вршити отпис обвезница* 
дугорочних зајмова општвне“..., место речи „отпис’’ треба 
да стоји „упис”. Прв дну страве у реченици: „1933 годиие 
структура активе' Штедионице тоташно je проггввна § 2 ње— 
зивог устава, јер je свега 2 милиона данара дала свим? 
вривредввт редш има“, место „2 милиона” треба да стој® 
„7,3 'мил“.



А Н А Л И З A Б ИЛ AH CA
Додатак „Народном Б лагостањ у“

Б Р 0Ј 27 БЕОГРАД, 30. ЈУНМ 1934. ГОДИНА ¥1

Садржај;
Vel. Bečkerečka fabrika šećera a. d., Veliki Beckerek 
Trgovačka i obrtna banka d. d., Novi Sad
Парна пивара, фабрика слада и квасца Мих. Ј. Косовљанииа a. д., Јагодина 
Југословенско трговачко акционарско друштво Б-еоград — Загреб ■— Љубљана 
„Мостонга“ бачки паромдик и творница шкроба д. д., Загреб

VEL. BEČKEREČKA FABRIKA ŠEĆERA A. D., VELIKI 
BECKEREK

Sve ono što smo kazali u prošlom broju kod analize 
,;Bačke” za teškoće naše šećerne industrije, važi i za Bečke- 
rečku fabriku šećera, a u izvesnom pogledu još u jačoj, poten
ciranoj meri, pošto je ovo naša daleko najveća šećerana, sa 
najraođemijkn postrojenjima. Ovo nam potvrđuje i izveštaj u- 
prave Bečkerečke fabrike šećera, u kome se pored ostaloga kaže 
i sledeče: „Prodaja šećera nije ni u ovoj godini bila zadovolja
vajuća, a uzrok tome ne leži samo u smanjenoj kupovnoj snazi 
našeg seljaka, već u hiperproizvodnji i većoj konkurenciji, koja 
je ušled toga nastala između naših fabrika. Mi snio o tim okol
nostima u toliko vodili računa, što smo našu proizvodnju bitno 
ogranič'li, da bi se na taj način prilagodili mogućnostima pro
daje”. čitaocim a „Narodnog Blagostanja” je poznato, da smo 
u novu kampanju 1933/34 godine ušli sa oko 4000 vagona ne- 
prodate robe. Dole je naša godišnja potrošnja ranijih godina iz
nosila oko 9 hiljada vagona, spala je poslednje dve godine na 
svega 5-—5.500 vagona; pored toga naše su šećerane u ranijim 
vremenima mogle i da izvoze —■ do 3000 vagona godišnje —- 
što je sada takođe postalo nemogućno —- sem uz vrlo oset- 
ne gubitke. Nije dakle teško izračunati u kako znatnoj meri je 
proizvodnja šećera morala biti ukočena: u ovoj kampanji naše 
su privatne šećerane bile zaposlene sa svega 20% kapaciteta, 
dok su dve državne fabrike — bez obzira na veliku hiperpro
dukciju —  radile, koliko nam je poznato, punim kapacitetom. 
Bfekat ove politike je bio povećanje neprodatih stokova i mala 
da nisu sve mere oko sužavanja proizvodnje od strane privat
nih fabrika ostale bez dejstva — na štetu svih, pa i državnih 
fabrika, koje za svoju robu, pa ni kod smanjenih cena ne mogu 
naći kupaca. Da privatne fabrike nisu vodile smišljenu i oba
zrivu politiku, ušli bi smo u novu kampanju sa 6— 7 hiljada va
gona neprodate robe. Ovako izgleda, da će ovogodišnji nepro- 
dati viškovi ostati nepromenjeni sa oko 4.000 vagona. Ima iz
gleda da će se ovi stokovi u idućoj kampanji ipak nešto malo 
smanjiti, prvenstveno zbog regulativnog dejstva same prirode: 
prolećne suše upropastile su useve tamo gde šećerna repa nije 
dovoljno duboko sađena odnosno tamo gde polja nisu dovoljno 
duboko preorana.

Rentabilitet šećerana kao i količina proizvedenog šećera 
ne zavise samo od tehničke savršenosti procesa industrijske 
prerade nego u velikoj meri i od kvaliteta repe. Na ovaj utiču u 
glavnome dva faktora: atmosferske prilike, koje su van uticaja 
fabrika i koje uključivaju velike rizike, pošto moraju fabrike 
preuzeti unapred kupljenu repu —  nepoznavajući procenat še
ćera niti količinu repe. Ali za kvalitet repe nisu važne samo 
pravovremene kiše i toplote, nego i stručnost seljaka — re- 
рата. ReparsSka tradicija neobično je važna, pošto je ona odlu- 
čiijtića za način setve, okopavanja i negu prilikom vađenja repe. 
Seljaku ide u račun da vadi što zreliju repu, pošto je ova ve

lika i teška. Tome na suprot ustanovljeno je hemiskim analiza
ma, da mlada repa sadrži mnogo veći procenat šećera nego 
zrelija, zbog čega šećerane odobravaju reparima izvesne pre
mije, ako pravovremeno vade i liferuju repu. Tim premijama na
doknađuju se razlike na težini robe. Znači, da je kod ove gra
ne potrebna uska saradnja između seljaka i šećerane, što je u 
obostranom interesu, ali kod nas vrlo retko slučaj. Veliko-Bečke- 
rečka fabrika nalazi se u tom pogledu u zavidnom položaju, po
što se njeni liferanti repe mogu ubrojiti međ najdisciplinovanije 
i najnaprednije proizvođače u našoj zemlji, a to vrlo mnogo 
znači. Nije samo slučaj da šećer Bečkerečke fabrike uživa re
nome najboljeg u zemlji i da je tražen i na1 svetskom tržištu. To 
nije samo posledica modernog načina proizvodnje nego dolazi u' 
velikoj meri od vamrednog kvaliteta šećerne repe koja se pre
rađuje.

U kolikoj meri mogu atmosferske prilike da utiču na 
proizvodnju šećera odnosno na prinos repe i njenu sadržana 
šećera potvrđuje izveštaj uprave Bečkerečke fabrike za 1932 
godinu gde se u tome pogledu veli: „usled vrlo povoljnog pri
nosa repe morali smo preuzeti i preraditi neobično veliku ko
ličinu repe, radi čega se i naša proizvodnja u razmeri prem a 
poslednjim dvema godinama povisila za 20%, ali su obilne je
senje kiše uticale nepovoljno na sadržaj šećera, tako da smo 
imali slabo iskorišćavanje”. Ovakve prilike, naročito kada je u 
programu smanjenje proizvodnje, u znatnoj meri utiču na tro
škove proizvodnje.

S obzirom na naše ostale fabrike šećera, nalazi se Ve
liko Bečkerečka u vankomkurencijskom položaju. Teške prilike, 
srozavanje proizvodnje, otežan izvoz, preterana trošarimska opte
rećenja dovela su do toga, da za ovu, pa već i prošlu godina 
naše šećerane iskazuju gubitke, koji idu u teške milione. Kod 
Bečkerečke fabrike to još nije slučaj — ali ne zbog povoljnog 
poslovnog rezultata nego u glavnome zbog njenih rezerva iz 
ranijih boljih godina. Ona iskazuje i za 1933 godinu čistu dobit 
od 11.5 miliona — dok je zarada još pre četiri godine iznosila 
100% više. Vidimo dakle da je i ovde kriza tražila velike žrtve.

Posmatraocima, kojima prilike nisu poznate, (a takvih 
kod nas nema malo), mogla bi i ova zarada izgledati ogromna. 
Međutim to nije tačno. Slučajno nam je poznato da je u Bečke- 
rečku fabriku kod osnivanja investirano 1.3 miliona engleskih 
funti, a  to je kod današnjeg kursa funte skoro 320 miliöna di
nara, a s obzirom na zlatnu funtu 420 miliona dinara. Ova čista 
dobit pretstavlja dakle ukamaćenje od svega 2.61%, a s obzirom 
na sadašnji kurs funte 3.5%. Pri tome srno ubeđeni da je i ova 
čista dobit mogla biti postignuta jedino upotrebom latentnih 
rezervnih fondova; ako bi u završnim računima imao biti od
lučujući samo efekat ovogodišnjeg rada —  odnos svih rashoda 
prema prihodima —  onda bi i Bečkerečka fabrika šećera mo
rala iskazivati gubitafc

Zbog toga je važno da podvučemo, da je Vel. Bečkerečka
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fabrika šećera finainsiski vrlo dobro fundirana, i samo toj č mje
rnici imaju akđonari da blagodare još uvek relativno povoljnu 
zaradu u vidu dividende od 40 dinara na akciju, dok je u 1929 
i 1930 godini iznosila 80 dinara.

Vđo povoljno imovinsko stanje Vel, Bečikereeke fabrike 
šećera potvrđuje nam i donja tablica, u kojoj donosimo glav
ne bilansne pozicije za poslednje četiri godine:

Račun izravnanja
Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.

u hiljadama dinara
Investicije 45.180 45.842 45.842 51.982
Dužnici 57.518 37.602 38.149 -----
Efekti 5.453 18.907 18.013 17.104
Roba 23.429 27.959 25.853 43.228
Blagajna — 2.027 916 - 1.221

Pasiva
Glavnica 36.000 36.000 36.000 36.000
Red. rez. fond 3.826 4.326 4.867 9.006
Fond za pov. glavnice 3.360 3.360 3.360 3.360
Fond valorizacije i kurs, razl. 9.136 9.136 9.136 9.136
Fond amortizacije 24.740 29.324 32.396 35.817
Fond poreske rezerve — — — — 6.000
Poverioci 32.456 31.819 27.399 1.984
Čista dobit 22.132 18.160 14.222 11.591
Zbir bilansa 131.882 132.339 128.778 113.535

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Plate i trošovi 5.800 5.249 4.361 3.791
Porezi 6.268 8.696 8.484 8.952
Dubiozna otraživanja — — 915 423
Kursna razlika — —• 1.142 98
Poreske rezerve —• —■ — 6.000
Amortizacija — — — 3.421
Dobit 22.132 18.160 14.222 11.591

Prihod;
Bruto prihodi 35.192 31.886 29.124 34.276

Upoređujući biiansne podatke za 1933 godinu sa onima
iz ranijih godina postaju očigledne izvesne promene u struk-
turi aktive i pasive. Za to imamo objašnjenje u izveštaju upra
ve za 1933 godinu, gde se na jednom mestu veli: „ovaj bilans 
je sastavljen na osnovu novih poreskih zakona i sadržava znat
ne rezerve”. Misli se ovde na uredbu o oporezivanju latentnih 
rezervi-, zbog koje imamo u pasivi obrazovan i nov fond po- 
reske rezerve od 6 miliona dinara. Izraz „sadržava znatne re
zerve” nije dobro izabran. Bolje bi se moglo reći iskazuje znat
ne rezerve, posto su latentne rezerve, kojih sada nema, i ranije 
postojale i ako u bilansu nisu došle do izražaja. Novo je ove 
godine, da su poverioci kompenzirani sa  dužnicima i da je iska
zan samo njihov saldo od 1.98 miliona, što znači, da su po
verioci za taj iznos veći od dužnika — ali ostaje poznat iz
nos jednih i drugih. Van svake je sumnje, da su poverioci, zbog 
smanjene proizvodnje prema ranijim godinama, znatno opali — 
u 1932 prema 1933 godini za 4 na 27 miliona. Stvarnih dužnika 
ima Beokerečka fabrika gotovo vrlo malo —  pošto se roba ne 
prodaje na kredit; znači dakle, da pretstavljaju iznosi, koji su 
ranije bilansirani kroz račun dužnika, sopstvena nezaposlena 
sretstva, plasirana ikod novčanih zavoda, U tome slučaju su knji
govodstvene kompenzacije sa poveriocima opravdane, naročito 
ako međ dužnicima nema dubioznih potraživanja.

Zbog ovoga je zbir bilansa, koji je 1932 godine iznosio 
još 128.7 miliona, smanjen na 113.5 miliona; ovo bi smanjenje 
bilo mnogo veće, da nisu istovremeno dotirani redovni rezervni 
fond, fond amortizacije, i nov fond poreske rezerve sa ukupne*
13.6 miliona. Iz ovoga izlazi, da Bečkerečka fabrika šećera kod
113.5 miliona zbira bilansa ima svega 1.9 miliona poverilaca 
odnosno 111 miliona spostvenih sretstava, od čega je glavnica, 
36 miliona, fondovi 64 miliona a dobit, koja je na dan 31 de
cembra 1933 godine bila još nepodeljena, U .5 miliona.

Od ovih sretstava plasirano je 52 miliona na investicije 
prema 45.8 miliona ranijih godna. To je posledica nabavke iž- 
vesnih novih mašina, kao i nepokretnosti u Beogradu, koje su 
preuzete za izvesna zamrznuta potraživanja kod jednog velikog 
novčanog zavoda pod zaštitom.

U vezi sa uredbom o valorizaciji latentnih rezervi pove
ćana je vrednost robe, koja se sada bilansira onako kao što t> 
propisuje poreska uprava. Ali ako te cene ne budu postignute,' 
onda će tu biti gubitci. Vrednost zaiiha je u 1933 godini za
17.3 miliona veća nego u 1932 godini, a nije isključeno, da ima 
fabrika sada i veće stokove neprodate robe nego pre godinu 
dana. Hartije od vrednosti su bilans rane sa 17.1 miliona, od
nosno za 1 milion manije nego u 1932 godini, zbog kursne razli
ke. Međ ovim efektima nalazi se veći paket akcija Agrarne 
banke. Bruto prihodi su 1933 godine sa 34 miliona nešto veći 
nego 1932 (za oko 5 miliona) verovatno zbog toga, što je pro
izvodnja reducirana i što nije bilo toliko gubitaka kod izvoza. 
Porezi iznose skoro 9 miliona, dok su u 1932 godinii bili 8.48 
miliona, a u 1930 godini, kod mnogo veće proizvodnje samo 6.2 
miliona. Ali je pohvalno što su režijski troškovi smanjeni: ü
1930 godini iznose 5.8 miliona a u 1933 godini svega još 3.8 
miliona. I to je u vezi sa smanjenjem proizvodnje.

Od ukupne zarade, od koje je 327 hiljada prenos iz prošle 
godine, dotirano je 500 hiljada rezervnom fondu, 1.13 miliona^ 
upravnom i nadzornom odboru, 9.6 miliona je dato na ime divi
dende a 364 hiljade je preneto na novi račun.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Graf Aleksandar Če- 
konić, Baron Dr. Mađar aši’ Bek Marcel, Hugo Elbogen, Dr. Drag. 
Aranđelović, Josif Bun, Dr. Jakob Čelebonović, Rudolf Elbogen, 
Dr. Oton Frangeš, Emil Frajnd, Milutin Lazarevič, Artur Lede
rer, Đura Lederer, Baron Geza Pap. U nadzornom odboru su: 
Dr. Miša Matič, Andor Marton, Edmund Poper, Robert Trajš i 
Dr. Slavko Županski.

TRGOVAČKA I OBRTNA BANKA D. D., NOVI SAD

U svome izveštaju za 1932 godinu, koji je bio sastavljen 
u proleće 1933 g. napisala je uprava Trgovačke i obrtne banke a 
Novam Sadu pored ostaloga i sledeče reči: „Nezapamćena kriza 
još traje, alt nam se čini, da su crni oblaci opasnosti već 
razbijeni i da smo teškoće našeg puta već prevalili.” U koliko 
može ova konstatacija, napisana pre godinu dana, da zvuči i 
suviše optimistički, ipak smatramo, da je ona, baTem u koMko 
se odnosi na rad Trgovačke i obrtne banke, potpuno opravda
na. Razvoj događaja u 1933 godini a pre svega podatci iz bi
lansa za kraj 1933 godine u punoj meri potvrđuju ispravnost 
ovog predviđanja. Stvarno je Trgovačka i obrtna banka u No
vom Sadu već prebrodila najveće teškoće. Evo iz čega može to 
da se zaključi: ako pogledamo donju tablicu, videćemo, da je 
bančin obrtni kapital od kraja 1930 godine do kraja 1932 go
dine smanjen od 227.2 na 135.7 miliona, odnosno za  87 miliona 
dinara. U 1933 godini međutim, njen zbir bilansa iznosi 136.2 
miliona. Znači, da je posle dvogodišnjeg rapidnog smanjenja 
sada ostao stacionaran, i pošto banka ni u toj godini nije pri- 
begla moratorijalnoj zaštiti, ni de jure ni via facti, — nego je 
svim svojim obavezama odgovarala u celosti, a u najčešćim slu
čajevima čak i bez obzira na ugovorene otkazne rokove, onda' 
se može smatrati da je mrtvu tačku prebrodila. Bančina aktiva 
je u 1932 do 1933 godine morala biti neverovatno likvidna, 
pošto joj je bilo mogućno, da i u najtežim danima po naše ' 
bankarstvo smanji svoje obaveze per saldo za 87 miliona Još od 1
1931 ka 1932 godini isplaćeno je na ime otkaznih uloga preko 46 ;
miliona, tako da su ovi smanjeni na 96.3 miliona, dok su kral
jem 1933 godine ovi ulozi iskazani sa 96.9 miliona. Iz ovoga ! 
izlazi neobično povoljna konstatacija, da su uplate po ulozima' ‘ 
u 1933 godini premašale isplate. -

Izveštaj uprave za 1933 godinu bavi se zakonom o gat&o. 
ti zemljoradnika kao i .uredbom o zabiti banaka. Sve ove ФзђГСК'



125
namerne ali jednostrane i preterane mere za zaštitu zemljo
radnika — dužnika nisu ublažile krizu. Naprotiv, zbog ovih 
zakonskih mera je zemljoradniku pomognuto, da ne plaća du
gove, ali je izgubio svu -kreditnu sposobnost, a uredbom o za- 
štili banaka u svojim konačnim posledicama pogođeni su ta
kođe oni kojima se htelo pomagati: bamke i njihovi -ulagači. 
Vrlo pravilno je i gledište bančine uprave, kome je dato mesta 
u izveštaju za 1932 godinu, da bi se septembra 1931 godine, u 
teškim, .panikom izazvanim trenutcima, moglo lakše -nači 1-eka, 
kao što to svedoče uspešne mere sprovedene u Americi u pro- 
leče 1933 godine.

Evo kako su se kretali poslovi Trgovačke i obrtne banke 
u Novom Sadu, posmatrano kroz njene bi-lanse za poslednje 
čefri godine:

Račun Izravnanja
Aktiiva 1930. 1931. 1932. 1933.

u hiljadama dinara
Gotovina 8.842 8.226 2.720 4.721
Blagaj, zapisi N. B. —.— 11.000 18.000 23.000
Potraž. kod banaka 16.057 2.971 4.471 1.528
Hartije o-d vrednosti 10.856 7.528 2.242 884
Menice 116.577 97.562 70.394 64.940
Imovina -penz. fonda 5.140 6.218 6.957 7.564
Dužnici 44.312 20.128 10.812 14.522
Hipotekarn-i zajmovi 19.004 21.748 18.235 17.097
Nepokretnosti 1.903 1.903 1.903 1.903
Nameštaj 1. din. 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fond 6.300 6.800 7.214 7.514
Pensioni fond 5.140 6.217 6.957 7.564
Ulozi 154.023 137.861 96.279 96.954
Poverioci 29.272 7.272 567 127
Žiro za treće kod N. B. 1.130 1.689 1.56-8 340
Reeskont 305
Čista dobit 4.407 3.212 2.367 2.525
Zbir -bilansa 222.690 177.284 135.734 136.162

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Porezi 842 1.045 732 312
Upravni troškovi 3.074 2.915 2.050 1.593
Otpisi sumnj. potraž. 169 440 2.199 - 2.205
Otpisi na efektima — .— 1.679 64 —.—
Dotacije pansionom fondu — .— — .— 157 59
Čista dobit 4.407 3.212 2.367 2.525

Prihodi
Preno-s dobiti 186 207 240 315
Kamata 6.548 . 7.626 6.449 5.605
Provizije 1.515 1.221 637 358
Od nepokretnosti 244 236 244 288
Od efekata — .— — .—- — .— 137
Bruto dobit 8.493 9.291 7.569 6.705
Dividenda 15% 1 1 '% 7:% 6 %

Glavnica iznosi 20 miliona na koliko je povišena u 1930
godini —• ne javnim upisom nego time što je Trgovačka i 
obrtna banka preuzela novosadski fiiTjal Jugoslo-venske udružene 
banke a ova upisala deo nove emisije, od ranije 12 na 20 mi
liona. Rezervni fond iznosi u 1933 godini 7.5 miliona a  gotovo 
isto toliko i penzioni fond; ukupno ovi fondovi su iznosili kra
jem 1930 godine 11.4 miliona a sada preko 15 miliona, tako da 
dostiže .glavnica i fondovi Trgovačke i obrtne banke u Novom 
Sadu u 1933 godini već 35 miliona.

Ulozi na štednju, koji su u 1930 godini bilansirani sa 154 
miliona, iznose u 1932 godini svega 96.3 miliona odnosno za 
58 miliona manje. Od toga otpada na smanjenje u 1932 godini
41.6 miliona, a pošto su u 1932 godini ubrojeni među uloge 
i novi, sa t.zv. morato-rijskom klauzulom, koji se minimalno ili

uopšte ne ukamaćuju, ali su zbog toga uvek i bez otkaza ispla
tivi, u iznosu od 22.6 miliona, onda to znači, da su stari ulozi 
opali na 73.6 miliona — i prema tome je još u 1932 godini 
isplaćeno od starih uloga na štednju ne 41.6 miliona nego 64 
miliona, što je nesumnjivo bio ogroman napor. Iz podataka 
za 1933 godinu ne vidi se, koliko iznose stari a koliko novi 
ulozi — ali je važna konstatacija, da je njihov zbir ostao isti 
kao i krajem 1932 godine, na 96.95 miliona, odnosno za1 oko 
700 hiljada dinara više. Van svake je sumnje da je i u 1933 
godini bilo odliva uloga — ali je ovaj u celosti kompenzirati 
primicanjem novih, što je najbolji dokaz da je poverenje u Trgo
vačku i -obrtn-u banku ponovno uspostavljeno i da su se nje
govi ulagači potpuno pomirili. Ostali poverioci gotovo su u ce
losti likvidirani. Oni su u 1930 godini iznosili još preko 30 mi
liona; krajem 1932 godine svedeni su na nešto preko 2 miliona 
a krajem 1933 godine iznose još oko 800 hiljada u šta je ura
čunat i bančin žiro za treće kod Narodne banke, koji je od
1.6 miliona u 1932 sveden u ovoj godini na 304 hiljade. Kra
jem 1933 godine iskorišćen je reeskontni kredit kod Narodne 
banke za svega 305 hiljada. Iz analize same pasive možemo 
već kon-statovati, da znači 1933 godina za Trgovačku i obrtnu 
banku i prekretnicu i poslovnu normalizaciju-. Kriza je, kako 
izgleda, o-v-de definitivno prebrođena. To nam uostalom potvr
đuju i strukturalne promene aktive.

Gotovina i potraživanja kod novčanih zavoda (u šta ulaze 
i blagajnički zapisi Narodne banke) dostižu krajem 1933 godine 
skoro 30 milona dinara, a to je za pet miliona više nego u 1932 
godini ili za 10 miliona ili 50:% više od glavnice. Likviditet je 
dakle odličan. Pri tom-e smatramo za potrebno da napome- 
nemo, da -kod potraživanja kod novčanih zavoda nema zamr
znutih potraživanja, nego samo no-va —- a pretežni deo -sretstava 
koja su knjižena preko ovog računa 23 miliona pretstavljaju 
blagajničke zapise Narodne banke. U 1930 godini iznosilo je 
potraživanje kod drugih banaka 16 miliona, ali je još u 1931 
godini, kada se pojavila opasnost da postane nelikvidno, sve
deno na 2.9 miliona, u 1932 godini iznose 4.5 a 1933 god:ne 
svega 1.5 miliona.

S obzirom -na uloge, odmah likvidna- sretstva (blagajnič
ki zapisi) mogu se u svako doba eskontirati i gotovina iznosi 
30%, što znači, da ima banka mogućnost, da u slučaju potrebe 
smanji svoje uloge odnosno ukupne obaveze za čitavu jednu 
trećinu a da pri tome ne m-ora likvidirati -ni jedan deo ostale 
-aktive. Ali, a to treba svakako podvući, ovaj znatan likviditet 
potreban je s -obzirom na priličan iznos „а vista” uloga, za 
koje je banka preuzela obavezu т garantiju, da će ih svakog 
momenta isplatiti. Ona ove uloge, koje cenimo na 15 do 20 
miliona dinara, vodi u svojim knjigama i strogo odvojeno, i ne 
upotrebljava ih za isplatu starih obaveza. Ispla-ta ovih „а vi-sta” 
uloga obezbeđena je blagajničkim zapisima Narodne banke.

Menični .zajmovi, koji su -prema 1930 godini skoro pre
polovljeni, smanjeni su i u 1933 godini, za -nešto preko 5 na 
65 miliona. I vrednost portfelja efekata, koja je 1930 godine 
bila još oko 11 mili-o-na, a 1932 godine 2.2 miliona, svedena je 
sada na svega 884 hiljade, a  otplate po dugoročnim hipotekar
nim zajmovima donele su u 1933 godini -nešto preko- 1.2 mi
liona tako da dostižu ovi zajmovi sada 17 miliona. Time su 
smanjeni manje likvidni plasmani- prema 1932 godi-ni za oko
9 miliona a povećan odmah likvidni, i to za oko 5 miliona po
većana gotovina odnosno odmah likvidna sretstva a za oko 4 
mili-ona su povećani zajmovi po tekućim računima, koji su pora
sli- od 10.8 miliona (na koliko s-u svedene -od 44 miliona u
1930 godini) u 1932 godini na 14.5 miliona krajem 1933 godine. 
Vidimo dakle, da se Trgovačka i obrtna banka nije ustručavala 
odobravati nove zajmove čim su se njeni ulagači smirili.

Vrednost nepokretnosti je bilansi-rana nepromenjeno sa
1.9 -miliona a bančin inventar je u celosti otpisan na 1 dinar.

Bruto prihodi su u 1933 godini prilično opali-, ali je nji
hovo smanjenje, upoređeno sa oni-m -u 1932 godini, nešto malo 
manje. Međutim ü-präva je uspela da smanjenjem rashoda nado-
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knadi razliku nastalu zbog manjih prihoda. Porezi su svedeni 
od 732 hiljade na 312 hiljada, a upravni troškovi su reducirani 
za preko 151%, tako da iznose 1.6 miliona prema 2.05 miliona 
u 1932 godini, dok su oba ranije godine iznosili 3 mil ona. 
Otpisi su iskazani ove godine sa 2.2 miliona, koliko i 1932 i
1931 godine, sa tom razlikom, da je otpis gubitaka na kursnoj 
razlici smanjen a onaj sumnjivih potraživanja povećan. Samo 
tako je vrednost aktive ostala realna — a o tome uprava strogo 
vodi računa!

Zbog manje dotacije pensionom fondu, ušteda kod rasho
da i nešto većeg prenosa čiste dobiti iz prošle godine, iznosi 
dobit u 1933 godini 2.52 miliona prema 2.36 miliona u 1932 (u 
1930 godini dobit je bila 4.4 miliona). Dividenda' se poslednje 
četiri godine stalno smanjuje, s obzirom na iprilike. Ona je
1930 godine iznosila još 15%; zatim u 1931 godini 11% i ako 
je dobit bila dovoljna za isplatu nepromenjene dividende. U
1932 godini isplaćeno je 7% dividende a za 1933 godiu 6% 
i ako dobit omogućava i 12% dividendu. Za 1932 godinu uprava 
bančina diugo se kolebala da li da isplati dividendu ili ne, ali 
se ipak odlučila, s obzirom na materijalne interese većine, a 
naročito manjih akcionara, da je isplati i ako je nekoliko akci- 
onara bilo protivnog mišljenja, s obzirom na opšte ieške 
prilike. Upravi je dato na ime tantijeme 109 hiljada, fondovima 
je dotirano 550 hiljada a 666 hiljada je preneto na novi račun.

U upravi Trgovačke i obrtne ba'nke u Novom Sadu na
laze se 1933 godine sledeča g. g.: Ernst Bernat, pretsednik, 
Geza Förster, potpretsednik, Dr. Viktor Fenje, Bene Forgač, 
Viktor Gros, Ferdo Giskan, Jos'p Lahman, Dr. Ferdo Lustig, 
Milorad Matič, Bela Peklo, Dr. žarko Stefanovič, Dr. Dezi- 
derije Tibor i Avgust Tosti. U  nadzornom odboru su g. g.: 
Benjamin Flajšer, S. Baruh i Bela Gold.

ПАРНА ПИВАРА, ФАБРИКА' СЛАДА И КВАСЦА
МИХ. ]. КОСОВЉАНИНА A. Д. — ЈАГОДИНА

Ево како je опала шгпрошња пи:ва у нашој земљи за 
неколико лоследњих година:

Године укулна потрошња искоришћен
хл.

1924 око 750.000 50%
1927 740.000 49%
1928 728.307 48%
1929 674.763 45%
1930 653.238 43%
1931 540.254 36%
1932 339.762 22%
1933 228.000 15%

У периоду 1924 до 1929 године лотрошња варира из- 
међу 680 и 750 хиљада хл, односно између 45% и 50% капа- 
идтета наших 36 пивара које могу да продаводе око 1.5 ми- 
лиоиа хл пива годишње. Овде т-реба одмах нароменути да 
иадие пиваре ш  у најбољим годинама нису могле искори- 
стити више од половине свог капацитета, пошто je код нас 
потрошња пива сезонска. Пивара, која хо-ће да прода 25 
ш љада хл пива, мора да раснолаже капацвтетом од 50 хи- 
љада, да би била у стању савладати дашрошњу односно кро-- 
дају у неколико летњих меоеци. To je једна структурелна 
незгода, са којом су међутим наше оиваре могле некако да 
нзиђу ш  крај, док je конзум износио још  око 700 хиљада 
хектолитара годишње, — сада, међутим, ситуација je поста- 
ла катастрофална: за последње четири године потрошња je 
опала од 674 хил>ада на 28 хиљада и тиме упоредо проценат 
искаришгћења капацитета од 45% ва свега 15%. У 1933 го- 
дини потрошња je према 1932 годиии опала за 33%, до« je
ч 1932 према 1931 годиии смањена за 37% a према 1927 го- 
дини за 54%.

О разлозима je у „Народном благоетању” већ више 
пута било речи. Имали омо ирилику, joni много раније, да 
ухажемо на очајно .стање у «оје je мррала да дође наша

пиварска индуетрвја — не сопственом иривицом. Несумњиво 
je да je општа криза пољопривреде као и ослабљење купов- 
не 'Снаге потрошача —• сељака, пошпо смо претежно аграр- 
на земља —  морала утицати на смањење потрошње пива. 
Али, то  će не сме оустити из в.ида, привредна депресија 
није једиии разлог. Постоји ту још један мното значајнији 
a то je наша државна и самоуиравна фискална политика, 
која има за данашње тешко стње ове индустрије да сноси 
велики део одговорности, због тога, што je гтовишењем тро- 
ш арм е на пи®'0 и ослобађањем вииа од државне и баиовин- 
ске трошарине учинила пиво и сувише 'Скуп»м 'пићем.

Код индустрије пива јасно се види, да потрошња по- 
чиње опадати у 1929/30 години, када су дажбине на пиво 
поеећаее. Ударац који je тиме био задат нашој пиварској 
индустрији бео' je дупло тежак, пошто je дошао истовремеео 
са аграриом кризам. Док. je 1927/28 године пиво' било о>пте- 
рећеио просечно no хектолитру са  максимално 100 до 162 ди- 
нара у|рач'у,најући овде и државну и самоуправну трошари- 
ну, порезе на пословни ,промет, ови су терети повећани до 
1931/32 године, у неколико махова на 265 динара. A разум- 
љиво je, да овакво оптерећење већ одавно прелази граеицу 
свошљивбсти, нарочито и због тога, што пиваре нису имале 
могућиости да иревале ове терете иа поирошаче, него су 
морале известан део еаме преузети, а а  терет својих бруто 
прихода, који :cy због смањења оотрошње већ и онако у 
знатној мери редуцираии, пошто je било апоолутно иемсгу- 
he, да се стални режијски ггрошкови емање у обиму који 
би одговарао редукцији производње.

Поред ових повишених фиокалиих терета je у 1932 
години, у априлу, укинута код иас још и државна и бано- 
винска трошарина на виио и ракију. Пико, које je свугде у 
свету оптерећеио мањим јаввим дажбинама не-го вино, више 
није у стању да коекурише вину и ракији — и то  je био 
нов разлог за 'OoaAafte потрошње. Изгледа да he се у томе 
иогледу у O'BO'j години ситуација нешто изменити, пошто 
постоји »огућност да баиовине уведу нове трошарине на 
сино и ракију.

УслеД ових тешких прилика морале су у 1933 години 
обуставити производњу пиваре у Сиску, Тузли, Марибору 
и Цетињу, a једна, у Војводини пала je под стечај. Још ра- 
није, noroiH су обуставиле пиваре у Петроварадину, Оточцу 
u Оеијеку, a за 1933 годину готово све ће пиваре моратида 
закрше CB’O'je рачуне са губиткам.

Поред 'свих најпоменуггих тешкоћа несмемо' пустити из 
вида, да су у прошлој 1933 години биле и ат.м0'сферске при- 
лике иеповољие, и то  баш у летњим месецима, када je по- 
грошња пива највећа.

Парна пивара, фабрика слада и квасца, Мих. ј. Косов- 
љанин a. д. у Јагодини продала je прошле године свега 22 
хиљаде хектолитара пива, односно за  9.2 хиљаде. или 30% 
мање него у  193.2 години. Упркос овом знатноме смањењу 
од готово једне трећине, ипа« фабрика покрива данас сжоро 
10% од укупне наше потрошње пива •—■ док je у периаду 
1927/28 у ч е 'С т в о в а л а  у земаљској лроизводњи сгс ота 4.5%, 
и ако je њена тадања производња била sa више од 100% 
већа »ero данас. To je код данашње ектуације релативно 
аовољан знак, јер доказује, да je потрошња код других пи- 
вара јаче смањен иего код Јагодинске — лошто њено пиво 
ужива сјајну репутацију. П-оред производње пива, бави се 
Јагодинска пивара и фабрикацијом квасца, која je у рани- 
јим година-ма била лукративна али сада то одавво1 више није. 
Управа пиваре напомиње у свом извештају за 1933 годину, 
да je индустрија квасца такође имала тешку годииу, због 
новоподитнутих фабрика, које су цене једнако обарале — 
и којима се требало прилагодити.

У 1933 години стварно више није мотло бити говора 
о> каквим ' добитцима. Налротив, сви напори пивара били су 
концентрисани на смањење расхода, да би се барем на тај 
начин с-мањио губитак, што нама у пуној мери 'гтотврђује
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доња табела, у којој доносимо главне билансне позиције за 
последње четири године. Пословна стагнација постаје очи- 
гледна :

Рачун изравнања
Актива 1930 1931 1932 1933

Благајна 108
у хиљадама данара 

160 88 92
Непокретвосгти 12.407 12.437 12,721 12.764
.Машиие 15.279 15.943 15.997 16.040
Покретвоети 4.583 4.640 4.739 4.811
.Земл»ишта 1.655 1.694 1.658 1.667
Хартије од вредно-сти 13.154 11.533 11.533 11.533
Сиров. и готови произв. 7.264 6.982 7.091 5.758
Дужници 8.334 10.338 5.694 5.324
■Стовариште Сарајево 1.331 665 665 666
Гаравтије 2.349 2.996 — .— —..—
Кауције 12.192 13.229 13.822 12.438
Филијали — .— — .— 4.089 4.629
Г убитак — — .— 122

Ласива
.Главница 12.000 12.000 12.000 12.000
Резервни фондови 16.815 16,816 16.816 16.968
Амортизациони фондови 5.996 8.296 10.611 10.611
.Пензиоии фанд 355 355 356 356
Повериоци 28.839 26.778 24.341 23.468
Жауције и гарантије 14.521 16.225 13.821 12.438
Доби;г: са преносом 73 148 151 — .—
Збир  бш ан са 78.621 80.6.19 78.097 75.841

Рачун губитка
ЈРасходи
■Плате 636

и добитка

684 742 . 591
Ка.мате 2.569 1.902 1.873 1.911
Лорезн 443 227 158 124
Трошарине 4.527 5.427 4.509 3.590
Осигуран.п 342 237 209 200
Режије 455 425 425 384
'Ненаттл. потраж. — .— 297 502 —,—
.Добит 71 75 3 .— —
Добит са преносол! 102 148 151 ,—
Ал1ортизација 2.313 2.299 2.315 — .—
Приходи
Т1.ренО;С добити 2 73 148 — ■
Пиво квасац и лед 10.936 10.773 10.628 6.656
Кирија 16
Ћриход од ефеката 7
Г>гбитак — .— — .— — .— 122
Збир прихода или расх. 11.426 11.742 10.884 6.801

Прво да се задржимо Иод рачуна губитка и добитаа. 
У  1923 години изноеила je чиста добит овега 3 хиљаде, али 
je  t o  илак била зарада; заједно са преносож добити из ра- 
зшје године, чи.ста добит je износила 151 хшваду. Томе на 
супрот »малш у 1933 години губитак ад  122 хиљаде —  и 
акиито je пренета зарада из 1932 године такође употребл>е- 
;на губитак износи заправо 273 хиљаде. Међутим он je још 
и лшого већи, ггошто je  управа, да би исказала што мањи 
•губитак, одустала од годишње амортизације непакретности
*  инсталација. Ранијих година, аве су амортизације износи- 
л е  просечно 2.3 милиоиа :— 'па ако сматрамо да je за  ову 
тодину исто толико потребно (лтожда нешто мање јер су 
Јвашине мање иашришћене ади треба узети у обзир да су 
mom набавке из иностраиства сада много скупл.е), анда из- 
-лази, да Јагодинека пива>ра нема самб губитак од 122 хиља- 
дб^, него од o k o  2.5 миЛиона. A да није било уиг-теда код 
режијеких трошкова и плата, губитак бн био jocu много 
већи, 'Н% име троша/риие плаћала јеливара у 1031 години 5.4 
жилиона. динара. У 1933 годими, ynpieoc њиховом знатном 
»овишењу, ‘платила је -само 3.59 милиона —  urro мбже да

послужи као врло речит доказ да повишеше трошарина не 
значи још и повећање државвих прихода — a нарочито не 
када ш е  »прелазе степен ешно-мске сиошљивости — као шго 
je то овде случај.

Имовно стање ливаре за 4 последње године непоказује 
готово никаквих промена, a  нарочито ае  у 1932 и 1933 го- 
дини, пошто су фондови за амартизацију остали непроме- 
њени на 10.6 милиона. Укупна сопствена ередства пиваре из- 
носе 40 милиоиа од чега je 12 милиона главница. Повериоци 
су последње четири године опали од 28.8 милиана ва  23.4 
милиша, што je у непскоредвој вези са смаи.еп.ем праизвод- 
ње. Ослобођени су катштали каји су употребљени за смањење 
обавеза. Даље су  опале и кауције и  i арантиј!.- продавалаца 
пива. и хотела, што све je проузроковало сужење обртног 
капитала- од 80.6 милиона у 193! на 75.8 милиоиа у 1933 
години.

Актива je такође остала стационарна. Вредност- инве- 
стиција je готово непромењена са 35 милиона, портфељ хар- 
тија од вредности (вредвости пиваре у Скоиљу која баш 
ових дана отписује главницу због губитака) je билансиран 
са 11.5 милиона и еамо су обавезе филијала нешто мало по- 
већане, на 4.6 милиона. Залихе сировине и готове рабе ре-_ 
дуциране су од 7.1 на 5.7 ммлиона —  такође због смањене 
производње — a дужЈНици, који су ј-Ош 1931 годж е износили
10.3 милиона a 1932 године 5.7 .милиона, опали су на 5.3 
милиона.

Изгледи за будућност су све друго него повољни. 
Али je важно, да je  пивара за време досадашње кризе свела 
своје сталне тро|шкове такорећи на минимум. Потрошња пи- 
ва готово више не може - даље да опада и с обзиром на 
знатиа сооствена сретства моћи ће Јагодинска пивара кризу 
ипак лакше пребродити nero много других наших пивара.

У управи пиваре Мих. Ј. Косовл>анин a. д. у Јаподини 
налазе се следећа г.г,: Марко Ђо^рђевић, препседиик; Ми- 
хајло JI. "Бурић, Др. Манојло Лесић, Карло Хуоник јун.; 
Инж. Фран>о Зајц; Адолф Минх и Јосиф Бехерни. У над- 
зормом одбору су г. г. Др. Владислав Којић, претседник; Ри- 
хард Ш харха и Вацлав Витек.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ТРГОВАЧКО АКЦИОНАРСКО
ДРУШТВО БЕОГРАД — ЗАГРЕБ — ЉУБЉАНА
Анализирајући биланс Југословенског трговачког ак- 

цисиароког друштва за 1932 год., наооменули кж>, да je на 
последњим лицитацијама, које су се одржале у циљу веле- 
закупа прода,је неких монополских артикала, о®о предузеће 
било једаи од најјачих д01сталада. T o проширење посла до- 
лази до изражаја и у билансу sa  1932 годииу, Kanio у пове- 
ћању поједи.них позиција билаиса тако и у поотигнутим ре- 
зултатилга.

Југословенско трговачко акцшшарско друштво има 
велезак)гп главвих монополских артикала у неколико Бано- 
вина. С обзиром на своју оргавизадију предузеће je у ста- 
н>у да понуди Управи манопола далеко тговољније у.слове 
вего 'друга предузећа. Према томе постоје сви ш гледи да 
ће Југославенско трговачко а:. д. своје пословање јм п и да- ' 
ље проширити, и  ово he вероватво учествовати и код дру- 
гих лицитација и на raj вачив доћи и у друге бановине, у 
којима још не ради.

Познато je, да велезакупци монополских артикала, не 
раде директно са појединим трго-вцима односво дуванџи- 
ницама него имају опет своје подзакулнике. Обичво у сва- 
kojm срезу no једвога који о>нда снабдева мање трговце и 
продаЈВце монополских артикала. Монополска у п р а в а 'iie 
може директио да снабдева мање трговце и продавце. Ра- 
није, кад а^и стем  ©еликих закупа н^је.- био доволло нзгра- 
ђен, догађало се верма често да једав или други к,рај није 
имао соли, дувана или других моиополских артикала. . I t i -  
»aic, код система велезакупа, ко|ји се води ва добро изгра-,; 
ђе^ој. т1ргдвачкој бази, такви се 'Случајеви. више не магу 
догодити. Моноиол-ска учправа плаћа велезакупницима мно-
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го мање него што би je коштао чиновнмчки апарат који 
би joj био потребан за дистрибуцију монололских арти- 
кала у сопственој режији. За момополску уираву je мпого 
боље и много јефтивије имати посла само са неколико ве- 
лезакупаца. A конкуренција око добивања велезакутта тако' 
je знашна да je провизија минимална. Само савршена opra- 
низација велезакупаца у вези са трговачким паслом омогу- 
ћује неким велезакупцима да уопркос ниоких провизија 
гшстижу повољне резултате.

Велезакуп монополских артикала тражи знатан обрт- 
ии капитал. Монололској управи мора се роба плаћати од- 
мах код преузимања. A од подзакупаца треба чекати из- 
весно време док се добије протувредност за продату робу. 
Ретко се догоди да се наплата тражи одмах пршјиком пре- 
узшиања робе.

Билаиси Југословенског трговачког a. д. за 4 по- 
следње године пружају следећу слику :

Актива 1930 1931 1932 1933
у хиљадама динара

Готовина 1 16 6 47
Дужници 2.922 3.230 3.750 5.620

"Полог ефеката 1.722 1.877 1.877 3.113
Оснивачки трошкови 407 312 218 124
Такеа на уговоре 582 445 308 171
Инвентар 19 23 49
Ефекти ------ 282
Пасива
Главиица 2.500 2.500 2.500 2.500
Повериоци 1.258 1.367 1.690 3.189
Каудије заступника 1.722 1.877 1.877 3.113
Чисти добитак 181 191 156 605
Збир биланса 5.662 5.937 6.224 9.407

Збир биланса показује према претходиој години по-
раст од 50%,. Дужници су порасли за 2 милиона динара,
што je у вези са поменутим проширешем пословања. Кау- 
ције лодзакупника показују порает од једног ‘и четврт лш- 
лиона. T a позицијај најбоље указује на про-ширење дело- 
круга. Значи да je  добивен закуп за >нова подручја односно 
за нове артикле, за које су подзакуиници морали поло- 
жити одговарајуће кауције, којима je осигуран један део 
потраживања ирема тим подзакуиницима.

Код других позиција нема промена. И.мамо нову по- 
зицију хартија од вредиости. To су свакако државни па- 
пири, које подузеКе треба у раду са  манополско.м управач, 
у- већим количинама такође због кауција.

Повериоци су порасли за  1.5 милиона динара. To je 
у вези са већим кредитима одобреним препродавцима робе.

Чисти добитак извоси преко 600 хиљада динара. Од 
тога je преное из прошле године 31 хиљада a добитак из 
текуће изноои 573 хил»ада динара. To лретставља рентаби- 
литет од 23%.

У управи Јушсловенског трговачког аиционарског 
друштва налазе се г, r .:  И®а/н< Јелачин, Владо Радан, Др. 
Милан Марић, Др. Артур Марић, Др. Павао Лихтенберг, 
Манфред Штернберг, Милосав Милошевић, Јозо Кешеље- 
вић и Др. Симо Адања.

„МОСТОНГА’' БАЧКИ ПАРОМЛИН И ТВОРНИЦА 
ШКРОБА Д. Д. ЗАГРЕБ

Још je прерано да се да дефинитивна оцена о- жетви 
пшенице. Међутим како су кише дошле додкан, у најбо- 
љем случају имаћемо једну слабу, осредњу жетву. A евен- 
туална појава рђе или које друге невоље, сма«>иће и тај 
принос.

' Искуство 'последших иеш лико го!Дина показало je да 
je наша потрошња пшенице јако еластична, одношо да се 
потрошња уме акооиомодирати залиха.ма. Ми смо пред две 
годиие имали ваиредно слабу жетву na и ако «ије било

залихе из претходне годипе увш  није дошао у обзир». 
Прошле године имали смо код пшенице ванредно повољну. 
годину, извоз je био минималан na ипак старе залихе нису^ 
знатие. Пред две годиие кад je жетва пшенице била сасвим 
подбацила, жетва кукуруза била je  рекордна, тако да je- 
кукуруз у iMHoro случајева замеиио пшеницу., Про-шле го~ 
диме ситуација je била супротна. Ж етва пшенице била je 
одлична. Она кукуруза међутим .слабија. Нарочито у ква- 
литету. Ради тога je доминирала поггрошња пшениде.

Ове године могло би доћи до тешкоћа тек онда кад. 
би и жетва кукуруза била слаба. Међутим о 'томе још je 
рано .мислити. Поготову пошто су кише које су пале битно 
поправиле. изгледе за кукуруз.

Наша млинска иидуотрија налази се у истом поло- 
жају na била жетва слаба или добра. Извоз брашна не до- 
лази у обзир ни код најповољније жетве. A домаћу потрош - 
њу тж ривају  све више мањи млинови, који имају мини- 
малне режије, већ и због тога што нису ни толико опоре- 
зовани a који према томе могу да буду и јефтинији., .

„Мостонга“ у новијђ време слабу пажњу посвећује 
млину, јер je ту рентабилитет слабији a концевтрира1 своју 
активност на фабрикацију шкроба. Потрошња шкроба код: 
нас je  у порасту. Текетилна индустрија напредовала je ово-
неколико година у знатвој мери а напредује и даље. A њо.ј
су потребне зватне кодичине широба.

Билаиси „Мостонге“ за пРследње 4 године овако'
изгледају :

Актива 1930 1931 1932 1933
у хил>адама динара

Благајна 51 38 98 27
Дужници 748 528 362 193-
Роба 1.206 674 177 246
Материјал 37 14 18 12
Вреће 178 134 115 6
Сандуци 19 12 15 16
Уређај 4.124 4.123 4.126 4.155
Некретиине 2.360 2.360 2.360 2.360'
Г убитак 131 188 205 199'
Пасива
Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Повериоци 7.854 7.074 6.269 6.219-

Код ггојединих позиција биланса нема битиих ripo- 
мена. Уређај похазује повишење за 30 хиљада динара. Д уж - 
ниди су 0!пали'за преко 150 хиљада. Према ранијим година- 
i^a готово више ни не долазе у обзир. To je у вези и са 
променом у структури падузећа. Млинови који раде. са- 
многобројиом кдијентелом и где je знатна конкуренција', 
морају одобравати и кредите. Фабрика шкроба, код које je 
број интересената ограничен и где конкурендија није тако- 
знатна, Tave на супрот не треба да даје веће нити дуж е 
кредите.

Роба je у пора-сту, што з>начи да je подузеће у npoui-- 
лој години интензивније радило. Изгледа да je период де- 
пресије и  овде већ преброђен. Залихе нису више тако знат- 
не као раније када je тежиште пословања било код млина., 
Вреће су rorroBo сасвим елимиране из биланса, што je и ра- 
зумљиво с обзиром на чињеницу, да се више толико не 
ради у брашну.

Повериоци су опали за око 80 хил>ада што je резул-- 
тат еалда у променама поједаних позиција активе. Чисти1 
добитак исноеио je прошле гадине 7 хиљада динара. Међу- 
тим како je ту губитак из ранијих година то je ова добит 
употребллна на смањење тог губиггка. Како je 1932 годииа 
свршша са ефективним гЈгбитком то tje успех прошле гчи 
дике доказ више да je најгоре овде прошло и да се сада 
прилике сређују.

У управи ш ог ггредузећа које се нааази, како je позна- 
то у консерну браће Марић, нашазе; се следећа г.г.: Др. Ми— 
лан Марић, Др. Артур Марић и Др. Рудолф Родаиић"
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TREPČA M5NES LIMITED, LONDON

U 1928 godini, 6 marta, dobilo je društvo Trepče Mines 
rudarsku koncesiju za pedesetogodišnju eksploataciju rudarskih 
bogatstava u Južnoj Srbiji, i to sa 2 isključiva prava istraživanja 
u Trepči i Rogozni. Prvi radovi oko istraživanja otpočeti su 1928 
godine na terenu Slatine i Sokoliće, lste godine kupljena su i 
zemljišta, potrebna za industrijske instalacije, i podignute su 
prve zgrade za kancelarije, a sa radovima otpočelo se kod brda 
Trepča i opštine šaiske u blizini Kosovske Mitroviče. Sa najraz- 
ličitijih strana otvorena su rudarska okna, izvršena su probna 
bušenja i analitička ispitivanja i dobiveni su vrlo povoljni r e 
zultati. Na osnovu tih istražnih radova nastavljeno je sa inve
sticijama i stvarnom komercijalnom proizvodnjom. U kratko 
vreme podignuto je u Zvečanu novo naselje, montirane su ma
šine, žičana željeznica, separacije, napravljeni su drumovi, zgra
de za stanovanja radnika i t. d. Zvanično otvaranje rudnika izvr
šeno je u jesen 1930 godine, u koje vreme pada i prvi početak 
racionalne eksploatacije.

Nekako istovremeno sa osnivanjem Trepće Mines dobive
na su još i druga prava istraživanja i druge rudarske koncesije, 
na osnovu kojih su osnovana još i sledeča srodna akcionarska 
društva: Zletovo a. d., Novo Brdo a. d. i Kopaonik a. d., Bela- 
sica a. d. i Janjevo a. d. Društvo Novo Brdo Mines i Janjevo a. d. 
su sada fuzionlrana, a društvo Trepče Mines je preuzelo Belasicu 
a. d., izmenom akcija u relaciji 7 ka 1. Osnivač svih tih predu- 
zeća je SeSection Trust, u Londonu, koji spada međ najveća' 
rudarska preduzeća u svetu. Inicijativu za njegovo interesovanje 
u Južnoj Srbiji treba pripisati energičnom zauzimanju g. A. 
Chester Beatty-u, London, rudarsko-fanasijskom stručnjaku svet- 
skog kalibra.

Glavnica Trepče Mines iznosi 1.125.000 funti sterlinga 
(oko 290 miliona dinara) podeljeno na 4.5 miliona akcija od po
5 šilinga, od čega je emitovano i uplaćeno do kraja septembra 
1933 godine 4.462.000 akcija u iznosu od 1.115.442 funti ster- 
linga odnosno 270 miliona dinara.

Prilikom proširenja rudarske delatnosti kod nas, stupio 
je Selection T rust u Londonu u vezu sa  Central Mining Corpora
tion i Union Corporation, obe u Londonu, koji su zainte- 
resovani u pretežnoj meri u rudnicima zlata u Južnoj 
Africi i Australiji i koji se kod nas zainteresovali, pre
uzimajući veće pakete akcija u društvima Kopaonik, Novo 
Brdo i Zletovo. Pored ova dva ogromna međunarodna ru
darska preduzeća zainteresovalo se, opet zahvaljujući inicijativi 
g Chester Beatty-a, u našem Južnosrbijanskom rudarstvu još i 
jedno treće preduzeće, naime Репагоуа, koje se sa svojim ru
darskim interesima takođe rasprostire gotovo preko čitavog sveta 
i Čija sredstva premašaju 2 milijarde dinara.

Znači da su u Trepča Mines i u ostalim srodnim rudar
skim društvima kod nas arigažovana četiri najveća svetska ru

darska preduzeća. To daje društvu Trepča najlepše perspektive 
za budućnost, naročito u pogledu finansiske strane, pošto ra
spolažu njegovi osnivači i sopstvenici pored optimalne stručne 
i moderne tehničke spreme, gotovo i  neograničenim finansijskim 
sredstvima. A to je za prosperitet kao i rentabilnost svakog ru
darskog preduzeća od najveće važnosti, naročito ako uzmemo u 
obzir, da sretstva zainteresovanih i . patronizirajućih preduzeća 
u Londonu iznose preko 150 miliona funti sterlinga, a to jest 
oko 38 milijardi dinara.

U 1930 godini, posle ravno dvogodišnjih pripremnih i 
istražnih radova i podizanja investicija i potrebnih saobraćajnih 
sretstava pristupilo se proizvodnji: u toj godini dobiveno je 
17.371 tona rude sa prosečno 9.0% olova, 8.1f% cinka i 3 urice 
srebra na tonu. U koliko ogromnoj meri je posle toga u narednim 
godinama proizvodnja intenzificirana, pokazuje sledeče upore- 
đenje proizvodnje:

Dobiveno je 1930 godine
1931 „
1932 „
1933 „

17.371 tona rude 
256.549 „ „
397.963 „ „
535.869 „ „

Porast proizvodnje u 1931 godini dolazi od toga što je to 
tek prva godina normalne eksploatacije i poslovanja preduzeća, 
koje se međutim i posle toga stalno proširuje, kao što to vidimo 
iz podataka za 1932 godinu. U 1933 godini imamo ogromno 
novo povećanje, zbog novih proširenja proizvodnje na samom 
terenu Trepće. Sa preuzimanjem Belasica Mines Limited, 
d ru š tv e n o  rudarsko pravo je  prošireno za 358 kvadratnih 
milja na ukupno 833 kvadratne milje. Ova površina obuhvata ru
darsku koncesiju Trepče i pet isključivih prava istraživanja Trep
ča, Rogozna, Slatinska Sokolića, Belasica br. 1 i Belasica tor. 2. 
Pored toga društvo ima zemljišta od oko 300 akra t.j. oko 1.22 
kvadratnih kilometara koji su pokriveni zgradama itd.

Na osnovu istražnih radova i izvršenih procena, uprava 
sm atra da njena rudarska koncesija sadrži oko 2.5 miliona tona 
rude sa  prosečno 9.0% olova i 8.5% cinka.

Ruda se dobija iz 8 etaža sa rovovima s dužinom od 
4.551.6 metara prema 2.954 metara u 1932 godini. Pored toga 
izvršena su istražna bušenja naročitom metodom i naročitim 
mehaničkim borerima za preko 1.381 metara, sa vrlo zadovolja
vajućim rezultatima'. Međutim s obzirom na transportne tro
škove, ruda, ovako dobivena, izlaže se naročitom čišćenju, za 
šta su potrebne znatne investicije — separacije —  pomoću ko
jih se dobija koncentrat rude. Od 535.8 hiljada tona rude, koia 
je u 1933* god. dobivena i žičanom železnicom dovedena u sepa
racije, dobiveno je 58.852 tone olovnog koncentrata i 83.297 tona 
cinkovog koncentrata. U 1933 godini prosečno 1 tona rude sa
državala je 8.91:% olova, 8.66% cinka i 3 unče srebra (taj se 
procenat svake godine menja, već prema kvilitetu rude) a kon-
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centrat olova 77.51% i 24.54 unča srebra odnosno koncentrat 
cinka 50.40%.

Ovih rudnih koncentrata dobiveno je; u poslednjim go
dinama:

olovni koncentrat koncentrat cinka 
u tonama

1930 2.229 1.003
1931 41.358 32.770
1932 48.566 62.192
1933 58.852 83.297
Ovaj se koncentrat izvozi, preko Soluna u Francusku, 

Španiju, Nemačku, Belgiju itd.
Uprava Trepče Mines objavljuje pored ostaloga i vrlo 

interesantne podatke o koštanju proizvodnje. Tako na primer 
iznosila je cena koštanja jedne tone koncentrata u 1933 godini 14 
šilinga i 4 pensa prema 17 šilinga i 4 pensa u 1932 godini. U 
ovu su cenu uračunati svi troškovi izuzev poreze i otpise. P ro
sečni troškovi proizvodnje su bili sledeči od svake tone:

u 1931/32 u 1932/33
šilinga pensa šilinga pensa

Istraživanja 1 0 1 1
Radovi i proizvodnja 3 8 3 3
Gpšti rudarski troškovi 1 6 1 0
Troškovi žičane željeznice 5 8
Troškovi dobijanja koncentrata 4 7 3 4
Administrativni troškovi 2 6 2 1

Ukupno: 13 8 11 5
Transportni troškovi 3 8 2 1

Svega: 17 4 14 4

Procentualno, najveći trošak pada na koncentriranje ruda, 
u 1932 godini 26.4% a  u 1933 23.3%. Ovome kao i drugim sma
njenjima, pre svega prevoznih troškova (niži stavovi za morsku 
tonažu) treba zahvaliti da je cena koštanja koncentrirane rude, 
franko francuska ili belgijska pristaništa, moglo biti smanjeno 
za 3 šilinga od tone, što je u krajnjoj liniji bilo i od odlučujućeg 
značenja po rentabilitet preduzeća, naročito s obzirom na cenu 
koja-je bila sledeča za 1 tonu na londonskom tržištu:

1932 1933 1934
u funtama sterlinga 

najniža najviša najniža najviša maj 
: olovo 9.12— 15.70 10.12— 13.80 11.06

cink 10.75— 15.68 13.12— 18.56 14.80

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije 
Trepče Mines za pet poslednjih godina, koje nam ukazuju fi- 
nansijsku potencu društva kao i njegovo proširenje. Bilansi su 
sastavljani uvek krajem septembra svake godine.

Račun izravnanja
Akt sva

30 30 30 30 30
sept. sept. sept. sept. sept.
1929 1930 1931 1932 1933

u hiljadama engleskih funti
Koncesije i prava istraživ. 495 495 495 495 512
Istražni radovi 28 29 12 12
Nove investicije 63 101 87 87 87
Vertikalni i horizontalni kopo i 68 84 87 88
Pruge, zeljeznice.putevi 4 36 37 36 39
Zemljišta 5 8 8 9 9
Zgrade 13 86 79 81 83
Mašine i uređaj 16 191 181 210 203
Materijal, prevoz, sred., stoka 4 7 6 5 4
Roba razna 10 29 41 57 53

Ruda očiščena — 16 30 . 45 52
Efekti 10 2 4 4 4
Razni dužnici 7 : 6 29 15 16
Gotov, i potraž. kod banaka 335 12 98 152 247
Privr. aktiva i troškovi osniv. 30 37 — — —

Pasiva
Glavnica uplaćena 986 1.053 1.100 1.101 1.115
Rezervni fond — ----- ----- ------ 40
Rezerva za porez — -----  , 15 47 103
Neisplaćena dividenda —• ----- - ----- ----- 1
Poverioci 8 67 18 47 30
Dividenda — —  ■- 55 ----- -----
Dobit — 2 20 84 121
Zaijam — ----- ----- 18 -----
Zbir bilansa 994 1.122 1.209 1.297 1.411

Zbir bilansa iznosi krajem septembra 1933 godine 1.4 mi-
liona engleskih funti odnosno za 420 hiljada funti više nego u
1929 godini. To znači, da bilansira Trepča Mines sa okruglo 369 
miliona dinara, od čega je uplaćena glavnica 280 miliona, što 
dalje znači, da je Trepča pored Borskog rudnika i Trbovljanskog 
ugljenokopnog društva najveće industrijsko preduzeće u našoj 
zemlji. Račun poverilaca, dakle tuđih sredstava je u 1933 godini 
iskazan sa 29.6 hiljada funti, od čega u Londonu 6.7 hiljada a u 
Jugoslaviji 22.8 hiljada. Međutim ni ta} iznos od 7.6 miliona dina
ra ne pretstavlja samo tuđa sretstva već i izvestne rezerve koje 
društvo knjiži zajedno sa poveriocima. Iz ovoga izlazi, da Trepča 
Mines radi gotovo isključivo sopstvenim sredstvima. Od ukupno
4.5 miliona akcija nije još emitovano svega 37.833 komada' 
od po 5 šilinga. Rezervni fond iznosi 40 hiljada, a fond poreske 
rezerve 103 hiljade. Zajam, koji, je u 1932 godini bio uzet, radi 
proširenja investicija, u iznosu od 18 hiljada funti, vraćen je još 
u istoj godini, tako da se u bilansu za 1933 godinu više ne po
javljuje.

Gotovo polovina glavnice, 512 hiljada funti odnosno oko 
150 miliona je vrednost koncesija i prava istraživanja. Povećanje 
iznosi 17 hiljada funti prema prošloj godini, a posledica je pre
uzimanja koncesije društva Belasica. Vrednost istražnih radova, 
novih instalacija, kopova, zgrada i zemljišta ostala je poslednjih 
godina gotovo nepromenjena — zbog rigorozne amortizacije :—
i iznosi ukupno 318 hiljada funti. Sve investicije zajedno sa .m a
šinama, uređajem i inventarom i. prevoznim sredstvima iznose 
prema bilansu okruglo 1.1 milion funti odnosno oko 280 mili
ona, dakle samo nešto manje od glavnice. Koncentrat rude. na 
lageru bilansiran je sa vrlo malo vrednosti, pošto su lageri re- 
d u ,.. j  mali. Sva roba odmah se ekspeduje u Solun i prodaje dalje. 
Mali su i dužnici, od kojih je 1.5 hiljada funti u Jugoslaviji i 
svega 1 hiljada u Londonu.

Neobično je veliki likviditet društva, koje potražuje kod 
raznih londonskih novčanih zavoda i kod nas 247.5 hiljada funti 
prema 152 hiljade u pretprošloj godini —  a to je 63 miliona 
dinara.

Upoređenje najvažnijih pozicija iz računa gubitka i do
bitka daje sledeću sliku:

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

30 30 30 30
sept. sept. sept. sept.

1930 1931 1932 1933
u hiljadama engleskih funti

Troškovi proizvod., nadnice itd. 17.3 195.3 295.4 329.1
Amortizacije 2.5 ------ -----
Opšti troškovi 1.3 22.2 29.8 30.1
Plate, upravni troškovi 2.4 21.3 19.2 ' 25.3
Dobit 2.2 157.0 165.7 294,9

od toga: 
amortizacija _ 32.6 36.1 41.2
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rezerva za prom. vred. (poreza?) — 15.0 15.3 32.3
čista dobit za podelu — 109.8 114.3 221.3

Prihodi
od proizvodnje 25.4 395.1 506.9 676.8
Ostali 0.5 1.4 3.3 2.5
Zbir rashoda ili prihoda 25.9 396.5 510.3 679.4
Pode!a čiste dobiti
Osnivačkim troškovima — 11.7 ----- ------
Troškovima istražne komisije — 25.0 ----- -----
Dividenda — 55.0 33.0 66.9
Prenos, dobiti 2.2 20.3 84.1 121.5
Otvaranje proizvodnje u Breskovo — 17.5 -----
Rezervnom fondu —• ----- - ------ 40.0

Uporedo sa povećanjem proizvodnje veći su i rashodi 
pređuzeća, odnosno prihodi, koji dostižu krajem septembra 1933 
godine već ukupno 679 hiljada funti odnosno 173 mi'iona dinara. 
Od toga  su troškovi oko proizvodnje, prerade, istražnih radova, 
održavanja i t d. porasli od 295 hiljada funti u 1932 na oko 
330 hiljada u 1933 godini, troškovi kancelarija ostali su nepro- 
m enjeni na 30 hiljada, dok su upravni troškovi i plate povećani 
od 19.2 na 25.3 hiljade. Odbivši ove rashode, ostaje dobit u 
1933 godini od 294.8 hiljada fun'.i od koje je upotrebljeno 41.2 
ћ Ijada na otpise, 32.3 hiljade kao poreske rezerve a saldo je do
bit od 221.3 hiljade; tome iznosu treba dodati još prenos iz 
ranije godine od 7.1 hiljada, tako da iznosi čista dobit za 1932/33 
gO'dir.u 223.4 hiljade. Od toga  je dotirano rezervnom fondu 40 
hiljada, 65.9 h ijada je dato na ime pr vrercene dividende od 
G%, kojoj je rok bio 19 juna 1933 godine. Ostaje 121.5 hiljada 
funti za koje uprava predlaže, da se upotrebi za isplatu konačne 
dividende od 10% manje poreza na prihode od 5 šilinga za 
jednu funtu, iz čega rezui.ira godišnja dividenda od 15%. Posle 
isplate ove dividende ostaje dobit od 9.9 h ijada funti koja se 
prenosi na novi račun.

U upravi Trepča Mines l'mited, London, nalaze se sle
deča g. g.: A. Chester Beatty, pretsednik; A. Chester Beatty 
mlađi; Božo M. Banac; Sir Albert Bennet, Bart; ]. A. Dunn: 
Dr. G. Lučić-Roko; G. Mcpherson, Junior; Lt. Col. R. Micklem, 
C. M. G.; Radivoj N. Pašić, W. Selkirk i J. Whitehouse. Glavni 
direktor za Jugoslaviju je g. A. S. Howie.

„ЗОРКА” ПРВО јУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ХЕМИЈ- 
СКУ ИНДУСТРИЈУ HA АКЦИЈЕ, ЗАГРЕБ—СУБОТИЦА

Ова, 1933 година je преступна за  „Зорку”, прво ју- 
гословенско друштво за хемијску инду-стрију у СуботЈши. 
Beh годинама, вавршавао ce биланс „Зорке” еа губитком, 
и ако не великим. Te« у 1933 години иоказана je опет до- 
бит, после 'мното! година, од 640 хиљ. a после отеиса предоса 
губитка из ранијих година чиста добит изноет 522 хиљаде. 
Криза je изгледа код „Зорке” сада дефинитивно преброђена. 
Ово предузеће спада међу наша највећа друштва хемијске 
индустрије a бави ce углавном пр.оизводњом сумпорне ки- 
селине, модре галице— ш авог камена — соне киселине, кри- 
сталне соде, Глауберове соли, суперфосфата итд. Међ ра- 
нијим анализама, a нарочито за 1930 годину, донели смо у 
додатку „Народног благостања” број 36, страна 299 од 5 
септембра 1931 године 0!пширне податке о постанку „Зор- 
ке” 'о њеном развоју као и ,о. тешкоЉама и борбама које je 
имала да издржи да би осигурала иесметани рад. Узгред 
да кажемо, да je „Зорка“ у тој борби победила, што нам 
у осталом потврђује и постигнута добит.

Од укупне домаће производње сумоорне киселине 
производи „Зорка” готооо 50% ( поред друге четири фа- 
брике). Ова ce добија из пирита, који ce налази у нашој

земљи. Раније je „Зорка“ била 'Сама нај-већи потрошач соп- 
ствене еумпорне киселиие, ради добијања суиерфосфата; 
али пошто je данас индустрија вештачког -гнојива код нас 
гото.во на умору, „Зорка” je  последње године извршила 
једну врло уопешну преоријентацију.

Она je -поре'д производње сумпорие киселвне бацила 
тежиште свсга рада ®а производњу плавог камена. У томе 
артиклу она je наш готово једини ироизвођач. Раније ик- 
сталације, које су омогућавале производњу вд oiko 5 до 
8 хиљ, тона, ороширене су и модернизиране на ско 15 до 16 
хиљада тоиа галице годишње. Ова реорганизација донела je 
врло повољке резултате ксји ne ce у целости осетити тек 
у раду за 1934 годику. У производљи плавог камена мррала 
je „Зорка” да иадржи. тешку борбу.са италијанским дру- 
штеом „Монтекатмни”, .које има монорол готово у чатавој 
Бврапи. Тек у последњим годинама je дсшло до извесиог 
међународног аранжмана. Конкуренција талијанског дру- 
шлва посгала -je мање осетна, a нарочито у 1933 години, 
због псшупљења девиза. Данас већ можемо рећи, да под- 
мирује „Зорка” око 90% до 951% од целокупне наше до- 
маће потронЈње; не само то, него она je чак и у стању 
да к з е о з и , upe 'свега у суседне државе: Мађарску, Румунију 
и Бугарску.

Прошла 1933 година je за ово предузеће била вакредно 
повољна и управа ковстатује у своме извештају, да je 
обрт био зватно повећан и то како no кошичики тако и no 
вредности. Најбоље’ то видимо no кретању бруто прихода, 
односно нето прихода индустријске продукције. Док су ови 
у 1930 години износили свега 4.9 милиоаа, a у 1932 години
5.7 'Милиона, они достпжу у 1933 години 12 милиона! A 
то je већ врло ловољно повећање — и долази у главиоме 
баш као пселедица .пословие преоријентације на производњу 
плавог камена.

Поболушање прилика код „Зорке” показује ce и у 
њеним завршним рачунима. Главне билансие поакције, за 
поеледње четири године, дају следећу слику фииансиског 
стања овог предузећа:

Рачун изравнања

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

Благајна 144 113 92 93
Менице 2.125 275 608
Хартије од вредности 471 4-39 439 192
Дужници 4.568 8.687 2.661 . 5.242
Роба и сировине 25.795 16.542 13.461 15.221
Иепокретности 8.629 8.782 8.809 9.025
Машине и намештај 23.743 24.056 24.109 26.446
Прелазне позиције 87 127 248 ------
Пренос губит. из ран. год. 263 317 ------ 117
Доб'ит 121 ----- 639
Губитак 54 ----- 117 -----

Паеива

Г лавница 5.750 5.750 5.750 5.750
Ред. рез. фонд . 32 32 32 32
Валоризац. рез. фонд. 5.105 5.105 5.105 5.105
Фонд курене разлике 2.884 2,884 2.884 . . 2.884
Аморт. фонд. непокрет. 901 1.340 1.748 2.077
Аморт фонд. машина 4.889 7.926 10.306 12.539
Повериоци 44.182 38.030 24.344 27.899
Добит ------ 121 — — 522
Збир биланса 62.755 61.188 50.162^. 56.828
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Рачун губитка и добитка

Расходи

ГЈлате и трошкови 1.449 1.483 1.494 1.537
Порези 470 690 604 1.377
Камата 1.358 1.557 1.488 2.217
Осигурање 239 287 270 295
Отпис дубиозних потраж, ----- 347 281
Оппис непомрет и маш. 1.446 3.465 2.781 5.581
ГЕренос губ. из ран. год. 263 317 196 117
Отпис држ. пап. ----- 26 ----- -----
Добит у  тек. год. 121 79 639

П р и х о д и

Бруто прих. производње 4.909 7.978 6.718 11.927
Прен01С губ. из ран. год. 263 317 196 117
Губитак у 1930 54 ----- ----- -----

Збир расхода и прихода 5.226 8.295 6.914 12.044

Од 1930 до 1932 године видимо, да збир билаиса ра- 
пидн'0 опада, од 62.7 на 50 милиона динара. To ооадање 
међутим није тако нешвољно. To je период чишћења и ре- 
организације, a повољно je, што je емањење обртног капи- 
тала гаоследица редукције поверилаца, од 44 на 24 милиона 
односно за пуних 20 милиоиа, док je томе на супрот обрт- 
ни капитал смањен само за 12 милиона, пошто су у то вре- 
ме фабрични фондови, пре свега амортизациони, ловећани 
sa скоро 8 милиона.

У 1933 тодини ситуација ce даље поправља. Обртни 
капитал ce ловећава за скоро 7 иа 56.8 милиона, од чега 
долази на веће повериоце свега 3.6 милиона. Од ових 56.8 
милиона, повериоци ианосе 27.9 милиона a фабрична срет- 
ства 29 милиона, од чега 5.75 милиона главница и осталих
23.2 милиона су фондови.

Врло интересантне су структурелне промене активе у 
последњој години. Прво имамо мало повећање непокретно- 
сти, на 9 ммлиона. исто то можемо приметити и код ма- 
шина, за 2 на 26 милиона, тако да износе укупне инвести- 
ције крајем 1933 године 35.5 милиоиа према 32 милиона у 
1930 години код четворогодишље амортизације од лреко 13 
милиона. Значи да je према билансу последње четири го- 
дине «а реорганизацију фабрике утрошено око .16 до 17 ми- 
лиона динара.

Рачун готове робе и сировине опет пожазује повећа- 
ње, за oko 2 на 15 милиона, пошто je производња ожизела. 
Али има ту сада велике разлике. Док смо раније имали на 
лагеру непродати суперфосфат, дотле je ту сада плави ка- 
мен, који има упркос аграрној «ризи ипак још добру про- 
ћу, и релативно повољну цену. Тако :»а пример видимо, 
Sä je 1930 годвне залиха робе м сировине износила 26 ми- 
л»0'На и да je до 1932 године смањена »a 13.5 милиона, 
одно!С.но за 50%. Дужници, који су 1931 ло:расли на 8.7 ми- 
лиона, сведени >су 1932 године на 2.6 милиона a ове, 1933 
године порасл« су, опет због већих послова, на 5.2 ми- 
лиова.

Бруто добит предузећа односно нето прпход ,од- про- 
изводње je у . 1933 години скоро за 100% повећан и из- 
иаеи 11.93 милтана према . 6.7 милиона.. Плате .и  админи- 
стративни трошкови само с у . мало пс!већани, док су џоре- 
аи порасли од 604 хиљаде иа 1.38 .милиона, што je после- 
дица новишвних обрта али и .пореза. В.ећи ду-гови изишују 
и sehe жамате, Нарочито: јако су. повећзни отпис.и, на укуп- 
но 5.8 милиона, од чега je 280 хиљада отпис сумњивих.по- 
траживања a .5.58 милиона амортизација. Да je ова остала 
иста каб у 1932 години, добит би изшсила преко 3 милиона 
дикара. Али je потребно и правилно, да ce праве велике

амортизације, лошто je у хемијокој индустрији квареше ма- 
шина врло велико.

Чиста добит je исказана са 639 хиљада, a no отпису 
ранијег губиш а остаје 522 хиљаде, који ce износ преноси 
на HoiB« рачун. Ако не буде дошло до погоршања прилика 
на тржишту плавог «амена, моћи he „Зррка” за 1934 годи- 
ну већ плаћати лапу дивиденду својим акционарима.

У управи „Зорке“ ce налазе следећа г.г.:
Претседник: Иван Хрибар, .министар н. р., Љубљана. 

Чланови: Фрањо Браум, претседник „Таиин” д. д.,. Загреб, 
Др. Цветко' Грегорић, генерални тајиик Централе индустриј- 
оких корпорација Краљевине Југославије, Београд, Др. Сиг- 
мунд Литмаи, равнатељ, Суботица, Др. Михајло Маринко- 
вић, адвокат, Београд, Др. Макс Мајер, генерални равнатељ 
„Verein für chemische und metallurgische Produktion, Aussig”. 
Др. Фраи Виндишер, тајник Индустриј. и Трг. Коморе у. п. 
Љубљана, и Др. Артур Марић, Загреб. Чланови надзорног 
одбора: Перо Блашковић, тајник Цевтрале индуетријских 
корпорација Краљевине Југославије, Београд, Милутин Фа- 
бианец, банковни чиновник, Загреб, Фрањо Лошић, равна- 
тељ „Фоефат“ д. д. Загреб, Јозеф Претагаер, прокуриста 
„Verein für chemische und metallurgische Produktion, Aussig”.

КОНТИНЕНТАЛНО БАУКСИТНО РУДОКОПНО И ИНДУ- 
СТРИјСКО Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Продукција бауксита јеизносила последњих 5 година:
године тона

1929 103.369
1930 ■ 94.700
1931 62.018
1932 67.087
1933 84.646

Како видимо, забележен je  у ирошлој години' зјнатан 
пораст од око 20%. Најнеповољније стање било je у 1931 
години, док je 1932 била већ нешто боља. A побољшање у 
прошлој години већ je знатније. Продукције у прошлој го- 
дини показују према најнижем стању у 1931 години пове- 
ћање од око 33%..

Читава производња бауксита отпада ка далматинску 
Загору. Налазишта бауксита постоје и у другим крајевима, 
али једино она у Далмацији долазе у ебзир за комерцијал- 
ну експлоатацију.. У првом реду због тога, што садржи нај- 
више алуминијума. A друго, што су налазишта близу же- 
лезничке. пруге, што појефЈињава довозе, нарочито пошто 
je близу и море.

Бауксит. ce извози преко Шибеника и Оплита. Ракије 
je сав баукрит ишао иреко Шибеника. Данас међутим .иду 
знатне количине и  преко Сплита,. и то чак и дрниш-ког ба- 
увсита, иако je Шибеник лшого ближи. Лучке тарифе ne 
играју важнију улогу лошто су тарифе изједначене. Али 
Сплит са својим проширеним лукобраном пружа много згод- 
иије место за утовар. Даље je ту транапорт и јефтинији. 
Поред Tora данас даје бауксит и Сињ, a за овај крај до- 
лази у обзр само Сплит, који je ca Сињом везан желез- 
ницрм .уског «олосека.

Изгледи за лроизводњу бауксита су и за ову годину 
повољни. Ниске наднице и валутарне прилике омогућавају 
нам да успешно »оикурвшемо другим крајевима. Поготову 
што je и шмОрши- подвоз веома јефтин. Није иокључеио, 
да ће ове године производња достићи' ниво из- '1929 • године.

Ö индустријској 'преради бауксита код нас још je те- 
uiKO f'oBopHTH. Високе пећи за добијање алуминијума траже 
огромна 'сретства. Додуше, с обзиром на јефтину елехтрич-
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,sy струју продукциоми тршлкови не би баш били знатни. 
Али ш та ћемо са  алуминијумом? Домаћа потрошња je не- 
Јнатиа, a иноземство прави тешкоће и онемогућава увоз 
.аиуминвјума.

Бауксит би се лтгао  прерађивати још и у цемент. 
Баукситни цемент има то преимућство да се брзо еуши. Ме- 
ђутим данас и фабрике тортланд цемента тако су модер- 
низиране да могу лиферовати квалитетну робу која се та- 
кође брзо оуши. Ни за баукситни цемент немамо одгова- 
Јрајућу потрошњу да би се рентирало подићи иарочиту 
•фабрику за то. A за извоз баукситног цемента постаје исте 
вапреке као и за  алуминијум.

Биламси овог предузећа за 4 последње годинс овако 
жзгледају: .

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
у хнљадама динара

Рударски посед и
инвестиције 4.585 4.585 4.585 4.559

Залихе 3.576 4.429 4.875 4.846
.Прекоп 1.161 1.161 1.161 1.359
Ефекти 40 40 ------

.Дужници 531 953 1.024 1.346
Губитак 96 86 79

Пасива
Главница 2.000 2.000 2.000 2.000

'Фонд амортизације 429 621 924 1.114
Ловериоци 7.387 8.543 8.808 9.077

.Добитак 60

..Збир билансе 9.877 11.164 11.732 12.191
Код инвестација нема већих промена. Код „предао- 

ша” имамо у прошлој години пораст од 200 хиљада динара. 
To су радови на отварању иових налазишта, одн-осно при- 

лрем е за интензивнију екоплоатацију.
Дужници су у сталном ш расту , што je у вези са 

ловећаном производњом. Већом иродукцијом и јачим изво- 
,зом пењу се и потраживања, јер je у извозу руда уоби- 
«чајено плаћање у нарочитим роковима.

Повериоц« icy порасли, што je у вези ©a проширењем 
»швестиција, односно дужника. Залихе су осгале исте, тзко 
.да са те стране нвће бити промене.

Прошла година je завршена добитком од 7.5 хиљада 
динара који je употребљен на оттгис губитка из 1931 године. 

-Ове године, с обзиром на ин.тензивнији извоз као и на ва- 
лутарне лромене, нарочито у вези са ириватним клирингом 
у фунти стерлинга са Енглекжом, моћи ће се постићи дале- 
жо повољнији резултати.

У управи Континенталног баукоитног д. д. налазе се 
«следећа г.г.: Др. ј.озеф Хилер, Цирих, Др. Јулио Маган, За- 
треб, Др. Михо Љубић из Оплита, Еуген Вида, Пешта, 
Рене Моиод, Женева, Паул Голдман, Берли«, Др. Емер Тар- 
таља, Београд и Др. Милаи Врбанић, Загреб.

ИМПРЕГНАЦИјА ДРВА ЕЛЕКТРИЧНЕ ПИЛАНЕ И МЛИНА 
Д. Д. КАРЛОВАЦ

Импрегнацијом дрвета бакило се je код нас раније 
у  главноме само друштво Идипрегнација дрва д. д. у Кар- 
..ловцу. После тога, подигнуто je још једно мање предузеће 
зи код Марибора, док je у најиовије време основана једна 
већа импрегнадија и на Сушаку. Подузеће на Сушаку имало 
■би у првам реду да ради за извоз, пошто би било нераци-

онално послати. дрво рецимо из Славонкје или Бссне на и«г*' 
прегнирање на Сушак и онда га вратити у Славонију или 
Босну. За потребе у  самој земљи, најбол>е одговара Kap- 
ловац пошто није на самој граниди, због чега ни трошко- 
ви транш орта нису толико знатни. Тек кад би потреба за 
ишхрегвираним дрветом у самој земљи узела већег маха, 
долазило би у обзир и једно место које још дубље лежи 
у унутрашњости земље. Карловац има и то преимућство 
што се у његовој блшини налазе и велике шуме. И . што има 
добру железничху везу у једном правцу према Словенији 
a у другом преко Цапрага еа  централним и источним, де- 
ловЈгма државе, односно са западном Бооном, A и у погле- 
ду извоза, нарочито у правцу иреко наших пристаништа, 
лежи Карловац веома повољно.

Са извозом импрегнираног дрвета иде. доста тешко. 
Ako иноземство већ ччора да извози наше дрво, тежи за тим, 
да га увози у непрерађеном стању како би упослило своју 
индустрију. Са извозом je данас тако слабо да ча« и no- 
дузеће «oje има импрегнацију на Сушаку, рефлектира на 
лиферације импрегниранаг дрвета и у унутраш »ости, др- 
жаве. Чак и у. местима која су од Сушака више стотина 
километара далеко.

Потрошња импрегнираиог дрвета у земљи није знатна.
Импрегнација дрва у Карловцу има и то  преимућство 

да 'Се налази у једном јаком консерну. Taj ije консерн у 
стању да да ceoijoj афилијацији увек потребно запослење. 
Поготову кад друштво опоред импрегнације има и велику 
стругару.

Биланси за 4 паследње -године пружају следећу слику:

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Иивестиције . 7.813 7.813 7.533 7.533
Дужинци 228 130 130 1.140
Ефекти и јемства 416 416 316 316
Прелазне позиције 60 68

Шумеки лоседи 6.360 5.350
Губитак 803 676 476 404

Пасива

Гдавница 1.2 0 ) 1.200 1.200 1.200

Фонд амортизације 1.000 1.500 2.000 2.900
Повери-сци 6.886 6.168 10.192 9.280
Прелазни рачуни 236 236 1.592 1.531
Збир биланса 9.322 9.104 14.984 14.912

Инвестиције не по«азују никаквих промена. Шумски 
поседи, који су 1932 године билансирани са 6 милиона 360 
хиљада динара, исказују се крајем 1933 године са 5 мили- 
она 350 хиљада динара. Значи да су шуме искоришћене за 
један милион динара. Уколико1 се не набаве нови комплек- 
си ова he позиција за неколкко година оотпуна нестати. 
Осим уколико се ие ради о шумама које су купљене за- 
једно са земљом, ко>је се дакле налазе у сиварном ттоседу 
a «oje нису само «упљене шумске масе.

Дужнвци од 130 хиљада порасли су на 1 милион 140 
хиљада или за милион динара. To je у вези са интензивни- 
јнм радом 'стругаре. Израђено и продато дрво наравно није 
могло бити одмах и наплаћвно, због чега <су и дужници по- 
већани. Раније када je подузеће било минимално запосле- 
но нису дужници ни 'лшгли бити већи, пошто се ни роба 
није израђивала нити продавала у већим количинама.

Друге -позиције активе не показују злачајније npo-
мене.

У пасиви су повериоци опал« за MX) хиљада динара. 
To je у вези са с.мањењем шумског поседа. Кад je у 1932
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годиии у биланс ушао ш улкжипоеед :за 6 -милиона 360, хи- 
љада пораСли су иовериоцк за 4 милиона динара, .a rrpe- 
лазне ставке за преко лшлио». Сада> кад се шумски посед 
постепенск ciwđH>-yje, морају опасти- и повериоци.

Амортизација износи 900 хиљада динара. Ранијих г-о- 
дина она je износила оола милиоиа. To форсирање амор- 
тизациј-е у сваком je случају добро и лохвално. јер-. се ти.ме 
јача унутрашње стање лодузећа. У прошлој години' постиг,- 
нут je чисти добитак од 78 хиљада динара. To бн змачило 
преко 6%  глаетшце. :Међутим, « а к о ' су ту губитци из ра- 
нијих година, !то je добитак отишао на <кгаис губитка из 
ранијих година.

У управи Импрегнације дрВа a. д. иалазе се еледећа
г.г.: Миливој Цриадак, Др. Бранко Пливерић, Геза К-овач, 
Александар Сор, Лео Куноди и Игњат Адлер.

ЈУГОФАРМАЦИЈА Д. Д. ВЕЛЕДРОГЕРИЈА И ТВОРНИЦА
ФАРМАЦЕУТСКИХ ПРЕНАРАТА У ЗАГРЕБУ

Биланс јуЈофар.мације sa 'прошлу годмну најбоље no-, 
казу.је да се наша иидустрија медикамената налази у нешто 
бољем лоложају не-го раније. У 1933 години je чисти добитаж 
Југофармације далеко већи него ранијих година, тако да 
омогућака чак и .присппојно укамаћење главнице, што pa
ra j е није бко случај.

Потешкоће у оромету са иностравством, поскупљење 
еараних лрепарата ради „прима” и т. д. имало je за по-сле- 
дицу да je домаћа индуетрија медикамената, каја je до сада 
тек некако вегетирала, добила нов и.мпулс. Све фабрике, 
имамо их 5 — 6, почеле су интензивније да раде. Све вмне 
се прелазнло на фабрикацију нових препарата, a подузећа, 
која су се до сада бавила претежио трговнном медикаме- 
ната, сад зшоде и њихову фабрикацију.

Каштел д. д. je основао нарочито еамостално поду- 
зеће које je преузело одељење за фабрикацију хигијенаке 
гуме. A Југофармација, чије je досадашње тежиште посло- 
вања базирало «а тршвини на велико са медикаментима, 
подиже у Заг.ребу већу зграду у којој :ће израђивати знатав 
део оних препзрата које смо до ;сада повлачили из ино- 
етранства.

Прелазећи :на еттешивнију фабрикацију медикамена- 
та баш од стране Југофармације, Загреб ће у будуће »мати
6 фзбркка фармацеутских препарата јер оу ту већ Раве, Ке~ 
мика, Каштел и Вандер. Са гшх 5 фабрика и неколико ве- 
ћих апотека »оје саме израђују раз«е npenapaiTe и с вбзирам 
на смањење потрошње евих медижамената, ми смо већ у ста- 
њу да и у том иогледу сами покривамо готово све наше потре- 
бе. Остају само још инострани соецијалитети. Међутим до- 
маћи препарати у миого случајева. потпуно надокнађују 
стране специјалитете. Поред тога многе иностране фабрике, 
с ебзиром на царину и друге тешкоће, у све већој мери 
дају појединим домаћим фабрикама и лабораторијама да 
кзрађују и њихове соецијалитете при чему ‘морају че'Ах> 
пута задржавати оригиналну фирму.

Пошто прелази еада на фабрикацију медикамената 
југофармадија, »оја je до имала водећу улогу у њихово.} 
трговини, v.oiiH ће у још већој мери да одговара сво.ме за- 
датку, a  тиме поотићи ове поводаније послог.нс успехе.

Биладас Југофармације за 4 последње годвде овако 
изгледа:

Актива 193© . .1931 . , .1932 1933.
у хиљадама динара

FoTiißi-nia 165 211 110 te-
Дужници 7.567 9.738 11.717 10.866-
Ррба 2.080 2.802 ■ 2.690 3.750*
ИввевЈтар 244 220 198" 178-
Непокретности 486 '437 : 393 354
Губктак ■. ■ 150. — .— ' — — ■■
'Еф'вКТИ . " I . : ' - " - ■ 11 30 ■. 14 104

Пасива

Главница ’ 2.500 2.500- 5.000 5.000-
Резерве 25 ' 25 525 ■ 626
Повериоц« ■" 6.184 8.888 — .— 9.373
Народна б ан к а> 2.000 2.000 1.866 — ■-

Прив. зајам 
Повериоци за робу:

-------•------- — . —  ■ 2 .716 . — -

a) у динарима — — 2.729 — .—

б) у валутама — .— 2.184

Добитак — .— 25 101 345»

У актави нема битнвх промена. Роба je порасла за_ 
милвов дииара. A всто толико еу опали дужииди. Пер салдо- 
сжо на истоме. С.чањење дужвика у складу ie ca општом. 
тенденцијом да се даје д!ање робног «редита.

У пасиви проимене су више формалне природе. Године-
1932 имали c im o  поверкоце подељене у  4 позиције, на по«ве— 
раоце за робу и то у динарима и у страним валутама, кре- 
дит Народие банке каО' и приватаи кредит. За прошлу г.о— 
дину узети су сви швериоци у једној позицији. 0 «и су 
концем 1932 године извоеили заједно 9 милиоча 495 хиља— 
да. Према томе промена je минимална.

Чисти добитак износи 345 хиљада динара или скоро» 
7%  главнице. Како се види поеловни успеси постају no— 
следњих година све поволанији, тако ,да може друштво no— 
чети и са исплатоз« дивидеиде.

Рачуи губитка и добиггжа овако изгледа :

Расходи 1930. 1031. 1932. 18>33„

У хил>адама дииара

Пренос губитка 260 156 — . —
Трошжови 3.025 2.778 2.5-11 2.698
Отписи 80 73 83 59*-
Добит V r f r 25 101 со

Прнходи

Бруто ириход:{ 3.209 3.033 2.670 3.102
Губитак 156 — — —
П-ренос добити — — — 25»

Бруто приходи били су прошле године за пола мили- 
она већи него 1932 године. Како су трошкови били caMio за- 
200 хмљада динара већи, пасло(вни резултат био je далеко 
п»|ВОЛ);нији него 1932 године.

У управи се налазе следећа г.г.:. Мр. Никола Кошћец, 
претседник, Фрањо Латшвић, потпретеедиик, a као члано^ 
ви г.г.: Мр. Војко Арко, Јосип Салопек, Иго Главнер и Р у -  
долф Хафнер, све власници најнозиатијих загребачких апо— 
тека.

В ■ ■ ■
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Садржај:

„Сава“ опште осигуравајуће акционарско друштво, Загреб 

Jadransko podunavska banka, Beograd

„САВА” ОШИТЕ ОСИГУРАВАЈУЂЕ АКЦИОНАРСКО
• ДРУШТВО, ЗАГРЕБ

Сва осигуравајућа друштва у нашој земљи баве се 
осигурањем живота и елемеитара; изузетак чини једиво 
„Сава”, која je упркос, томе, што има у својој фирми и 
израз „опш те” осигуравајуће друштво, специјализирана само 
на осигурањ е елементара, и то противу ложара и лома ста- 
кла, провалне. крађе, града, транспорта, незгода и закон- 
еке дужности јемства. Ова пословна специјализација има 
своје нарочите разлоге. „Сава” je основана тек npe 12 го- 
дина у нарочитом циљу, да преузме сав дотадашњи еле- 
ментарнк nocao друштва Асикурациони ђенерали на п-од- 
ручју наше државе, који je тада био већ веома разгра- 
нат. „Сава” има две групе оснивача: с једне CTpa'ke Аси- 
курациони ђенерали, која je преузела од њене иредвиђене 
главнице 40%  док je осталих 601% преузела група наших 
водећих новчаних завода и то: Прва хрватска штедиони- 
ца, Југ. у.дружеиа банка, Сроска бавка, Земаљска банка за 
Босну и Херцеговвну, Јадранско-подувавска банка и Земаљ- 
ска банка, Београд. Поред учешћа од 40%  предала je 
Асикурацжши ђенерали „Сави” и цео свој осигуравајући 
nocao елементара, читаву одговарајућу цанију организа- 
цију и потребно стручво оеобље. Од тога доба Асикурацио- 
ни ђенерали код нас се више не бави оеигурањем елемен- 
тара него све овакве понуде упућује „Сави”, a  ова не npa- 
ви поелове у осигурању живота, него их сдроводи Асику- 
рациони ђенерали. Захваљујући овој подели рада и одлич- 
ним породичним везама; моћноме и солвентноме реосигура- 
чу и првокласним бавкарским везама „Сава” показује ван- 
редан полет и она je данас већ готово наше највеће оси- 
гуравајуће друштво у елементару. Пошто улрава не об- 

.јављује износе осигураних главница, недостају нам потреб- 
ни елементи за уиоређење са другим друштвима, али мо- 
жемо на основу прихода од премија и исплаћених штета 
осигураницима, доћи до истог резултата. Од 1921 године, 
када je „С ава” основана, na до «раја 1933 године исплаћено 
je укупно штета за 227 -милиона динара a то je већ нео- 
бичнв много, и најбоље потврђује да мора пословни волу- 
мен „Саве” стварно бити разгранат. Наши иовчани заво- 
ди — оснивачи имају у томе погледу важну улогу. He само 
због првокласних банкарских веза које je „Сава” њима до- 
била, «его и због чињееице да имају све те банке велнке 
индустријске интересе из чега иостаје разумљиво, да je код 
„Саве” осигуран претежни део индустријских предузећа 
К.0Д нас.

Погоршање привредних прилика код -нас у поеледњим 
годинама иије ■мим-о-ишло ни осигуравајући nocaoi. A у нЗјро- 
читој мери je погођево баш елементарно осигурање, због 
смањења вредности производа, рагшдног опадап.а индустриј- 
ских делатвоегги, осиромашења сељака, сужен>а волумена 
■циркулације добара итд. Beh npe две годиае ковстатовали 
смо 'иод авализе „Саве” да je прво код ње дошло до сма- 
њења вових продукција, до« се то код осталих друштава,

која се баве мешовитим осигурањем, тада joui вије осе- 
ћало, пошто je осигурање живота дало повољвије резулта- 
те —  и ако je у последње време и ту  наступило извесно 
погоршање, јер ш е т  све мање може да плаћа премије. Упра- 
ва „Саве” подвлачи у своме извештају за 1933 годину, да 
je трајна и општа привредва депресија проузроковала даље 
опадање нове продукције, дакле омањење прихода од пре- 
мија; поред тога тешко се осећала конкуренција других 
друштава и тешкоће због иовишења пореских терета и во- 
вих такса. Са друге стране имамо осетво осиромашење 
земљорадника, али се и код индуетријских предузећа, која 
су за „Саву” много важнији комитевти, примећује тежња 
за енижењем расхода и трошкова, међ које долази у први 
ред осигурање. Због тога долази управа „Саве” до кон- 
статације, да се постигнјти технички резултати о>сигура~ 
вајућег посла не могу сматрати задовољавајућиж. Друштво 
исжазује per saldo чисту добит од 1.34 милиона, која je 
чак и већа него у 1932 и 1933 години, када je извосила 1.17 
и 1.25 милиона. Ако na« стри томе узмемо у обзир, да су 
лриходи „Саве” од камата активних текућих рачува, зај- 
мова, ефеката и вепокретности извосили преко 1.4 милибва, 
онда звачи, да je чисти осигуравајући nocao у 1933 годи- 
ни морао бити дефицитаран. СамоЈ ово упоређење већ je 
довољно јасаи доказ о тешким приликама у којима" се ва- 
лазе ваш а осигуравајућа друштва.

Према поједивим гранама осигурања, био je пословни 
волуме« „Саве” следећи — првказан на освову прихода од 
премија:

Бруто лремије Удео реасигурача
Грана 1931. 1933. 1931. 1933.

у хиљадама динара
Пожар и стакло 24.933 20.563 13.892 10.349
Провална крађа 1.836 1.774 775 714
Град 423 221 127 27
Транспорт 1.878 2,319 1.492 1.937
Незгоде 4.023 3,214 2.361 1.711

Укупно 33.093 28.091 18.648 14.738

Из овога се јаш о  види, да су осигурање пожара и 
лома стакла далеко најважвија грана, која у 1933 години из- 
носи 73% од целокупве продукције. Затим, најважвија je 
грава незгода и заковске дужвости јемства a  трећа je грава 
травш орта, код »оје je  интересантно забележити, да je 
према 1931 години порасла, док су пшиције «од свих оста- 
лих грана у -опадању. Према 1931 годиви смањеви су бруто 
приходи од премија за  5 на 28 милиова1, од чега долази 
вајвише ва  грану пожара и лома стакла, ваиме 4.4 милиона.

После ових општих напомена, прелазимо ва анализу 
текућег осигуравајућег посла. Рачув губитка и добитка 
даје нам у томе погледу најважније податке које доносимо 
у  доњој таблици, еето, то  јест, no одбитку удела реосигу- 
рача; за последње четири године добијамо следећу слику:
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Рачун губитка и де§ита;а
Расходи 1930. 1931. 1932. 1933.

У хиљадама динара
Штете 5.998 5.769 5.459 5.253
Управни трошкови 8,436 7.814 7.592 7.458
Порези 1.604 1.763 1.038 771
Таксе ватрогасиине итд. 441 373 378 549
Отписи 59 3.107 666 962
Премијске резерве 5.976 5.553 5.429 5.836
Рез. 3đ нереш. штете 4.744 3.952 5.463 2.146
Разне резерве 1.694 1.688 1.813 4.722
Добит 3.089 1.248 1.169 1.345

Приходи
Преноси разних резерви 1.672 2.003 1.813 1.930
Преное прем. рез. 5.654 5.976 5.780 5.468
Пренос нереш. штета 4.610 4.744 4.071 5.496
Премије и дажбине 15.691 14.445 13.613 13.353
Кад^ате 1.773 1.993 1.623 1.431
Разни приходи 2.642 2.108 2.107 1.613
Збир прихода или расх. 32.043 31.271 29.008 29.293

Код лознатог непово-љног развића осигуравајућег по- 
сла уопште имамо овде код „Саве” ипак истаћи једну по- 
вољну чињеницу: смањењем прихода од премија опадају и 
штете, a што je такође врло важно, ригорозно се смањују и 
режије! Смањење послова, које се пре свега огледа у сма- 
њењу прихода од времија, може бити последица дејства 
спољних и унутрашњих узрока. Друго je, ако послови опа- 
дају због тога што их управа осигуравајућег друштва неће 
преузети као сувише ри.скантне, пошто би могле изазеати 
велике и »епредвиђене штете, a друго ако оеигураници сами 
више не желе да обнове уговоре. Ту су и други 
разлози, због штедње, али смо ипак убеђеии да je сма- 
њење послова тгаследица гтредострожнести улраве, која се 
уздржава од послова, да би на тај начин избегла велике 
ризике. Тако на пример не /осигуравају се »млинови, шум- 
ска постројења и стругаре, a и послови са 'сељацима све- 
дени су 3'6oir закола о њиховој заштити на најмањи обим.

Горња таблица нам показује, да приходи опадају већ 
све од 1930 шдине. У 1933 годики нешто с у  мало већи него
1932 године, за око 290 хиљада (li%) на 29.29 милиона. 
A ko међутим детаљно анализирамо порекло прихода, онда 
видимо, да су сви текући и стварни приходи мањи него у
1932 или ранијим годинама и да je повећање готово искљу- 
чиво поеледица већег превоса нерешених штета. To није 
приход, већ 'ооследица технике хњижења. Иначе су прихо- 
ди од премија, нето за око 260 хиљада мањи него у 1932 
години; приходи од камата мањи су за о-ко 200 хиљада a 
разни приходи за око 500 хиљада. To je све последица при- 
вредне депресије и смањени волумен послова je дао .адање 
приходе 'од премија, мање приходе од дажбина a обарање 
каматних стопа мање приходе од ш асираинх капитала.

Код расхода имамо пре свега СЈиањење нето штета, 
за о»а 2(К) хиљада на 5.25 ммлиона. Управии тро- 
шкови су редуцираии за 150 на 7.45 милиона a 
порези од 1 милиона на 771 хиљада, док су 1931 
године били још за 1 милиан већи. Томе на су- 
прот порасле су таксе и прирез за ватрогаенину, на 549 
хиљада према 378 хиљада у 1932 .години. Премија за колек- 
тивно о‘сигурање намештеника изиоси 250 хиљада. Отписи 
су такође повећани, на 962 хиљаде, од чега je преко 800 

. хил>ада губитак на ефектима. Знатно смањење има.мо кра- 
,јем године код резерве за нерешене штете, од 5.5 на 2.1 
милион док су томе на супрот иовећане разне резерве од
1.8 на 4.7 милиона, што je у вези са пореским законом о 
билансирању латентних резерви од 1в. li. 1934 године.

Захваљујући могућности рапидног омањења свих не- 
посредних расхода, исказана je чиста добит, која je чак и 
већа од оне у претходним двема годинама.. Али, као што 
смо већ наломенули ова чиста дабит није садвд резултат

осигуравајућег п01сла, чије нам хретање .најбоље илустрира 
упоређење нето премија са нето штетама. По «одбитку рекЈ̂ - 
сигурача 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
1933 13.354 5.253 39.2
Промене у процентуалнкум учешћу штета у премијама 

су шследњих година минималне, што потврђује, д а  смање- 
ње штета иде паралелно са смањењем прихода од премија. 
Однос '0д око 40% je врло повољан и последњих година 
готово стациониран ~  што je тго еледи ц а повољних уговора
о реасигурању, које je код свих грана заједно имало следеће 
дејствО '.

Година Бруто-премије Неточгфемије У %
у хиљадама динара

1928 33,624 14.091 38.8
1929 36.691 1 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
1933 28.492 13.354 46.8

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 30.4
1931 17.362 5.769 33.3
1932 15.933 5.459 34.2
1933 15.238 5.238 34.4
PeoiCHrypaibe je спасавајуће за текући nocao. Удео 

нето лремија у бруто премијама je ооследњих година нешто 
повећан, од 38.8% у 1928 години пооео се на 46.8!%, жто 
значи, да остаје „Сави” сада од укуиних прихода од лре- 
мија процентуално. више него раније, али je .истовремено 
повећано и њено учешће у штетама и ако последње године 
само 0.2%. Другим речима: од укуиних премија примио je 
реосигурач 46.8!%, a од укупних штета дошло. je на његов 
терет 65.6%.

Пошто je грана пожара и лома стакла најважнија — 
обухвата amo 75% укупне продукције — издвојили 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 динара

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
1933 10.214 4.082 40.0
Ригорозност „Саве” овде се врло лепо испољава.

У ијж о-с томе, што je продукција опала, емањују се и штете, 
што je важно баш у ово време кризе, када су изненађења 
врло велика и када се штете никад не могу довољно си- 
гурно предвидети. Последње 4 — 5 године нето премије су 
опале За око 1.6 на 10 милиона — али су ист01времен'0 «пале 
и штете за скоро 1 милион :на 4.08 милиона, а према про- 
центуалном односу ка премијама, штете су јаче редуциране 
од премија: док су 1929 години изноеиле још 44.1%, а «ра- 
јем 1932 тодине 40.9%, спале еу сада на 40.0%, a то je до- 
сада најповољније стање. Значи да je квалитет уговора о 
асигурању сада много бољи него раније. Сви рискантнији 
послови сада су елиминираии и ш ртфељ  je оотоуно про- 
чишћен.
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Код реосигуран.а ове гране имамо аналогну слику:

Година Бруто^-премије Нетснпремије уј%
у хиљадама динара

1931 24.933 11.040 44.3
1932 22.178 10.635 47.9
1933 20.563 10.214 49.8

Година Бруто-штете Нето-штете У'%
1931 13.393 5.593 41.7
1932 11.486 4.343 37.8
1933 10.832 4.082 37.8
Код штета je остао удео реосигурача непромењен на 

62.21% док je код премија процентуални аднос поправљен у 
корист „Саве” ; док je од нето лремије њој раније припа- 
дало 30.0% (у 1928 години) a реосигурачу 60.4%, она за- 
држава сада за. себе 49.8% и даје .реосигурачу 50.2%.

Анализа рачуна изравнања

Пре но што пређемо «а детаљну аиализу рачуна из- 
равнања „Саве" задржаћемо се код приказа њених гарант- 
них средстава, иошто њима свако осигуравајуће дру- 
штва поклања највећу пажњу. Међутим ови гарантни 
фондови „Саве” не могу се упоређивати са онима других 
осигуравајућих друштава, која се баве мешовитим осигура- 
њем. Код друштава која се баве осигурањем живота, фон- 
дови су увек знатно већи од оних елементарне гране, пошто 
су уговори о животном осигурању дугорочни, на дожив- 
љење итд. -—• док су код елементарног осигурања уговори 
увек краткорочни, на неколико месеци или годину дана. 
Због тога су ти фоидови обичн-о Јчали, али су код „Саве“ 
собзиром на псшенуте околности ипак релативно врло ве- 
лики. Њени гарантни фондови износе:

1928 1930 193 i 1932 " 1933
у хиљадама динара

Уплаћена главница 6.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерва главнице 734 1.363 1.488 1.605 1.739
Пореска резерва 325 325 325 325 325
Фонд курсне разлике 1.227 315 ----- ----- 200
Премијске резерве 5.570 5.976 5.553 5.429 5.836
Рез. за нерешеие штете 4.807 4.744 3.952 . 5.463 2.146
Пренос остатка добити 76 11 134 218 189
Дуг акционара за главн. 4.000 ----- ------
Гар. лолог реосигурача 7.777 7.150 6.826 5.749 5.072
Фонд према лор. зак. ----- ----- ----- 2.792

Укупно 30.519 29.885 28.278 28.789 28.301

По'сматрано у апсолутним цифрама, фондови су оста- 
ли стационарни све последње три године na нешто преко 
28 милиона, до« еу 1928 гадине износили још 30.5 милиона. 
Према тој години, смањење долази -од гарантног фонда ре- 
осигурача, који je у то време редуциран за 2.7 милиона. Али 

.ако логледамо кретање тих фоидова с обзиром на дејство 
привредне депресије и опадања мових продукција, онда тре- 
ба комстатовати да су фоидови знатно већи, и то пре свега 
повећањем солслвених резерва. За ових неколико година (5) 
већа je главница за 4 милиона, резервни фо.нд за 1 милион, 
фонд курсне разлике, »оји се 1931 годиие у целости истопио 
поново се појављује 'са 200 хиљада и нов je фо-нд досада 
латентних резерви о.д 2.8 милиона. Премијоке резерве пове- 
ћане су последње године за преко 400 хиљада на 5.84 ми- 
_лио,на; томе на супрот имамо смањење код гарантног по- 
лога реосигурача за око 700 хиљада на 5 милиоиа и сма- 
њење резерве за нерешене штете од 5.46 мидиома у 1932 на 
'2.14 милиона у 1933 години. Ово смањење може бити после- 
„дица ревизије портфеља осигуравајућих послова или књи-
■ говодствене природе, у вези е латентним резервама које се 
сада засебно изказују, према законским прописима.

Према појединим позицијама иружа рачун изравнања 
следећу слику:

Актива 1930 1931 1932 1933

Дуг акционара на главници
у хиљадама динара. 

2.0Ш
Благајва 406 607 1.149 336
Потраж. »од банака 7.589 7.235 10.346 12.603
Хипоте«. зајмови 40 40 47 160
Хартије од вредности 18.963 14.883 13.889 12.938
Филијале и заотупства 3.848 4.425 4.019 5.298
Разни дужници 1.519 1.464 2.554 515
Дуг реосегурача 2.302 1.889 2.325 1.034
Непокретности

Пасива

4.355 4.593 4.709 4.609

Г лавнида 10.000 10.000 10.000 10.000
Резерве 1.694 1.688 1.813 4.722
Премијске резерве 5.976 5.553 5.429 5.836
Рез. за  нереш. штете 4.744 3.952 5.463 2.146
Филијале и заступства 1.102 78 12 3
Разни повериоци 5.468 4.797 6.133 3.696
Потраживања реосигурача 8.808 7.811 8.884 9.528
Добит 3.228 1.258 1.303 1.563
Збир биланса 41.021 35.138 39.038 37.494

Иако би се на лрви логлед могла сматрати да смање- 
ње о-бртног капитала долази као последица смањења 
ггословног волумена, ипак то није тачно. Имо-вно стање „Са- 
ве” je даиас много повољније него рецим-о пре четири го^ 
дине. Главница je тада била уплаћена са свега 8 милиона, 
a данас са вуних 10 милиона. Њени резервни фоидови из- 
носе данас 4.7 милиона лрема 1.6 милиона раније. Разни по- 
вериоци, »оји су 1932 године били 6.1 милио«, сведени су 
у 1933 години на 3.69 милиона. Од филијала потражује 3 
хиљаде према 1.1 милион у 1930 години. Премијске резерве 
су за  400 хиљада веће непо: лане, док je резерва за нерешене 
штете опала, као што знамо, од 5.4 'Милжша на 2.15 ми- 
лиона, што je или последица прекњижења латентних ре- 
зерви или пак долази од тога што су известне слорне оба- 
везе из ранијих година сада лиивидиране. И то je повољно. 
Потраживање реосигурача мало je веће него у 1932 години, 
од чега ј.е 4.4 милиона no контокорентном саобраћају a 5 
милиона no рачу,ну полога,

У активи имамо врло интересаитне иромене према 
ранијим годинама: готовина у благајни износи 336 хиљада 
према 1.15 -милио.на у 1932 години, али су томе на супрот 
за преко 2.2 милиона на 12.6 милиоиа повећана потражи- 
вања код новчаних завода, која су 1931 године, почетком 
кризе нашег банкарства, износила свега 7.2 милиона. Други 
наЈЕ ећи  рачун су хартије од вредности; од 19 1\шли0!на у 
1930 години сада изиосе још о«о 13 милиоиа; a отписи за 
ове лоследње четири године износе око 4 до 4.5 милиона 
динара (не узимајући у обзир и фонд курсне разлике, који 
je такође 'Отписан). Сви су ти губитци ликвидирани и код 
данашше вредности ефежата имамо већ и нов фонд курсне 
разлике од 200 хиљада динара. Дугови филијала и заступ- 
ства 'повећани су ове године за 1.3 на 5.3 милиона, до« je 
рачун „разни дужници" омањеи за преко 2 милиона на 515 
хиљада. Дугови реосигурача такође су сведени од 2.3 на 
1 милион од чега no текућем рачуну 242 хиљаде a 792 хи- 
д>аде no рачуну полога. Непокретности су билансиране 
П'0'Сле отписа са 4.6 милиона.

Чиста добит „Саве” износи у 1933 години 1.3 милиона 
a ca пренооом добити из прошле године 1.56 милиона. Од 
тога je 134 хиљада дотирано резервном фонду, члановима 
надзорног одбора 15 хиљада, улравном одбору 59 хиљада, 
за ремунерацвје чиновништву 30 хиљада, поседницима осни- 
вачких признаница 135 хиљада, 200 хиљада дотира се новом 
фо«ду за курсну разлику, 189 хиљада je  пренето на нови 
рачун a 800 хиљада je дато акционарима као 8% дивиденда 
непромењено као и лретходне две тд и н е .

У управи „Саве” осигуравајућег друштва Загреб на- 
лазе ое следећа г.г.: претседник г. Светислав Шумановић,
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ппретседник Едгардо Mopnyp.ro. Чланови г. г. Максо Антић, 
Милквој Црнадак, Стеван Карамата, Фрањо Сабо, Емануеле 
Ерентајл, Ђорђе Велисављевић, Никола Берљовић, д-р Ми- 
хајло Колкн, д-р Гедеои Дунђершш, и д-р Валтер Фишел.

Надзорни одбор: Роберт Лајбенфроет, Стеван Тубић, 
д-р Г. Клева, Артур Гвоздановић и Љубомир 'Биновски.

JADRANSKO PODUNAVSKA BANKA, BEOGRAD

Biians, sa kojim je uprava jadransko-podunavske banke 
izašla pred zbor akcionara na dan 30 juna o. g. nosi naročito 
obeležje. To nije samo slika bančinog stanja na dan 31 decem
bra 1933 godine, nego mnogo više: to je istovremeno i sanaci- 
oni biians! Dakle biians, u kome je celokupna bančina aktiva 
podvrgnuta novoj proceni. Po sebi se razume, da se kod takvog 
načina bilansiranja moraju pokazati veiike razlike, koje su, što 
je veoma pohvalno, jednim radikalnim potezom eliminisane.

Biians za 1933 godinu je rezultat teške operacije, kojoj 
se banka podvrgla, da bi spasla ostale zdrave delove svog o r
ganizma.

Uprava Jadransko-podunavske banke -vrlo precizno i otvo
reno objašnjava uslove rada u 1933 godini: „Usled daljeg povla
čenja. uloga i težnje poverilaca, da realizuju svoja potraživanja 
kod novčanih zavoda, bankarski poslovi su obamrli i mi smo bili 
prinuđeni da naša potraživanja i ostalu aktivu realizujemo što 
je više mogućno, da bi mogli udovoljavati zahtevima ulagača i 
poverilaca. Nastojanja za realizacijom naših učešća u industrij
skim pređuzećima nisu u prošloj godini bila izvodljiva, s proda
jom nepokretnog imanja išlo je teže nego ranije, a da se oču
vamo od šteta kod nekih dužnika, morali smo još i da kupimo 
neke nepokretnosti. Pošto realizacija naših potraživanja i ostale 
aktive nije mogla ići uporedo za zahtevima, koje su ulagači i 
poverioci stavljali na nas, mi smo krajem aprila o g. bili primo
rani da se koristimo Uredbom o zaštiti novčanih zavoda i nji
hovih verovnika i da zatražimo odlaganje plaćanja.”

Banka je to morala učiniti najviše zbog svojih ulagača u 
Slovenaekoj, koji se nikako još nisu smirili, dok je kod centrale 
u Beogradu poslovanje u tome pogledu bilo normalno.

Jadransko-podunavska banka nalazi se međ poslednjim 
novčanim zavodima koji su tražili moratorijalnu 'zaštitu, ali je 
istovremeno prva, koja se odlučila na radikalnu operaciju, ne 
čekajući odluku bankarske komisije odnosno Ministarstva 
trgovine.

Sanacija, kojoj je pristupila Jadransko-podunavska banka, 
je u  stvari poslednje čišćenje ranijeg nasieđa. Tek danas može 
da se vidi, koliko je to nasleđe bilo teško . Pored toga je i po
slednja kriza pogoršala situaciju. Ranije obaveze kao i aktive 
nisu se za vreme sadašnje krize više mogle realizirati. Došlo je 
do novog pada vrednosti nepokretnih imanja, rentabilitet indu
strijskih preduzeća je spao tako reći na nulu, volumen bankar
skih poslova je osetno smanjen i uprava potvrđuje da predu
zeća ni nepokretnosti ni tekući bankarski poslovi nisu u prošloj 
god'ni donosili ni približno dovoljne prihode, tako da ni pored 
rigorozne štednje u personalnim i materijalnim izdatcima nisu 
mogle biti pokrivene sve kamate, troškovi i porezi.

Kod novog bilansiranja aktive izvršeni su otpisi u ukup
nom iznosu od 29.5 miliona, iz ranijih godina preneti gubitak 
od 12.9 rniliona i poslovni gubitak u 1933 godini iznosi 1.5 mi
liona, taiko da iznosi ukupni gubitak 44 miliona, koji je eliminiran 
sniženjem glavnice od 55 na 11 miliona dinara. Zato vidimo da 
u bilansu za 1933 godinu više nema gubitka.

Račun izravnan ja
Aktiva

1930 1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Blagajna 14.587 13.351 4.914 6.467
Menice 104.600 106.887 84.021 75.635
Dužnici 63.687 38.838 29.135 8.601
Hartije od vrednosti 57.074 43.382 30.417 23.880

Konzorcijatoi poslovi 1.375 1.080 1.161 -------
Vrednost penz. fonda 570 1.320 1.361 2.553
Nepokretnosti 37.200 37.900 38.265 34.303
Kursna razlika ------ 2.111 ------
Ostave, garantije itd. 190.016 150.632 148.731 117.311
Gubitak 4.060 3.689 12.693 ------

Pasiva
Glavnica 55.000 55.000 55.000 11.000
Penzioni fond* 1.675 1.911 2.104 2.553
Rezervni fond 6.800 ------.
Ulozi na knjižice 48.728 37.565 24.173 22.847
Ulozi po tek. račun. 115.903 61.997 16.005 11.276
Poverioci 61.878 92.086 104.957 92.557
Zbir bilansa 289.985 248.560 202.240 151.446

Račun gubitka i dobitka
Rashodi
Upravni troškovi 8.652 8.243 5.777 4.598
Porezi i takse 837 802 749 799
Kamate 13.655 6.671 6.740 7.882
Otpisi 5.038 5.462 10.568 29.545
Prenos gubitka ------ ——- 3.689 12.963

Prihodi
Kamata 18.667 11.041 10.881 5.864
Od bank. poslova 2.245 1.698 1.126 774
Nepokretnosti 3.027 2.691. 2.396 2.121
Naplata otpisanih potr. ------ 284 138 —
Valorizacija nepokret. ------ ------ ------ 1.500
Prenos gubitka na račun

glavnice ------ ------ 44.000
Gubitak 4.060 3.689 12.963
Zbir prihoda ili rash. 28.184 21.178 27.523 55.787

U pasivi su promene prema 1932 godini relativno neznat
ne, ako ne uzmemo u obzir smanjenje glavnice. Poverioci i ulozi 
su smanjeni za svega 8 miliona na 137 miliona — dok je prema
1930 godini, banka isplatila preko 100 miliona tuđih sretstava, a. 
to je svakako ogroman napor.

Struktureine promene aktive uglavnome su posledice ot
pisa od ukupno 29.5 miliona zbog ikojih je aktiva sada nesum 
njivo zdrava; ako se opšte privredne prilike samo malo poprave 
porasti će automatski i vrednost bančinih aktiva međ kojom se 
nalazi znatan broj vrlo solventnih industrijskih preduzeća.

Tako vidimo da je od industrijskih preduzeća otpisano
8.4 miliona, od industrijskih efekata 2.2 miliona, -od menica 3 
miliona, državnih hartija od vrednosti 1.6 miliona, od nepokret
nosti 4.7 miliona, od utuženih potraživanja 3.2 miliona itd. —  i’ 
t'rne sve su aktive svedene na više nego realnu vrednost.

Sadašnja situacija, posle ovih otpisa je jasna. Akcionart 
su doduše pretrpeli štete, ali je i za njih i za samu banku mnogo* 
bolje imati glavnicu od samo 11 miliona i realnu, zdravu aktivu 
nego 55 miliona glavnica sa bolnom aktivom i nepoznatim ste- 
penom obolelosti.

Moratorijalna zaštita daće Jadransko-podunavskoj banci 
respiro koji joj je toliko potreban. Rashodi, naročito upravni tro
škovi krajnjom se štednjom sve jače smanjuju i pošto se u
prvoj polovini ove godine situacija kod bančinih industrijskih
preduzeća u priličnoj meri popravila, to će se povećati ,i bančinfc 
tekući prihodi.

U upravi jadransko-podunavske banke za 1933 godinu na
laze se sledeča g. g.: Dr. Gedeon Dunđerski, pretsednik; Andrej, 
Šarabon, potpretsednik; Dr. Mišo Kolin, Božo Banac, Đorđe Ve— 
lisavljević, Svetozar Gođevac, Vlada llić, Stevan Karamata, Lazar 
Lajević, Tihomir Panić, Dragutin Priča, Dr. Milan Stojadinović,. 
Dr. Milan Todorovič, Dr. Božo Čerović. U nadzornom odboru su 
g. g.: Dr. Gustav Gregorin, pretsednik; Josif Stojanovič, Iva®
Berić, Pera Bekić, Vladimir V. Grujičić, Dragutin Dimitrijević..
Svetislav Jovanovič i Dr. Janko Krsnik.
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S a d rž a j i
Трбовљанско угљеиокопно друштво Љубљана 
Кредитни завод за трговину и индустрију, д, д., Љубљака

ТРБОБЉАНСКО УГЉЕНОКОПНО ДРУШТВО ЉУБЉАНА

Необично тешке прилике, под којима je радила наша 
индустрија угља у 1932 години, нису ce у 1933 години оо- 
правиле; «апротив, збаг даљег ападања цене угљу, опада- 
ња приватне и индустријске потрошње, потпуне стагнације 
извоза a пре свега због маљих куловина државних желез- 
ница 'стање ce у знатној мери погоршало>. Трбовљанско 
угљеноколио друштво, које je у нашој земљи далеко кај- 
већи лроизвођач угља, исказује за 1933 годииу чисту до- 
бит ад  3.8 милиона динара, од чега je иретос добити из
1932 годиве 1.85 милиона, таво да je чиста добит, постиг- 
нута у току 1933 године свега 1.98 милиона. Како сопстве- 
на сретства Трбовљанмшг угљенокдаа измосе око 300 ми- 
лиона, то претставља ова чиста добит укамаћење од једва
0.75-%. Готово исту ситуацију имали cimo и у 1932 години, 
када je добит износила, без преноса, 2.4 милиона, док je 
још 1929 године чиста добит била 45.5 мшшона. Beh у 1930 
години опада о«а на 32 милиоиа, у 1931 на 20 милиона да 
би у 1932 и 1933 години износила jotu свега 2.4 и 1.9 
милио-на. Ноггорно je, да je производња угља већ у 1932 и
1933 годими била дефицитарна и Трбовљанско угл>ешжопно 
друштђо би морало изказати губитак, да није производња 
цемента, и ако je и она знатно иодбацила, ипак дала чи- 
сту зараду, која некако одговара укугшој добити лредузећа.

Док. je Трбовљаиско угљеиокоино друштво у лериоду 
Г927— 1930 године имало лреко 10.000 радника, у 1933 пада 
на 3.5 до 4 хиљада. И тај брај 'се могао одржати само 
окраћивањем радног времвна и периодичном обуставо'м рада.

Иитересантно je погледати кретање производње Тр- 
бављаиског друштва за неколико последњих го.дина. Поред 
угља промзведи ce још и цемент и  креч, што су за пре- 
дузеће врло важне гране, пошто ce за њихаво добијање 
траши сопствени угаљ слабијег квалитета.

Година

1927 ■
1928
1929
№30
1931
1932
1933
Проиаводња угља опала je у 1933 години први пут 

ишод милиома тоиа; према 1932 гсидини мања je за  сжо 
9%. Продаја угља у 1933 години у т^рвој половшш годиие 
опала je за  13% прежа 1932 години a у друтој забележено 
je повећање за 9%. Нвпродати стокови, који су у  1932 год. 
бшш наротипо вели1ки, сада су  нешто маши, што ce види 
и no  томе, да ,је код лроизводње од 921 хиљ. тона б и л о п р о  
дато 961 хиљада тона односно 40 хиљада тона вшпе него

што je прошведено, дакле из старих стокова. Прилике су 
ce код иас погоршале таквом брзином да je било ш тпуно 
искључено) да ее производња смањи у одговарајућем темлу. 
To Трбављанско угљенокопно друштво није могло урадити 
већ и из 1С:ОЦијалних разлога, пошто би тиме једак огроман 
број рудароких 'породица остао без хлеба. Тржиште угља 
код нас «стало je и даље дезорганизовано, пре свега у ло- 
гледу цена. Теожо ce oceha хиперпрадукција, због које су 
пале цене главних еорти испод златног прератног парите- 
та. Ипак иапомиње управа да ce нада да je најнижи сте- 
пен већ достигнут и да це-не иеће даље да опадају.

За .волумен производње Трбовљанског угљенокопнаг 
друштва одлучујуће су лоруџбине државних железница. У 
периоду 1925 до 1929 године друштво je лиферовало нашим 
државним железницама ото 50% своје укуине производње. 
У 1929 години то je у апсолутним цифрама износило око 
950 хиљада тона — дакле више, него што je била цело- 
купна производња у 1933 години. Сада ианоси учешће др- 
жаве око 40%, t a то je свега 380 хиљада тона, што значи, 
да je држава редуцирала своје поруџбине за преко 60%. 
Несумњиво je да су потребе државних железница у послед- 
њим годинама мање него раније, због амањеног саобраћаја. 
Али о«е ипак нису апаше у тој мери у којој су редуци- 
ране поруџбине код приватних предузећа — јер ce послед- 
ше две године форсира лроизводња државних рудника1. — 
Ноторво je, да државни рудници ниеу у стању да конку- 
ришу приватним лредузећима, нарочето не онима код којих 
je рационализација савршено спроведена и где ce произ- 
водња обавља n o  ј и и о г о  модернијим и савршенијим прин- 
ципима. И квалитет угл>а из државних ру.дника не може 
да одговара ономе Трбовљанског друштва, које даје лоред 
тога држави знатне извосе, у виду пореза, такса итд., што 
све код рудника у државној ексллоатацији отпада. У априлу
1933 године постигло je Трбовљаноко друштво извесео по- 
вишење добавиих контингената за државне железнице, — 
што ни далеко није могло надокнадиши редукдије из по*след- 
н>их година —• али ce лиферације у ствари «ису повисиле, 
пошто icy укуиие поруџбине у првим месецима ове .године 
апет омањене. Министарство саобраћаја диктира цене и 
због сталног захтева за снижењем истих, (пре кратко вре- 
ме опет су снижене), оне су данас већ за  половиш^ 
ниже од цена из 1927 и 1928 године. Важно je међутим 
подвући, да су томе на супрот таксе, горези и социјалне 
дажбине у  то време ly знатиој мери повишене — што je и 
главни разлог да више нема зарада. Због таквих прилика 
и тешке коикуренције данас ce продаје одаан индустриј,ски 
угаљ већ за 50% испод производних трошкова.

Производња цемента била je већ 1931 год. рекордна, 
c s  63.5 хиљада тона. Затим и оиа ргшидно опада, на 39.5 
хиљада тоиа у 1933 години због обуставе грађевиноке де~ 
латноега и јавних радова. Од ове ороизводње продато je 
39.026 тона према 49.246 тана у 1932 години. Релативно

Угаљ Цемент Креч
у тонама

1,628.750 21.190 12.530
1,574.210 41.350 14.690
1,957.640 43.680 20.770
1,414.890 39.260 15.530
1,245.345 63.500 13.820
1,010.000 50.530 5.260

921.376 39.526 5.357
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пасмацраво, ова je грана у 1933 години била задовољава- 
јућа, и пастигиута зарада je спречила, да друштво не за- 
врши агадину са губитжом. З а  1934 годину .међутим изгле- 
ди -cv врло неповољни, због иових трошарина иа цемент које 
износе 1500 динара на вагом од чега има предузеће само 
да ллаћа 750 динара. Код производње од 4 хиљаде вагова 
ова he нова трошари-на изиекивати више него што je из- 
носила зарада на цементу у 1933 години.

Код креча ироизводња je  остала стационарна, a  про- 
дате количине су за око 200 тона мање него у 1932 години. 
Овде су  цене такође врло неповољне, али производња није 
0'буставл>ена, једино из разлсга, да се на тај начин иск.0- 
ристи угаљ лошијег квалитета, који се не може продати a 
терети магацине.

Трбовљаиоко угљенашпно друшхво je треће највеће 
индуетријсжо друштво у нашој земљи: Њ егова финаисиска 
снага •— сопствена еретства взнасе <жо 300 милиона дина- 
р а — огромна je и то не само за наше већ и за  енропске 
прилике. Сматрамо, да je то  !важно подвући, баш с обзи- 
po'M на неповољне резултате рада у  1932 и 1933 години, 
у којима се одразује сва тежима привредне «ризе код »ас.

У наредној таблици доносимо главне биигансне по- 
'зиције Трбовљанеког друштва за паследње четири године 
које дају следећу слику:

Рачуи изравнања
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Монтански -посед 49.381 48.302 47.223 46.143
Земљишта и шуме 5.476 5.476 5.476 5.476
Зграде 19.439 18.685 17.930 17.397
Машине 25.719 28.780 31.551 30.642
Уређај рудника 56.819 52.567 74.325 40.623
Откоп. 0TB0p; рудн. 21.270 15.954 13.296 9.840
Индустр. цредузеће 22.138 19.863 17.903 15.695
Залихе 28.817 24.997 25.486 18.645
Хартије од вредности 2.792 3.076 2,810 2.391
Дужници 159.830 153.514 163.591 166.943
Курсна разлика зајм. 2.414 2.298 2.178 2.053
Благајна 2.442 2.455 1.975 1.630

Пасива
Главница 200.000 200.000 200.000 200.000
Резерве 72.638 74.738 76.738 78.738
•Облигације 5.657 5.368 5.069 4.757
Повериоци 79.746 70.016 71.544 57.630
Чиста добит 32.213 20.193 4.101 3.837
Неиоплаћ. дивиденда 1.527 1.400 15.758 8.957
Збир билаиса 396.559 375.966 376.761 357.494

Рачун губитка и добитка
Расходи
Трошкови и плате 7.321 7.177 6.672 6.458
Ооцијашни изјдаци 11.144 11.727 12.229 11.363
Порези и так,се 29.435 21.134 14.600 8.310
Камати 359 355 353 350
Отписи 18.249 18.773 16.768 17.971
Чиста добит (45) 32.213 20.193 4.101 3.837
Отггис дубиозних

потраживања _ _ 409

Приходи
Бруто приходи 96.421 77.361 52.971 46.848
гДренос добити 2.211 2.000 1.752 1.851
36ир ирихода или

расхода 98.632 79.361 54.723 48.699
Обртни каапитал сма.њује ice последњих година — али 

je то  само непосредна последица смањене производње, —

наиме у толико, m ro долази од оладаља зараде. Смањење 
износи од 1930 (До 1932 године 20 милиона на 367.7 мили- 
она, a  у  1933 je збир билаиса 357 милиона. Оладање би 
било још знатније да je  раније иапшаћена читава дивиден- 
да; она t e  за 1931 тчвдину исллаћује тек од децембра 1933 
годиие, и до краја године je сстало неисплаћено још 8.9 
мшиона. Поред тога имамо омањење рачуна повериоци, од
71.5 iHa 57.6 милиана. Трбовл>а»око др>ушт,во има толико 
знатна сопствена сретства, да не ради са  кредитима. Рачун 
иовсрилаиа претставља углавном привремене рачуне, оба- 
везе, које ће се у току првих месеца 1934 године ликви- 
дирати. Смањење je делимично паследица маи>е,г салда 
0'вих рачуна, ка-о чињенице, да с у  изве!сни фондови (оси- 
гурања и пенсиони) у 1933 г.одини изднојени из овог ра- 
чуна и они се засебно управл.ају. Поред главнице од 200 
милиана и фондова у износу од 78 лшлиона (<међ овим ф«н- 
довима нема аЈмортизациоиих, пошто £е машине и инвен- 
тар отписују сваке године непосредно преко рачуиа рас- 
хода) има друштво и дугорочве обвезнице — 3 емисије у 
злату и  то  4% из 1889, 4% из 1893 и 5%  из 1907 године, 
које се билаисирају у »оиминалној вредности папира у оп- 
тицају, са  укупно 4.75 'милиона динара; значи да су сма- 
њене у 1933 години, извлачењем за  312 хиљада динара. По- 
што je служба ових обвешида уговцрена у злату, налазимо 
у пасиви међ резервама наромити фоид курсне разлике од
35.5 мишиона, a у активи, као претрпљену курсну разлику 
доспелих зајмова 2.05 милиона.

Код непромењених прилика, смањиће се збир биланса 
у 1934 години за око 9 милиона, због исплате ди®иденде, 
a тиме je извршена трајна жомдрвсија —- пошто претстав- 
ља цела остала пасива готово иокључиво сопствена срет- 
отва.

У активи видимо, да износе инвестиције укупно око 
165 'милиона, дакле мање од главнице. Првма ранијкм го- 
динама 'шањења појединих рачуна су минимална, и поеле- 
дица амортизације. Веће отписе имамо само к.од уређаја 
рудника, за 7 на 40.6 милиона, што je потребно због ис- 
коришћавања иисталација и њиховдх модернизација, a  дал»е 
ICO« искоришћавања дневних копова, жоји су шказани у
1930 гадини још са 21 милион a 1933 године са 9.8 милиг 
она. Овде су радикални отписи веома потребни, пошто 
у-гља у овим дневним жоповима брзо нестаје; ова налази- 
шта биће у кратко време исцрпена и тада ће н>ихова вред- 
ност бити једнака иули. До тог времена мора њихова вред- 
ност бити отписана.

Вредност фаОрике цемента биланеирана je ca 14.4 
милиома a осталих постројења (фабрике креча, електрана 
итд.) са 1.2 милиона.

36oir -мање производње и вижих дена смањена je и 
вредност залиха, од 25.5 милиона у  1932 на 18.6 милиона 
од чега je угаљ 4.5 милиона, цемента и  креча 2.4 милиона 
и разног материјала и 'сировина 11.7 милиона.

Рачун согЈСтвених хартија -од вредносш СЈиањен je 
због курсних разлика за 400 хиљада на 2.4 милиона. Ве- 
роватно je да се у овом портфељу налазе и  сопотвбне об;ги- 
гације, превремено откупљене.

Највећа позиција активе су дужници, са 167 милиона. 
Последње три шдине даај je рачун ш већан за 14 милиона. 
To je у 'ствари један збирни рачун: преко њега се не кн,и- 
же само дужници за продату робу (где се налази као нај- 
веће, потраживање од државе) него и незапослена соостве- 
на сретства, која морају због смањења прошводње бити 

. врло велика, (пошто je познато да je друштво и 100% већу 

. производњу само финамсирало) и жоја се налазе j<ao улог 
дод «оечаних аавода, Нарадае банке итд.

У вези са овако великим рачуном дужника интере- 
сднтно je  да имамо у рачуну губитка дазвдију. камат^, ,«а 
350 хиљада, и ако би <се са правом могло очекивати да
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морају ови дужници дати већу камату од оне која се пла- 
ћа пдаериоцима. Међутим то није случај. Држава не -плаћа 
жамате, жиро рачун код Народне банке и Поштанске ште- 
деонице такође су бескаматви, a камате које одобравају 
лриватне банке не премашују 2% до 3%, док je друштво 
на >капитале пенсионих и осигуравајућих фш дова ш аћало 
■6 %  и више.

Бруго приходи, односно приходи проиаводње no од- 
битку ових производних трошкова опали су  од 96 милиона 
у  1930 на 46.8 милиона у 1933 години, односно' за ореко 
хмловину!, дож. су у 1929 години и  равије били знатно из- 
над 100 -милиоиа. Ажо -caifla бацимо поглед на кретање рас- 
хода, онда одмах шжзтаје разумљиво, зашто се зарада по- 
следњих годииа морала стопипи. Главни расходи остали су 
;готово непромењени у 1933 .години као и 1930 године, када 
je  продаводња била за скоро 50% већа a ‘продајне цене 
много, миого повољније. Управни трсшштави и плате су до- 
душе нешто смањени, од 7.3 у 1930 на 6.4 милиона у 1933 
година, такође и порези и таксе (што je овде природно 
због ман>е производње и обрта) али су na првима остали 
иелромењени социјални издатци, који друштво већ и суви- 
ше оптерећују. Друго je  када ти издатци износе 11 мили- 
©на код прихода од 100 милиона годишње a друго када ти 
прих-оди опадну на свега 46 милиона. И порези су у пр- 
кос емањеља према ранијим годинама рада миого већи.

Отписи иивестиција износе 17.9 милиона a mo су 
расходи, иа којима друштво ме сме штедети. Према 1932 
години о«и су отпиеи нешто мало већи али je било не- 
.изоставно потребно због рационализације производње. Како 
Се раеходи нису могли у  јачој мери компримирати — код 
46 мклиоиа укупних прихода друштво има еоцијалних из- 
датака, пореза у изноеу од 20 .милиона (дакле скоро по- 
ловину прихода) на који нема м-огућности да утиче — оста- 
ла je per saldo добит од -свега 1.9 милиона, a заједно са 
лренооом добити из прошле године 3.8 милиона. Угаљ.није 
_дао зараде; ов-а мала разлика долази од продаје цемента у
1934 години.

У управи . Трбовљаноког угљенокопног друштва у 
ЈБубљани налазе се следећа г.г.: Андре Лике, претседник;
д-р Бо-гдан Марковић, потпретседник; Клод Олаљон, д-р 
.Иво Бенковић, Ж ан барон де Бургојн, Пол Шапци, Рајмон 
Делтел, Емил Фрајнд, д-р Фердинанд Грамберг, Фернан Гре- 
анар, инж. Антон Клинар, Р-ене Mono, Адолф Минх, Ервин 
Филип, д-р Алфред Порада-Рапоп-орт, Енри rojit де Рене- 
вил, Енри Рајтер, Рихард Скубец, Василије Николајевић 
Страндвиан, Мариц Тремо. У главној дирекцији су г.г.: Ри- 
хард Скубец, Антоан Жијард, д-р Видко Врхунец и инж. 
.Август Хајнрих.

КРЕДИТНИ ЗАВОД ЗА ТРГОВИНУ И ИНДУСТРИЈУ,
Д. Д., ЉУБЉАНА

Изгледа да je банкарска и кредитна криза најтеже 
чшгодила Словеначку, пошто су тамо скоро сви {говчани 
ааводи лвдрали поЈСИепено обуставити односно ограничити 
исплату туђих сретстава, прв«»ствено улога ®а штедњу и 
прибећи мораторијалним мерама —  тражећи Ојдлагање пла- 
‘ћа-ња, односно раније примену §§ 5 и 6 -— ш т  пак се оду- 
стајало од иопуњавања обавеза просто swa факти. Од пет 
највећих акционароких банака у Љубљани, чатири су  мо^ 
рале затражити закоиску заштиту, a поред њих je то ура- 
»ила и водећа «ОЈмунална, Љубљанока градска штедионица. 
Све многобројие регулативне штедиоиице као и кредитне 

■задруге, којих има у Словеначк-ој више непо у овми оета- 
:шш  крајевима наше државе, потпуно су неликвидне и једва

кубуре. Сви филијали водећих загребачких банака у Љуб- 
љани, Цељу и Марибору такође су под заштилом.

Кредитни завод je био раније филијала Бечког Кре- 
дитаипЛалта!, a 1920 године je претворен у самосталну 
бавку, са главницо-м од прво 5, a  доцније 12.5 милиона 
динара. Кратко време no појави баикарске кризе код нас, 
a поеле доласка Кредитаншталта у wproy, Кредитни завод 
je национализира«. Kao такав он je -сјајно пребродио нашу 
баикарску кризу. У томе погледу и,ма нарочито преммућ- 
ство; у томе, што je још npe опште банкарске кризе и 
панике улагача код нас ликвидирао велики део својих 
обавеза и што није имао велики број ситних улагача, који 
су у CBOijoj нервози довели у литање толики број банака, 
него je  имао огран-ичен број великих улагача, са којима су 
одржаване пријатељске везе; то су била npe свега јака 
индустријока предузећа и мањи новчани заводи, С обзиром 
на његоее «омитент-е — дужнике треба нагласити, да то 
нису били ситни привредници мити земљорадници, него 
велика и солидио фундирана трговачка и идустријска пре- 
дузећа. Кредитни завод je тип паакш ие трговачке и инду- 
стријоке бавке, обавриво управљаи.

Кредитни завод je био једини, воји je у Словеначкој 
за све време досадашње кризе удовољавао свим обавезама 
у целости, што je и данас случај.

Али je и Кредитни зав-од тешко погођен овом бан- 
KapcKOiM «ризом. To нам најболе потврђује волумен њего- 
вих обрта no свим рачунима: док je његов укупан обрт 
износио! у периоду 1926 до 1930 године скоро непромењено 
o k o  28 милијарди годишње, дотле je опао у 1931 години на
19 милијарди, у 1932 години на 6.6 милијарди a у 1933 го- 
дини на 4.9 милијарди a то  je омањење за 83% у року од 
три године. Значи, да je  вирманисање између банака и ра- 
чуна roT O iB o i i o t i iv h o  обустављено и цео наш нојвчани сао- 
браћај обавља се ш оро искључиво' готоеином.

Ш то се тиче локалног, Љубљанскот новчаног тржи- 
шта у 1933 години, напомиње управа Кредитног завода у 
своме извештају, да су се прилике у  другој половини го- 
дине знатно шправиле; појавила су се нова сретства л 
нови улози, прво само краткорочни, због чега су ice одо- 
бравали и нови жраткорочни зајмови. Управа се нада, да 
више вије далеко време у коме he ионова оживети послови 
нашег банкарства. Бојимо се, да je ово гледиште, у ко- 
лико се ,не односи на сам Кредит.ни завод, и сувише опти- 
мистичко, пошто je иоторно, да су се прилике код новча- 
них завода баш у Словеначкој у току ове године даље 
погоршале.

С обзиром на «специјалне прилике и фуижције, које
има данас Кредитни завод у Словеначкој, постаје нарочи-
то интересантна анализа његовог биланса. У доњој таб-
лици доносимо кретање његових главних билансних пози-
ција за  последње четири године, које дају следећу слику:

Рачун изравнања
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

У хиљадама динара
Благајма 21.316 11.634 10.436 26.567
Бавке 78.454 12.339 — — .

Дужници 270.653 218.336 212.226 169.135
Менице 70.158 51.013 43.827 46.467
Конзорцијални послови 16.819 9.078 9.145 9.181
Хартије од вредности 21.198 18.954 15.493 13.726
Непокретнооти 1.137 846 825 144

Пасива
Главница 12.50) 12.500 12.500 12.500
Резервни фондови 15.200 16.000 16.800 17.700
Акцепти 480 132 733 35



142
Улози на штедњу 84.249 72.264 58.833 50.264
Повериоци 363.729 238.523 200.132 181.914
Чиста добит 3.578 3.092 2.955 2.804
Збир биланса 479.738 342.513 291.955 265.220

ft
Рачун губитка и

Расходи
Плате 2.352

добитка

2.354 2.254 ~ 2 2 5 9
Трошкови 2.671 2.650 2.324 1.643
Отпис непокретности 27 20 20 4
Порези 431 451 450 756
Отпис сумњивих лотраж. — — — 1.855
Добит 3.578 3.092 2.955 2.804
Отпис према порес. зак. — — — 34.691

Приходи
Пренос добити 393 445 629 558
Камате и лровизије 7.853 6.312 5.421 4.487
Ефекти и девизе 767 1.727 1.887 4.218
Непо1кретности 46 75 67 57
Пренос латентних резерви 34.691

Смањење обртнаг капитала je лоследњих година 
огромно: од 480 дшлиона у 1930 години на 265 милиона у
1933 годими, од чега отпада на 1933 годину око 27 ми- 
лиоиа. Међутим потребно je лравити ;разлике између Кре- 
дитног завода као афилијације Бечког Кредитаишталта пре 
његове «ризе и новог, национализираног Кредитног завода у
1932 и 1933 години. Пословни волумен морао би се смањити 
без обзира на општу привредну депресију и иашу ло-калну 
кризу банкарства и 'кредита. Овај одлив, нарочито у 1931 
години долази од прекида веза са Кредитаншталтом у 
Бечу као и исплате иностраних жредита. A то нам потвр- 
ђује, да je актива Кредитног завода лшрала бити у нео- 
бичној мери ликвидна.

Ш то се тиче .тањ ењ а обртног капитала у 1933 го- 
дини, треба узети у обзир да je управа извршила у 1933 
години кампензацију и отгшс латентних резерви, које су 
ранијих година резервиеане и вођене преко рачуна дужни- 
ка, одно-сно поверилаца (то je начин који je уобичајен у 
ередњеевропошм банкарству), 'Саобразно иовом поресжом 
заш ну од 18 фебруара 1934 године. Око 35 милиона динара
— латентних резерви улотребљено je за  отжтис губитака и 
сумњивих потраживања —■ као што се то види из рачуна 
губитка и добитжа. Збо.г ове компензације су смањене у
1933 години актива и ласива за тај износ. Обртни капитал, 
пак, према 1932 год. већи je за око 10 милиона динара, 
што тотврђује, да су се туђа сретства у 1933 год. пове- 
ћала. Кулминација кризе код Кредитмог завода била je у
1932 години a у 1933 год. она je преброђена.

Сопствена сретства износе крајем 1933 године 30.2 
мшшона, (од чега je 12.5 милиоеа главница), док с-у 1930 
године била 27.7 милиона; резерве се дакле у знатној :мери 
дотирају. Улози на штедњу износе у 1933 години 50.3 ми- 
лиона према 58.8 милиона у 1932 и 84 милиона у 1930 го- 
дини. Одлив од oko 8 милиона у 1933 годинв не може вжпе 
бити последица навале улагача, већ чињенице, да су због 
снижења каматне стопе улагачи тражили дрЈте плаомане.

Повериоци, «оји су у 1930 години били 364 -милиона, 
еведеии су до краја 1932 године на округло 200 милиона, 
a 1933 године они износе 182 милиона, односно за 18 дш-

лиона мање. Овоме рачуну треба у 1932 години одузет« 
резервисане латентне резерве од 35 милиона; онда излази,. 
да повериоци у 1933 години нису опали за око 18 милиона, 
него да су у ствари за 17 милиона већи од стања у 1932 
годиии. Исплате у корист поверилаца износиле су у 193$ 
години укупно 518 милиона a уплате 536 милиона.

Структурелне проаиене активе у 1933 години такође 
указују на знатао лобољшање банчиног отања. Пре свега 
у погледу ликвидитета. Овај je последње године рапидно 
повећа-н, лозиција готовине je порасла од 10.4 лшлиона у
1932 години иа 26.6 милиона док су дужници опали за 43- 
милиома na 169 милиана (у ствари само за 7 милиона због 
комлензације латентних резерви), a менични зајмови jio~ 
расли за 3 на 46.5 милиона. Управа наполшње, да има 
међ дужницима и менич.ним кредитима у претежној .мер* 
ликвидне кредите; међ дужиицима исказује a виста улоге- 
са 6.5 милиона, тако да  je у ствари гатовина Кредитног 
завода око 33 милиона, a то ciy две трећине улога е а  
штедшу или 15% укупних туђих оретстава. Даље су меЏ 
дужницима знатни сезоиски кредити, који имају такође 
карактер «раткорочних зајмова. Рачун хартија од вредно- 
сти je према прошлој гсидини смањен за  око 2 на 13.7 ми- 
лиоиа и -садржи углавно-ме државне хартије од вредности,, 
док оу лреко рачуна канзорцијални паслови књижени па- 
пири индустријских лредузећа, у војима Кредитни завод. 
учествује. Рачун непакретности je сведен на 144 хиљада 
динара, пошто je ирошле године продата зграда за агано- 
вање. Овај изиос претставља билансну вредност бан чж е 
палате, која вреди данас 3 до 4 милиона динара.

Чиста добит изнош заједно са преносом из 1932 го~ 
дине 2.8 милиона, дакле скоро исто толико као и у 1Ö32 
години. Због велж их «асених голговина, «оје су међутиж 
данас безусловво лотребне, имамо приличио 'смањење при- 
хода од камата, али je  тај 1мањак надокнађен повећањед«. 
прихода од разних других банкарских лослова.

Код разних расхода видимо, да су плате остале ста- 
ционарне, на 2.25 милиона динара, али су у знатвој мери- 
редуцирани трошкови управе, за 700 хил.ада, на 1.64 ми- 
лиона. Порези су већи и износе 756 хиљада према 450 хи- 
љада у ранијим годинама. Сумњива лотраживања, која ст  
раније интерно отписана, лојављују се сада први пут, за- 
себно у рачуиу расхода, и износе 1.85 милиона.

Чиста добвт од 2.8 милиоиа подељена je на следећи 
начин: на име тантијеме управиом одбору 162 хил>аде, 
надзорном одбору 49 хиљада, као дотација фондожма 700 
хиљада, у олште користне циљеве 50 хиљада, на име 10% 
дивидеиде акционарима 1.25 милиона, a на нови рачу® 
je пренето 594 хил>ада.

Кредитаи завод у Љубљани плаћа ове од 1922 годин« 
својим акционарама непромењену 10% дивиденду. Само 
једанлут, у 1932 години учињен je  изузетак и дивиденда 
je смањена за 1%,

У управи Кредитног завода за трговину и индустрију 
налазе се следећа г.г.: Андреј Шарабон, претседник; Јосипг 
Лукман, по-тпретседник; Др. Владимир Равнихар, пошпрет- 
седник; Др. Карл барон Ворн, Јосип Олуп, Др. Павел П-е- 
скотник; Адолф Рибникар; Др. Јуриј Шкоберне, Аугуст 
Тости, Аугтст Вестен и Др. Фран Виндишср. У надзорно»! 
одбору с у  г.г.: jwair. фарм. Рихард Сушиик; Јанко Блајвајс- 
Трстенишки, Др. Мирко Божић, Рајко Турк и Фран Урбанц.
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Садржај:
„Шипад“, шумско-индустријско предузеће Добрљин-Дрвар a. д., Сарајево
Прва хрватска творница уља д. д., Загреб
„Кроациа“ творница портланд цеменха д. д., Загреб
Novosadska fabrika kabela a. d., Novi Sad
Друштво за електротехнику и фабрику кабела a. д., Загреб

„ШИПАД“, ШУМСКО-ИНДУСТРИЈСКО ПРЕДУЗЕЋЕ 
ДОБРЉИН-ДРВАР A. Д., САРАЈЕВО

„Ш ипад” je завршио пословну 1933 г-одину са губит- 
ком од 3.8 милиона динара, a -ca губитцииа у претходним 
двема годинама овај износи 8.2 дилиона. Пршмком анали- 
зе „Шипада” за 1932 годину ми омо подвукли, да ce овај 
негативни резултат не може објаснити слабим обртом, као 
urro je то случај код других предузећа шумоке индустрије. 
„Шипад” je у 1933 години форсирао посао, и 'са тОм поли- 
тиком наставио у потенцираној мери у 1933 години.

Што ce тиче рада у шумама, управа напомитве у 
своме извештају, да je у 1933 години посечено на пању 
свега 457 хиљада «убних метара четинара и 172 хиљаде 
кубних метара четинарског техничког дрвета, 20.6 хиљада 
кубних метара буковог техничког дрвета и 192.5 хиљада 
просторних метара буковог огревног дрвета, urro значи, 
да je укупна лроизводња за 14% већа од one у 1932 го- 
дини. Стругаре су прерадиле 288.5 кубних метара чамови- 
не и 23.4 хиљада «убних метара буковине, односно укупно 
312 хиљада жубних метара обловине, према 200 хиљада у
1932 години, односно за .ттреко 50% више.

Укуггно, „Шипад” je продао у 1933 години око 200 
хиљада кубика грађе од чега je извезено 168.5 хиљада a 
31 хиљада кубика продато je у земл>и. Према тозде, изве- 
зено je 84.45% од укупно продате робе a 15.55% пласи- 
рано je у земљи. Према 1932 години ово значи огромно 
повећање извоза, за 61 хиљаду кубижа, односно за чита- 
вих 57.3%, док je томе на супрот продаја у земљи остала 
стационарна, односно мања за свега 1.24% према прошлој 
години.

Из ових података излази, да je извозни лосао за 
„Ши.пад” далвко најважнији. У томе иогледу изгледа, да je 
управа у последњкм годинама, a нарочито у 1933 години 
морала учинити надчовечанске напоре, да je успела са по- 
већаљем изво1за, већ и с обзиром иа тешке прилике које 
преовлађују на светском тржишту. Ипак изгледа, да су ce 
прилике у 1933 годиви донекле поиравиле, што потврђује 
и уирава „Шипада”, напомињући, да je пред крај 1933 го- 
диие запажена већа тражња, али не због повећања по- 
трошње, која je и даље слаба, него због тога, што су на 
разним иностраним тржиштима потрошене раније нагоми- 
лане залихе; као други разлог сматра ce, да производња 
»бог финансиских тешкоћа у земљама у «оје ми извозимо 
није могла ићи упоредо са лотрошњом. Тиме управа ве- 
роватно мисли на демпинг у ценама, због девалвације ва- 
лута разних произвођачких земаља.

: Ноторно je, да je наш извоз дрвета у последњим го- 
динама страховито опао. Од 1.6 милијарди динара у 1929 
на 490 милиона у 1932, али je у 1933 години ипак нешто

повећан, no количмнама и вредности, на око 645 милиона 
динара. Ha извезену .грађу долази у 1932 години 568 хи- 
љада тона у врс-дности од 420 мил. динара a у 1933 го- 
дини 729 хиљада тона за  567 «милиона динара. Према ко- 
личини, наш je извоз -грађе у 1933 години порастао за 161 
хиљаду тона. Пошто знамо да je „Шипад” у 1933 години 
повећао свој извоз за 57;%, односно за 61 хиљаду «убика, 
што чини око 45 хиљада това, онда излази, ,да je „Шипад” 
v овоме повећању нашег извоза дрвета учествовао са qko 
30%. A у укупном износу од 729 хиљада тона грађе у 1933 
години долази на „Шипад” око 125 хиљада тона, a то je 
преко 16%.

Управа „Ш илада” даље конетатује у своме извешта- 
ју, да je прођу у 1933 шдини осигурала на свим досадаш- 
н>им тржиштима и да je нашла при томе нова тржишта 
у Шпанији и Палестиви. Цене које су постигнуте веће су 
од оних из 1932 године. Сви раније непродати стокови 
отуђени су још у 1932 години, a то je од велике важности 
за ниво просечне продајне цене у 1933 години, пошто ста- 
ре залихе више не терете лову производњу.

Од укулног извоза „Шипада” ишло je 60.2% у Ита- 
лију, 23% на тржишта Северне Африке a  остата« у разне 
друге државе. Услоеи за извоз нашег дрвета у прошлој 
години били су веома тешки. Постојали су компензациони 
уговори и «онтингентације, забране увоза и разне друге 
препреке, a у земљама, које нису ишле тим путем аутар- 
кизације, осећала ce тешка -конкуренција.

Једно од нарочито болних литања за наш извоз др- 
вета претставља италијанско' тржиште, које je у 1933 годи- 
ни ипак апсорбовало преко 60% „Шипадовог” извоза. 
Управа оодвлачи, да je на том тржишту имала јаког кон- 
курента, кога je, благодарећи својој лродајној политици, 
могла донекле сузбити. Непознато нам je, да ли мисли при 
томе на Аустрију или Соејетску Русију, пошто даље вели, 
да je постигнут споразум са руским имшртерима, no коме 
су цене донекле лобољшане. Ha италијанском тежишту и- 
мамо највеће тешкоће са аустријским извозом (коме >ми, 
према најновијим догађајима, уолллте више не можемо кон- 
курисати, због преферевцијала који je Италија одобрила 
Аустрији, првенствено на нашу штету).

Постоје елементи, према којима би било оправдано 
очекиЕање, да je „Шипад” у 1933 години морао бити ак- 
тиван и исказати лепу зараду. Производња je прилично по- 
већана, извоз такође и што je важније, постигнуте су веће 
цене него у 1932 години. Ако узмемо за базу количине из- 
вова и вредности и извезене грађе према нашој званичиој 
статистици спољне трговине онда видимо, да je просечна 
цена једне тоне грађе у 1932 години износила 739 динара 
a у 1933 'години 779 динара, a то je повећање просечне 
цене за више од 6%. Шумска експлоатација такође je у
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1933 години била јефтинија: вредност балвана са трошко- 
вима допреме изнасила je у 1933 години просечно за обе 
стругаре 137.81 динар no кубику одноано за 13.83 динара 
no метру јефтиније од оие у 1932 години. To je паследица 
појачаног интензитета рада и релативно јефтиније шумске 
таксе због већег иекоришћења у шумама. Али се ово no- 
већање производње односи на квалитативно слабије бал- 
ване, лшји су ранијих година остајали у  шу.ми као отпат- 
ци или били у  стаблима плаћени, али не иокоришћени.

Стругаре у Дрвару и Добрљину су у 1933 години 
биле боље искоришћене него у 1932 години, тако да je про- 
ценат- иекоршићења проеечно код обе стругаре у 1933 го- 
дини порастао код чамовине за 1.5% a код буковине за
0.88%. Режије стругара 'су због тога омашене; има ту та- 
кође знатних уштеда: у Дрвару je износила режија no 1 
кубном метру обловине 46.87 динара a у Добрљину 80.36 
динара или просечно 55.13 дииара, пошто обухвата про- 
изводња у Дрвару 75% од укупне прераде, a ова про- 
сечна режија од 55.13 динара no кубном метру мања je 
према 1932 години за читавих 7.89 динара no жубном метру.

Даље je било уштеда «од саобраћаја. Ha „Шипадо- 
вим” пругама (око 720 км.) жоје служе и јавном саобра- 
ћају, превезено je  у 1933 години око 32 милиона нето тона
— више за 3 милиона тона или око 67 милиона бруто тона, 
односно више за 5 милиона тона према 1932 години.

Попгто je на свим пругама рађено пуним капаците- 
том, износили су трошкови одржавања на 100 нето тон- 
ских «илометара 56.98 динара a то  je мање за 6.41 дин. 
према претпрошлој години — и 26.72 дин. на 100 бруто 
тоноких километара где уштеда износи 3 динара.

Поред тога појефтинили су се трошкови о«о манипу- 
лисања грађе код извоза (у пристаништу) за 2.54 динара 
no кубику, према 1932 години, a управни и општи централ- 
ни трошкови смањени су no кубику ирема 1932 години за
9.16 динара -на >свега 30.45 динара.

Упркос свим тим уштедама и повећани;М лриходима 
„Шипад” иеказује и у овој години губитак, о-Х 3.8 мили- 
она динара ■— што с обзиром на нарочите дужноети које 
се намећу „Шипаду” у ‘ ствари и није много. Карактери- 
стична' je наттомена управе, да би било довољно, да сни- 
зи радничке наднице за мање од 10% na да у билансу ис- 
каже добит^, a да би радници при томе још увек били боље 
плаћени него код других предузећа. „Шипад” je  на име 
вадница платио у прошлој годиии преко 50 милиона дина- 
ра (у 1934 годжни 44 милиона); a да су маднице биле 
само за 10% ниже, могао би исказати зараду и елимини- 
сати већи део губитка из ранијих година. Управа вели: 
„наш рад, као државнсг предузећа, морао je бити вођен 
нарочитом политиком и девиза нашег пословања била je 
и у прошлој години: рад на ублажењу последида кризе у 
нашој земљи и запослење становништва сиромашних кра~ 
јева”. A остварење ове девизе изискивало je повећање npo- 
изводње. У циљу запосљења што већег броја радника no- 
већана je екоплоатација дрва за огрев, за државне потре- 
бе; војока je снабдевена огревним дрветом no дени којом 
je апоорбован један део зараде постигнуте на осталом no- 
слу. Даље je вз социјално-лолитичких побуда, да би се за- 
послило екромапп!!) -становништво у  Црној Гори, повећа- 
на производња у шумском предузећу „Дурмитор”, које je 
раније стечено и чије се шуме налазе у базену реке Таре. 
У TOiMe диљу «упљена je стругара у Устипрачи (раније 
je припадала чувеном консерну Хуга Стинеса из Немачке); 
међутим њена производња није обухваћена у податцима о 
производњи „Шидада” . За сам „Шипад” претставља она 
стругара као и експлоатација шума „Дурмитор” за сада 
још терете, a о каквој амортизацији капитала, који je  уло- 
жен у ову експлоатацију, за сада такође још не може бити 
говора.

Друго болно питање претставља железничка пруга 
Јајце—Млиниште, која je дефицитарна и на којој je и npo- 
шле године претрпљен губитак од 1.45 -милиона динара. 
Она j e . „Шипаду” непотребна, служи јавном саобраћају и 
управа ни ,до данас није успела да са државном управом 
регулише питање, «о има да сноси тај губитак.

Интересантна je даље констатација управе, да су 
трошкови прераде у стругарама још увек сувише велики. 
Узроци леже у истрошености машина и у 'слабијој и недо- 
вољној погонској снази. Створен je нарочити ллан, no коме 
се постепено, врши амортизација ових инвестиција: изме- 
љени су котлови и инсталирани су нови гатери. Ипак лежи 
један од важних разлога нерентабилности у  томе што се у 
претежној лђери прерађивала роба рђавог квалитета, јер 
je због лоших балвана количина бољих сортимената знат- 
но опала.

Постављени су захтеви, да „Шипад” као државно 
предузеће помогне и наше мале пиланаре.. Преузете су и 
делимично пласиране извесне количине грађе, које међу- 
тим no начину израде нису одговарале — и претстављале 
су посао на коме „Шипад” није имао зараде.

Поред ових неколико наведених разлога, који су сви 
морали апсорбовати комерцијалну зараду „Шипада”, по- 
стоји још један, који сматра управа готово најважнијим: 
то je ;сувише висока шумска такса за дрво на пању и по- 
грешна уговорна квалификација дрвета у шумама. ГТрема 
уговору такса износи 46.— динара од 1 кубног метра, док 
je у ствари плаћено, упркос форсираног рада 50.04 динара 
no 1 кубику обловине или 80.02 динара no «убику резане 
грађе. Завимљиво je, да се управа „Шипада” , државног 
предузећа, жали на државу, због сувшпе високих пореза, 
и ако су, жао што се у извештају лојално признаје, исти 
као и код других предузећа; напомиње се даље да су по- 
ред тога и самоуправни п|5ирези на подручју „Шипада,г 
сувише велики. Kao даљи фактор који умањује приходе, 
вапомиње се и обавеза, да je „Шипад” (у извештају <се 
каже: „и ако акционарско друштво” —  a та  примедба иам 
није јасна) обавезан, да све своје девизе предаје Народној 
банци — што морају да раде и сви остали извозници. Не- 
сумњиво велики су даље и терети, које мора „Шипад” да 
преузима на евоја леђа у виду хуманитарних, културних и 
добродељних прилога.

Рачун изравнања
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

У хиљадама динара
Инвестиције 1.784 1.607 1.959 3.097
Железнице 4.450 4.005 4.005 5.005
Хартије од вредности 7.336 2.065 1.852 1.852
Готовина 1.561 1.455 1.573 1.598
Дужници 45.310 45.148 31.932 25.432
Залихе 29.810 20.801 22.943 24.807
Материјал и жив. нам. 14.744 11.497 9.087 8.214
Инвентар ------ 417 257 1.239
Римесе 402 185 122
„Дурмитор” 20.408 26.534
Г убитак ------ 2.371 4,337 8.201

Пасива
Главнида 20.000 20.000 20.000 20.000
Резервни фонд 3.972 4.269 4.269 4.269
Спец. рез. фонд 8.613 8.613 8.613 8.613
Потоорни фонд 1.598 1.891 1.996 2.041
Пен-зиони фонд 2.906 3.289 3.289 3.453
Фонд за осигур. пожара ,

и поплаве 5.460 5.460 5.460 5.460
Повериоци 56.800 42.247 48.943 56.016
Акцепти -------- 4.000 6.000 5.250
Добит 6.005
Збир билаиса 105.355 89.769 98.540 105.103
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Рачун губитка и добитка
Ириходи
Мин. шума за сузб.

штеточина 3.000 ------ ------ ------
Камата 72 522 145 1.139
Општи трошкови 5.184 4.682 4.309 4.586
Осигурање 794 838 1.002 917
Порези 5.167 2.155 3.352 1.037
Амортизација 692 623 ------
Курсна разлика ефеката ------
Пренос губитка ------
Добрввољни прилози,

1.485 213
2.371 4.337

отпремнине 
Губитак железнице

------ ---- 822

Млиниште—Јајце — ------ 1.452

Приходи
Роба 20.442 7.682 7.056 6.091
Пренос 'Губитка ------ ------ 2.371 4.337
Губитак укупно ------ 2 371 4.337 8.201
Збир прих. или расх. 20 914 10.334 11.394 14.292

Обртни жапитал je према 1932 години повећаи за 7
милиона, a према 1931 години за преко 15 милиона, што je
у главноме у вези са повећањем рачуна повериоци, који 'са 
56 милиона поновно' доетижу износ из 1930 године,. када 
je и збир биланса био једнак ономе из 1933 године. Соп- 
ствена сретства према билансу износе 45 милиона, од чега 
je 20 милиана главница a оетало фоедови, који су послед- 
њих година само незнатно повећани. Свакако треба напо- 
менути, да су дугован.а „Шипада” релативно незнатна, 
али ce предувеће упркос томе бори са теисвдћама oko до- 
бијања потребног обртног «апитала. Управа напомиње, да 
je од кредита код Народне банке стварно ликвидних само
4 милиона, што није еамо недовољно, него због банкар- 
ских жира и скупо. Даље ce вели да код ловлашћених нов- 
чаних завода управа није нашла разумевања за потребе 
,,Шипада“. Упркос тим тешкоћама je форсирани лосао 
ипак могао бити уредно финансиран и управа искрено 
признаје да joj je то успело делом тиме, што није плаћала 
све шумске таксе, чију висину као што смо раније на- 
поменули, енергично критикује, Због тога можемо сма- 
трати да повериоци од 56 -милиона не долазе од банкар- 
оког кредита, него у претежној мери од потраживања др- 
жавног ерара.

У активи пада у очи да je ове године повећана вред- 
но.ст инвестиција од 1.9 на 3.1 милиона динара. To долази 
вероватно од модернизације стругара, о чему je већ било 
речи. Повољно je сман>ен>е рачуна дужника, од 31.9 на 25.4 
милиона, што доказује да je код повећаног пословног во- 
лумена уб.рзан инкасо, што je важно баш због тешохоћа 
око набавке обртвог капитала. Интересантна би била по- 
дела овог рачуна на дужнике аа робу и друге. Вредност 
залиха нешто je мало већа него лане, а л и 'je томе на су- 
прот рачун материјала и животних на-мирница већ све 
последње четири године у еталном опадашу. Дуг „Дурми- 
тора“ билансиран je ове године са 6 милиона више него 
лане, a износи 26.5 милиона. Вероватно je у тај износ 
ушла и цена за  стругару Устипрача, са којом je „Дурми- 
тор“ задужен ■— ако није Устипрача већ ушла у рачун ин- 
вестиција. To ce из самога биланса не може звати и управа 
би добро урадила да у своме иначе врло детаљно израђе- 
нам извежтају објасни и промене у  овим рачунима.

Без промена према претпрошлој години остали су 
рачуни железница, хартија од вредности и готовина. По- 
требно би било такође и објашњење рачуна хартија од 
вредности који je последње четири године сведен од 7.3 на
1.8 милиона — пре свега због тога што je познато, ,да има 
„Шипад“ све акције „Дурмитора” a. д., мајоритет фабри- 
ке целулозе „Дрвар”, која у 1933 години није радила због

извесиих тешкоћа са швајцарском групом, »оја има други 
део акција овог предузећа — али изгледа да he у овој 
години ипак прорадити —- што je за „Шипад“ важно због 
потрошње његовог дрвета. Даље има „Шииад“ и извесан 
део акција „Варде“, a и „Устипрача” je била до сада акци- 
онароко друштво.

Нето 'приходи од робе су ове године, упркос већих 
дена, уштеда којих раније није било и код 75% већег изво- 
за ипак за 1 милион мањи него у 1932 години и износе 6 
милиона. Међ расходима имамо повећање «амата за скоро 
милион динара, код истовременог СЈиањења нореза за пре- 
ко 2 милиона на 1 милион динара. Губитак железничке 
пруге Млиниште—Јајце који je и раније поетојао али увек 
био интерно компензиран, сада je засебно исказан, за 1.45 
милиона. HoiB расход су даље разни добро*вол>ни прилози 
и отпремнине у висини од 822 хиљаде динара.

У управи „Шипада“ налазе ce г.г.: Сп. Пилетић,
Др. Ј. Бален, Коста Спасојевић, Рово Стојанов, Др. Хра- 
бар, Јово Н. Бећир и С. 'Чемаловић.

ПРВА ХРВАТСКА ТВОРНИЦА УЉА Д. Д., ЗАГРЕБ

Гајењу индустријског биља, у првом реду уљаног 
семена, мораћемо у будуће тмсветити далеко већу пажњу 
него што je то до сада био случај. Вишак прошлогодишње 
жетве пшенице остао -je у земљи јер ce није могло наћи тр- 
жиште које би уз иоле пристојне цене преузело део наших 
вишкова. To je тако деловало на цене да ce je пшеница 
трошила у земљи и за дру-ге сврхе a не само за  исхрану. 
Код кукуруза напротив, с обзиром да je продукција из 
климатских разлога ограничена еамо на неке земље, сав ce 
вишак могао глатк-О' плаеирати.

Један део културе -пшенице требаће у будуће заме- 
нити културом индустријског биља. И ако смо аграрна зе- 
мља, ипак морамо још и данас знатан део наших потреба 
индустријског биља увозити. To вреди нарочито за уљано 
семе. Тек последших неколико! шдина — у првом ре- 
ду иницијативом самих фабрика уља — почело ce и код 
нас са гајењем уљарица у већем обиму. Али и ту смо још 
увек упућени на увоз.

Код трговачких n p e r o B i o p a  c a  Немачком, који су во- 
ђени у нарочито љубазној атмосфери, гледало ce како би 
ce иаш извоз у Немачку повећао. Ha тај начин, ми бисмо 
опет били у стању да преузмемо веће количине немачких 
производа.

С обзиром на нашу привредну структуру можемо у 
Немачку — осим бакра и неких других соецијалних проду- 
ката — да извозимо" и претежни део аграрних производа. 
Стоку «е, јер je Немачка у етању да сама покрива сву 
своју потребу. Међутим и код аграрних продуката постоје 
извесна ограничења. Извоз пшенице нормално не долази у 
обзир, јер Немачка сама покрива своје потребе на пшени- 
ци. Чак мора раж да извози. Осгаје у главноме кукуруз, 
али и ту су извесна ограничења, јер за исхрану стоке у 
Немачкој више ce употребљава кромтшр него кукуруз.

Немачка увози из гарекомореких крајева, односно из 
далеког Истоха велике количине уљаног семена. Она je 
спремиа, и то нам осигурава у новом трговачком уговору, 
да преузме ве;ће количине наших улЈарица. За сада чак и 
веће количине него што «и жожемо извести, ако може 
данас о извозу уопште бити говора.

Д а би могли искаристити наш трговински уговор са 
Немачком морали бисмо нашу производњу уљаиог семена 
битно повећати. Међутим е обзиром да код нас преовла- 
дава мањи и средњи поеед, дочим велепосед све више 
изчезава, тешко je за релативно кратко време извести јачу 
преоријентацију у пољоаривреди. Проћи he још дуго вре- 
мена док наш сељак дође до сазнања да je у првом реду у
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његовом интересу ако један део културе житарица замени 
другим културама, у гтрвом реду уљаним. семеном.

Временом, кад се и код мас подигне култура уљари- 
цд — иаши суседи Румунија и Бугарска у том погледу 
показују већ знатне резултате — и иаше домаће фабрике 
уља биће у повољном положају, пошто у погледу набавке 
сировина више неће бити упућене на страна тржишта, него 
ne бити у стању да читаву потребу сировина и полуфа- 
бриката покрију у самој земљи.

Биланси Прве хрватоке творнице уља, наше највеће 
фабрике ове врсте, за последње 4 г-одине овако изгледају:

Актква 1930. 1931. 1932. 1933.
У хиљадама динара

Стројеви 2.357 2.357 2.357 2.357
Некретнине 3.652 3.652 3.652 3.652
Благајна 96 40 71 144
Роба 16.518 6.333 6.369 7.482
Иивентар 143 143 98 88

Пасива
Главница 2.750 2.750 2.750 2.750
Резерве 475 525 565 610
Амортизације 1.192 1.292 1.367 1.445
Салдо кредитора и

дебитора 15.375 5.184 5.044 5.947
Акцепти 2.500 2.500 2.500 1.950
Добитак 460 361 370 555
Укуино 22.803 12.696 12.647 13.860

Збир биланса псжазује пораст од нешто преко ми- 
лиан динара. Код инвестиција — непокретности и машина
—  н е м а  већ неколико година никакве лромеие. Фабрика je 
потпуно изграђена, онабдевена најмодернијим машинама, те 
no томе нове инвестиције и не >могу доћи у обзир. Наро- 
чкто тако дуго док je лотрошња, услед лоших иривредних 
прилика, 'скучена. Ha амортизацију иде уобичајена квота.

Залихе робе показују пораст од милион динара. To 
je у (вези са јачом продукдијом. Ранијих година — наравно 
р.ре кризе —- залихе робе могле су износити и 20 милиона 
динара. Знатан део еировина jviopa се још увек повлачити 
из иностранства. Чаж и из крајева преко Суецског канала. 
Beh с обзиром на транопортие трошкове морају се повла- 
чити веће количине и ради тога залиха робе увек je знатна.

У пасиви салдо кредитора и дебитора показује по- 
раст од 900 хиљада динара. Тачан преглед о кретању де- 
битора- и кредитора je немогућ, је-р се у билансу изказује 
само салдо. С обзиром иа пораст залиха за милион динара 
као и на чињеницу д а .с у  акцеттти редукцијом кредита код 
Народне бавке смањени за даљних 350 хиљада динара ве- 
роватно je, ^а су и повериоци у порасту. Ha то указује и 
чињеница да je салдо повериоца и дужника, који je у би- 
лансу на пасивној страни, порастао скоро за милио-н ди- 
нара.

Чисти добитак са  преносом износи 555 хиљада дина- 
ра према 360 до 370 хиљада прошле две године. Значи, у 
погле|ду рента‘билитет0', да je пЦдузеће прешло периоду 
двпресије и да се враћамо ранијем стању. Обзиром на ви- 
сину главнице, мора се прошле године постигиути резул- 
тат 'Оматрати као надаове повољан и мало je наших инду- 
стријоких подузећа која могу показати такав успех.

У управи се налазе следећа г.г.: С. Д. Алекоандер,
претседник, Алфред Пик, Иво Александер, Инж. Драго 
Александер, Др. Бранко Александер, Морис Рубекс, Др. 
Сигфрид Кауфер.

„КРОАЦИА” ТВОРНИЦА ПОРТЛАНД ЦЕМЕНТА Д. Д.
ЗАГРЕБ

Ситуација за индустрију цемента није више тако по- 
вољна како je ‘била раније. Потрошња je у земљи, услед 
заатиог омаљења грађевикоке делатности, раоидно опала.

Приватна грађевинока делатност износи тек десети 
део онога од пре 3— 4 године. A ни државни односно са- 
моуправни јавни радови нису зиатни, пошто буџетоке при- 
лихе не дозвољавају веће инвестидије.

Поред ггага уведена je трошарина на цемент, која je 
још Biime утицала на слшњење грађевинс-ке делатноети. По- 
ред тога дошло je и до маисимирања продајних цена, ripe- 
ма којима имају половину трошарине да CHOice саме фа- 
брике, до.к. се за другу половину сиоже повисити досадаш- 
ња цена.

Обзиром на прилике које владају код грађевне де- 
латности односно у 'грађевној индустрији, cpeha je да из- 
међу појединих фабрика постоје извесна утаначења, жоја 
спречавају пад цена. У лроггивном случају >с обзиром на 
кападрггет наших фабрика демента и смањену потрошњу 
дошло би до праве деруте цена. Приморске фабрике које 
данас код извоза одавна више аемају зараде, биле би при- 
нуђене, да још већу пажњу посвете домаћем тржишту, што 
би само појачало коБкуренцију.

Постигнути резултати индустрије цемента нису више 
повољни.У извесним погледима оии су чак и изразито лоши. 
Бто велика фабрика цемента „Далмадија” у Каштел Су- 
чурцу код Сплита била je примиорана да редуцира глав- 
ницу и та«о покрије велики губитак прошлогодишњет по- 
словања.

Боље пролазе оне фабрике које се налазе у непосред- 
ној близини већих центара потрошње и г,де у. близини иема 
других фабрика, Уштеде r.a. транотортним трошковима 
играју код цемента битну улогу. To je случај ca фабри- 
KOiM цемента „Кроација” у Подсуседу. Њен највећи патро- 
шач ge Загреб. A Подсусед je тажо близу Загреба да се 
цемент у опште не товари у вагоне, него се превози ау- 
томобилима до градилишта у Загребу.

Биланси за последње четири године овако изгледају:

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

Благајна 141 1.159 3.073 8.878
Ефекти 167 167 101 104
Инзестиције 15.559 16.619 16.884 17.005
Роба и [Ма/теријал 1.343 2.136 1.950 1.386
Инвентар 169 433 414 342
Дужници 8.033 4.575 1.578 1.765

Пасива
Г лавница 7.000 7.000 7.000 7.000
Резерва 1.100 1.200 1.250 1.260
Фо»нд валоризације 1.750 1.750 1.750 1750
Фонд амортизације 7.799 8.219 8.689 9.698
Резерза за обнову 250 275 275 250
Повериоци 5.416 5.099 3.635 8.212
Разно 849 375 338 158
Добит 1.221 693 539 513
Збир билавса 25.385 25.089 24.001 29.483

Инвестидије су у главном ■остале непромењене. A у
периодима смањења производње обично се не праве нове
инвестиције. Осим ажо не постоји намера да се новим no*
стројењима редуцирају протаводеи трошаови. У цементној
индуатрији на примар увођењем нових ротационих пећи.

Инвестиције иеносе 17 милиона. Фонд амортизације и 
резерва за обндау 10 милиоиа. По томе износи ието вред- 
ност инвестидија евега 7 милиона, колико сама главница, 
без резерва. По томе подузеће властитим сретствима не 
пакрива само све инвестиције него и. знатан део обрггног 
капитала. A то зкачи много. Нарочито у иривредној депре- 
сији, 'кад je интензитет рада лшого 'мањи a терети дугова 
исти.

Иитересаитно je да у благајни има скоро 9 милиона. 
To je пораст' од 5 милиоиа за годину дана. A првма рани- 
јим годалнама. још више. Велика готовш а могла би да



147
.звачи, да je поггреба за обртним капиталом мања не-го ра- 
.није, због чега ce незапослени катитали концентрирају у 
благајнн, односно код новчаних закода.

Међутим je интересантно видети да je у исто време 
лорастао и рачун ловериоца. И то од 3.6 на 8.2: милиона 

„динара. Ово оовећање није у вези са пославањем оодузећа, 
noimoi не-мамо код робе нити код дужника већих промена. 
.Можда je то у  вези са  каквам трансакцијом, са  патроии- 
зирајућим лодузећем, јер иначе не би имало смисла пустити 
д а  повериоци расту за неких 5 милиона a за исто то- 
лико повећати залиху благајне.

У ирошлој години je лостигнут добитак од 513 хи- 
љада динара. Обзиром ва грађевну дела/твост и олшту си- 
туацију код индустрије цемента посшвии резултат je по- 
вољнији но што ce могло оч-екивати, a то  због тога, што 
he ce резултат повишених трошарина показагги тек. у овој 
години.

У управи ce налазе г.г.: Миливој Црнадак, претседник, 
,Др. Фердиваид Баумгартен, потпретседник, a чланови г.г.: 
С. Д. Алексаидер, инж. Карл Бауда, Оск-ар Фриш, Др. Еле- 
мер Гелерт, Др. Феливс Мандл, Тзуро барои Арнштајн, Др. 
Бранко Пливерић, Десидер Шомођи, Тзуро барон Улман, 
Др. Милан Врбанић, У надзорном одбору су г.г.: Јулиус 
'Џон, Др. Перослав Паскијевић, Фрањо Шлезингер и инж. 
Рудолф Врбанић.

NOVOSADSKA FABRIKA KABELA, A D. NOVI SAD
Novosadska fabrika kabela je relativno mlado preduzeće; 

u  svom sadašnjem obimu cma postoji tek nekoliko godina, dok 
je  ranije bila prodajna organizacija poznatog nemačkog kon- 
serna za proizvodnju kabela, firme Felten i Guilleaume u-Kelnu
i i  a Rajni, koja ima svoja filijalna odnosno afilirana preduzeća 
gotovo u čitavom svetu. U 1928 godini', kada su kod nas pri
like bile vrlo povoljne i kada je razvoj događaja opravdavao 
-očekivanja (tada se mnogo govorilo o sporovođenju velikih elek- 
trifikacionih radova javne ruke) odlučilo se matično preduzeće 
Felten u Kelnu da i kod nas osnuje sopstvenu fabriku, zbog 
čega je reorganizovano i prošireno dotadašnje zastupstvo u No

vom  Sadu. Tako smo i mi dobili modernu fabriku kabela; po- 
--sleđnjih godina podignute su nove zgrade, nabavljene su nove 
mašine i napravljene su sve potrebne investicije za proizvodnju 
i  izvlačenje gole žice, bakarne i bronzane.

Na taj način imamo danas u Jugoslaviji dve fabrike ka
bela, od kojih je Novosadska veća i bavi se specijalnom proiz
vodnjom. Emancipovani smo od inostranstva, i to potpuno što 
■se tiiče proizvodnje kablova i žica, i sve što moramo da uvodi
mo, to su sirovine, naime bakar, olovo, guma itd. Novosadska 
-fabrika izvršuje danas u svojim postrojenjima izvlačenje i izolo- 
vanje žice, gajtana, žična užeta, vrši kablovanje golih bakarnih, 
-čeličnih i ostalih žica a u pogledu bronzanih i bakarnih golih 
žica, ona je jedini proizvođač kod nas.

Međutim, koliko su izgledi za razvoj ove industrijske 
-grane još u 1928/29 godini bili povoljni, ipak se je u narednim 
•godinama situacija brzo izmenila i pogoršala. Elektrifikacioni 
radovi samoupravnih tela i države ostali su su samo na papiru; 
zbog krize svi1 su ovi projekti1 odloženi za docnija vremena, 
otpočeti radovi reducirani a delimično čak i obustavljeni, zbog 
štednje i nedovoljnih sretstava.

Uporedo s time morale su i naše fabrike kablova da se 
preorijentišu i da se odluče na smanjenje svoje proizvodnje. 
Tek u 1932 i 1933 godini prilike su se malo popravile, ne u po- 
slednjoj liniji zbog poskupljenja deviza zbog čega je uvoz po
stao i suviše skup. Bilo je doduše teškoća i oko nabavke siro
vina i zbog nemogućnosti dobijanja potrebnih deviza ali su 
-prilike rada u 1933 godini ipak bile nešto povoljnije nego u
1932 godini.

Uprava Novosadske fabrike kablova napominje u svome 
-izveštaju za 1933 godinu, da je u pogledu proizvodnje izolo-
■ vanih električnih sprovodnica bila zaposlena u istom obimu kao

i 1932 godine, dok je imala veće zaposlenje u proizvodnji polj
skih telefonskih kablova — verovatno za račun državni. Veći 
obrt je zabeležen dalje i u žičanim konopcima dok je zaposle
nost u bakrenim žicama bila normalna — dakle zadovoljavajuća. 
Ako bacimo pogled na račun prihoda, onda vidimo, da su bruto 
prihodi u 1933 godini za skoro 1.2 miliona (30%) veći nego u 
prethodnim dvema godinama. To možda nije onaj polet koji se 
očekivao u 1929 i 1930 godini, ali je, s obzirom na sadašnje 
prilike ipak zadovoljavajući.

U 1932 godini je Novosadska fabrika kablova završila 
godinu sa gubitkom, i ako minimalnim^ koji je mogao biti kom
penziran prenosom dobiti iz 1931 godine, tako da je per saldo 
ipak iskazana dobit od 28 hiljada, i ako je prenos dobiti iz 1931 
godine bio 39 hiljada. Ove, 1933 godine, čista dobit iznosi 15 
hiljada, a zajedno sa prenosom iz 1932 godine, dostiže 43 
hiljade. S obzirom na mnogo veću zaposlenost ovaj je rezultat 
relativno nepovoljan; uprava to objašnjava primedbom, da je 
kod poljskih telefonskih kablova imala veće gubitke na kam ata
ma, zbog spornog plaćanja nalogodavca. I to je posledica pogor
šane privredne depresije.

Povećanje zaposlenosti možemo primetiti i iz računa iz- 
ravnanja, kao što nam to potvrđuje donja tablica u kojoj do
nosimo glavne bilansne pozicije Novosadske fabrike kablova za 
poslednje četiri godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.

u hiljadama dinara
Zemljišta sa zgradom 2.827 4.968 6.474 6.647
Kuća sa zemljištem 215 215 215 215
Mašine, alat i pribor 4.323 4.323 6.935 7.029
Nameštaj 36 31 27 23
Gotovina 4 0.4 6 7
Sirovina i roba 2.121 2.218 2.622 3.674
Dužnici 3.955 5.721 2.233 5.169
Menice ------- 365

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Redov. rez. fond 34 34 44 44
Amort. fond zgrada 292 433 575 898
Amort. fond mašina 755 1.187 1.619 2.313
Amort. fond zgrada za stan 10 15 20 26
Poverioci 9.204 12.759 13.590 16.440
Dobit 187 39 28 43
Zbir bilansa 13.482 17.477 18.877 22.764

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Troškovi 1.223 1.111 1.148 1.227
Porezi 133 209 242 481
Otpisi 580 583 584 1.027
Kamata 487 552 510 481
Dobit 187 39 28 43

Prihodi
Bruto dobit 2.910 2.485 2.473 3.662
Prenos iz ran. god. 9 39 28
Zbir prihoda ili rashoda 2.910 2.494 2.512 3.691

Obrtni kapital je prema 1932 godini povećan za skoro
4 na 22.8 miliona. Zbog veće zaposlenosti i sporijeg plaćanja 
morali su biti povećani kreditori, tako da oni krajem 1933 go
dine iznose 16.4 miliona ili za skoro 3 miliona više nego u 1932 
godini. To su u glavnome krediti patronizirajućeg zavoda, za 
izvršene liferacije. Pohvalno je povećanje sopstvenih sretstava, 
koja zajedno sa glavnicom od  3 miliona iznosi 6.3 miliona. 
Od 3.3 miliona fondova je 44 hiljade redovni rezervni fond a 
3.24 miliona su fondovi amortizacije od čega iznosi fond za 
amortizaciju mašina 2.3 miliona.
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■ Proširenje fabričkih investicija je poslednjih godina vrlo 
opsežno. Zemljišta i zgrade koji su još 1930 godine iznosila
2.8 miliona, dostižu krajem 1933 godine 6.6 miliona, a mašine 
su povećane od 4.3 miliona u 1931 na 7 miliona; pri tome 
iznosi vrednost amortizacija takođe preko 3 miliona, što znači, 
da je fabrika dosada investirala za preko 16 miliona dinara. 
Vrednost mašina i gotove robe, zbog nabavke nove robe koja 
verovatno krajem 1933 godine još nije u celosti isporučena, veća 
je prema 1932 godini za 30% i . iznosi 3.67 miliona; uporedo 
s time i zbog sporog infeasa, porasli sit dužnici za skoro 3 mi
liona na 5.2 miliona — koliko iznosi i povećanje poverilaca. 
Čim budu ove liferacije naplaćene, smanjiće se u odgovara
jućoj meri i račun poverilaca.

Interesantno je, da su troškovi u 1933 godini samo ne
znatno veći nego u prethodnim dvema godinama. Sprovođenje 
štednje vidimo i Iz upoređenja sa 1930 godinom, kada su tro
škovi bili isti kao i 1933 godine, a čist prihod od proizvodnje 
znatno manji. Porezi su u 1933 godini duplirani, prvenstveno 
zbog većeg obrta, a isto to važi i za otpise odnosno amortiza
ciju. Ranijih godina iznosila je amortizacija redovno 580 hi
ljada1, a ove godine 1.03 miliona. Kod nepromenjene amortiza
cije, mogla bi,,Novosadska fabrika kablova izkazati dobit od 
oko 500 do 600 hiljada dinara, odnosno skoro 20% ukama- 
ćenje glavnice i dividenda od 10% do 15f% ne bi bila suviše 
velika, već i s obzirom na činjenicu, da poslednjih godina uopšte 
nije bilo dividende. Međutim, uprava je našla za shodnije da 
poveća amortizaciju, naročito mašina, što je veoma pravilno, 
jer su 1932 i 1933 godine nabavljene nove i specijalne ma
šine, koje se u ovom procesu proizvodnje brzo troše.

Rashodi na kamatama iznose per saldo 481 hiljadu prema 
510 hiljada u prethodnoj godini

Uprkos tome, čista dobit za 1930 godinu iznosi svega
15 hiljada a zajedno sa prenosom iz 1932 godine 43 hiljade di
nara, fabrika se nalazi u povoljnom položaju.

U upravi Fabrike kablova u Novom Sadu nalaze se sle
deča g. g.: Dr. Stevan Adamović, Novi Sad; Dr. Georg Zapf, 
Kein; Reinhold Wicar, Budimpešta; Richard Knauer, Beč; Josif 
Neuman, Zagreb i Dr. Feliks Stransky, Beč.

ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И ФАБРИКУ КАБЕЛА 
A. Д. ЗАГРЕБ

Спрема се зако« о електрификацији земље. Међутим 
од доношења једног таквог закона na до саме електрифи- 
кације проћи ће дуго времена. Јер за електрификацију у 
већем ‘обиму потребна су огромна сретства. Сретства која 
иду у милијарде. A ми тих милијарди немамо. A и кад би 
их имали, ieiiiKo би их могли пласирати у интензивну елек- 
трификацију наше земље. Јер тај капитал не би био рен- 
табилан, односно ие би одбацио одговарајуће укамаћење. 
A под таквим околноетима тешко би могли привући и стра- 
ни  каоитал. Пре три године видели icmo ш т а  je било са 
концесијом Уридагга. Будући да није било сигурности да 
he ту  бити и одговарајућа потрошња — jep Загреб није 
долазио у обзир —■ концесија се није могла искористити, 
због чега je и пропала.

Електрификације се врше код -нас постепено. И то у 
првом реду у оним крајевима, где je јача потрошња. A оСим 
већих градова, о већем консуму може бити говора једино 
онда ако je ту и извесна индустријска делатност. Иначе, 
с абзиром на минималан ко«сум, продукциони су трошко- 
ви превисоки. Све кад би код нас и било могуће извр- 
шити електрификацију читаве земље, широки народни сло- 
јеви тешко би се тиме могли користити, због сувише ве- 
ликог сиромаштва.

За сада се електрификације врше првенствено у за- 
падним деловима државе jep je тамо индустрија јаче раз- 
вијена. A постојање јаке електричие мреже, односно јефти-

не електричне енергије, има опет за последице да će нОв'к 
индустријска предузећа концентрирају баш у тим крајевима.

За Дравску бановину лиже се казати да je у главномг 
делу електрификација већ извршена. Савск.а бановина има- 
ла je теигкоћу у томе што je Уритад имао концесију за  
електрификацију знатног дела бановине који није могао ис- 
користити. Да није >било те концесије, Удружене дентра- 
ле Загреб—Карловац већ би биле извршиле електрифика- 
цију з.натног дела баиовине, и подигле нову калоричиу ве- 
лику централу. Било употребом земног плина у Бујавици, 
било подизан.ем централе на једном руднику угља.

Даиас, с обзиром на опште a нарочито финансијско 
стање тешко ће се дати извести велики електрификациони 
радови. Али će ипак нешто ради. Нарочито у Дравској и 
Савској бановини. Загребачка централа гради вод са једне 
стране до Дугогсела a ca друге до Велике Горице. Касније 
би ти водови били продужени до Копривниде и Бјеловара 
одиосно до Сиска и Петриња. A ради се и на проширењу 
мреже у Загорје како би тамошња текстилна индустрија 
дошла до јефтиие струје. A с обзиро« на остале преду- 
слове електрификација Загорја повући ће тамо још многа'- 
индустријска предузећа.

Према томе за елекпротехничку индустрију каблова 
има и биће довољно посла. Поготово што je увоз из ино- 
страиства данас доста отежан.

Биланси Друштва за електрификацију и фабрику к>а-
блова у Загребу за последње 4 године пружају следећу
слику.

лктива 1930. 1931. 1932. 1933. ■
у хиљадама динара

Непокретности 6.035 6.035 6.035 6.050'
Стројеви и уређај 5.141 - 5.434 5.439 6.267
Намештај 65 56 52 44
Благајна 185 206 206 431
Дужници 6.112 5.997 4.416 3.199
Роба 4.212 4.345 3.417 4.657
Пасива
Глав.чицл 3.000 3.000 3.000 3.000
Фонд амортизације 2.235 2.917 3.601 4.360
Повериоад! 16.416 16.004 12.773 13.097
Добитак 152 134 162 158
Збрф билансе 21.805 22.083 19.693 20.677

Прошле године извршеие су знатне инвестиције. Код 
машина и уређаја за скоро милион динара. Обзиром на по~ 
тешкоће око увоза као и његово поскупљење, све je више 
артикала за које конвенира приступити фабрикацији у еа- 
мој земљи. Према томе потребно je набавити и нове ма- 
шине које he израђивати те нове артикле. Управо код елек- 
тротехнике ми смо ове две иоследње године много напре- 
довали у фабрикацији у самрј земљи.

Дужници су опали преко милион динара a роба no- 
расла за преко милион тако да се настале проимене ком- 
пензирају. Пораст залиха з:начи да подузеће да;нас ради ин- 
тензивније него пре годину дана и да су  потребне веће 
количине сировина и полуфабриката однооно да je екла- 
диште готове робе боље сортирно. A смањење дужника 
значи да се мање кредитира него што je то био раније 
случај.

Фонд амортизације већ прелази 4 милиона динара или 
трећину свих инвестиција. И прошле године додељено je 
фонду амортизације износ од три четврт -милиона динара, 

Повериоци су порасли за  некодико' стотина хиљада 
динара што je у вези са новим инвестицијама. Чисти до* 
битак износи са преносом 158 хиљада динара колико и 
прошле 3-—4 године.

У управи се налазе г.г.: Др. Драгољуб Аранђеловић, 
Др. Адолф Цувај, Божидар Рибић, Ху-го Елбоген, Виктор 
Елек, Рихард Отерк и Тзорђе Ледерер.
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Šestomesečni bilans Narodne banke Kraljevine Jugoslavije, Beograd
Прво Хрватско- Славонско дионичко друштво за индустрију шећера, Осијек
„Траверс" д. д. за индустрију и промет железничких прагова, Загреб

ŠESTOMESEČNI BILANS NARODNE BANKE KRALJEVINE 
JUGOSLAVIJE, BEOGRAD

Narodna banka po zakonu od 1931 godine je obavezna 
da objavljuje i šestomesečni bilans, pored godišnjeg. Do sada 
je objavila tri. Poslednji je predmet današnje analize, a zaklju
čen je krajem juna t. g. Mi smo dva već analizirali u svoje doba. 
Ali ni jednom prMikom nismo odgovorili na jedno pitanje, koje 
istina do danas nismo čuli, ali koje može iako da padne na pa
met čoveku, koji se udubi -u problematiku bilansa Narodne ban
ke. Pitanje glasi: kakva je razlika između nedeljnog stanja, 
šestomesečnog bilansa i godišnjeg bilansa. Između poslednja 
dva razlika je vrlo velika, na prvom mestu što godišnji bilans 
iskazuje i visinu bruto dobiti i u opšte ceo račun gubitka i do
bitka sa svim potrebnim detaljima. Da toga nema u nedelj-nim 
stanjima, sasvim je prirodno. Ali izveštaja o rashodima i priho
dima nema ni u šestornesečnom branšu. U stvari ne bi bilo 
teško, da se on sačini, i postoje novčanične -banke u Evropi 
koje svakih šest meseci iskazuju bruto i neto dobitak. Prema 
tome godišnji bilans sa računom gubitka i dobitka i sa detalj
nim komentarom važnijih pozicija bitno se razlikuje od šesto
mesečnog bilansa, koji je bez komentara i  koji ne poznaje ra
čun gubitka i dobitka.

Međutim nema gotovo nikakve bitne razlike između ne
deljnog stanja i šestomesečnog bilansa. To su salda pojedinih 
računa, sa tom razlikom, što su računi nešto detaljniji. Tako 
naprimer u nedeljnom stanju svi su fondovi podeljeni u dve 
stavke, a u šestornesečnom ima toliko stavki koliko fondova. 
Dalje se ne pojavljuje penzioni fond u nedeljnom stanju. U aktivi 
razlika leži samo u iskazivanju fondova i u  kompoziciji razne 
aktive.

Nedeljn-o stanje je -baza za proučavanje našeg novčanog 
tržišta. Godišnji završni računi su slika i iskaz rezultata rada 
bančinog. l'Jedeljn-o stanje inte-res-uje u glavnom ekonomskog 
političara, a završni računi pre svega akcionara, zatim ekonom
skog političara. Šestomesečni bilansi pak, kao što smo videli, 
isto su što i nedeljno stanje. Prema tome po našem skromnom 
mišljenju publicitet kod Narodne banke ne bi ništa patio od 
toga, kad bi se izostavio šestomesečni bilans. Mi to kažemo 
samo primera radi, pošto je svako i najmanje povećanje publi
citeta, a to važi i za šestomesečni bilans prema nedeljnom sta
nju, jedila tekovina-.

Za ana'izu ekonom-sko^političke funkcije Narodne banke, 
a ona se u glavnom svodi na novčano tržište, šestomeseeno sta
nje je zgodan rezime polugodišnjeg rada, Ako bi a-kcionar što
god hteo da zna o razviću prihoda, on bi to mnogo lakše mo
gao da tiradi -na osnovu nedeljnog stanja —- ako bi za to  imao

dosta volje i vremena, jer kod Narodne banke ima svega dva 
glavna lukrativna posla —  ostali se prihodi manje menjaj-u. Na
osnovu iznosa eskonta i lombarda u nedeljnom stanju i već po
znate -kamatne stope može se praviti pretstava o bruto prihodu.

Ali je zato n-emogućno praviti ma kakve kombinacije o 
rashodima. Pored režijskih troškova, koji treba da su jedini izda
tak Narodne banke, ima naša Narodna banka i drugih specijal
nih izdataka, istina povremene prirode, ali dosta zamašnih i do
sada još bez izgleda na njihovu promenu.

, Prema tome ono na šta bi se mogla da skoncentriše naša; 
pažnja prilikom analize šestomesečnog stanja naše Narodne 
banke, to su periodične promene glavnih računa i njihovo stanje 
na kraju šest meseci.

Tako posmatrani završni šestomesečni bilans naše Na
rodne banke pokazuje upadno sliku deflacije na cel-oj liniji —  
uzevši ovde izraz deflacija ne samo -kao tehnički termin o teoriji 
novca (deflacija kredita i deflacija opticaja) već i -u smislu kom
presije i redukcije u opšte. Svi su važniji računi u pad-u kako 
oni čiji pad može izgledati poželjan sa izvesne tačke gledišta 
tako i oni čiji pad nije poželjan.

U toku prvih šest mese-ci ove godine reduciran je opticaj 
novčanica per saldo za 185 na 4,142 miliona; ako međutim ba
cimo pogled i na nedeijna stanja, onda ćemo primetiti, da je 
opticaj novčanica baš poslednje nedelje u junu povećan za preko 
110 miliona, tako da je šestomesečn-o smanjenje opticaja izno
silo okruglo 300 miliona odnosno skoro 8%. Prema junu 1933 
godine opticaj novčanica je smanjen za 260 miliona odnosno 
370 miliona, prema junu 1932 godine manji je za 800 miliona; 
kod -upoređenja sa krajem 1929 godine izlazi, da je opticaj u 
roku poslednjih 41/a godine sužen za -preko 1.7 milijardi- dinara 
novčanica. Ako pak uzmemo u obzir -da je u to vreme pušteno 
u opticaj za oko 700 miliona novog metalnog novca, onda 
iznosi smanjenje celokup-nog opticaja o-ko 1 milijardu dnara .

Bančine obaveze sa rokom takođe su u poslednje vreme 
snažno komprimirane. Ovaj račun, koji se u bilansima Narodne 
banke pojavljuje prvi put 28 juna 1931 godine, sa 211 miliona, 
vrlo se brzo penje, na okruglo 1.5 milijardi u oktobru 1932 
godine. Od tog vremena, to jest za poslednjih 20 meseci, ove 
šu obaveze smanjene per saldo za 600 -miliona okruglo, na 926 
miliona. Preko tog računa knjiži Narodna banka uglavno-me 
inostrane revolving i reesko-ntne kredite, kojima se Narodna 
banka koristila najviše u 1931 i 1932 godini, a koji se, kako 
izgleda, sistematski otplaćuju, što je po banku i akcionare po
voljno, pošto je to jedina pasiva na -koju mora -Narodna banka 
plaćati kamatu. Nije nam poznata visina -ovih kredita niti ko
liko je dosada otplaćeno. Dalje se -preko tog računa vode ; 
blagajnički zapisi koje, izdaje, Narodna banka radi mobilizacije 
državnog duga i čija kam ata ide -na teret državni; iznosi plaši-
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RAČUNI IZRA'VNANJA
Aktiva: 31.X.1929 31.XH.1930 28.VI.1931 31.XII.1931 30.VI.1932 31.XII.1932 30.VI.1933 31.XII.1933 30.VI.1934

u h i l j a d a m a  d i n a r aMetalna podloga

u zlatu 95.469
u srebru 17.578

U stranoj moneti: 
u blagajnicama 1.311
kod stranih koresp. 266.619 

Devize koje ne ulaze
u podlogu ------

Višak izdat za kup. 
deviza 1.491.208

Got. u srebr. i nikl. 
novcu " 23.201

Demonetizir. srebro -  -

Zajmovi: 
na menice 1.287.528
na zalogu hartija 

od vrednosti 230.120. 
Prim anja od dr

žave 4.153.084
Nepokret. banč. 83.918
Zavo'd za izr. nov

čanica 41.574
Hartije od vredn. ------
Vredn. fondova 65.431
Razna aktiva ——

98.575 1.540.447 1.758.403 1.762.594 1.760.826 1.797.174 1.794.991 1.781.181
17.58! ------  ------  ------  ------ --------- s _ ____

1.100 3.891 6.355 3.453 806 111 8 0.6
118.855 747.184 332.055 213.518 206.502 102.676 111.217 82.198

88.302

182.169 86.458 84.687 1.994 41.914 54.505 32.452

537.382

27.057 29.148 38.831 50.468 139.915 334.329 239.957 250.201
------ 33.908 33.908 __ ____ _____  ___ _

1.433.683 1.252.421 1.965.654 1.936.129 2.111.974 1.923.856 1.808.866 1.575.278

203.472 206.240 287.214 355.972 344.863 319.259 293.126 236.551

4.020.905 1.825.357 1.799.243 2.406.328 2.408.620 2.414.707 2.315.566 2.318.983
86.548 87.505 95.718 99.628 106.338 109.671 106.687 106.686

44,698 45.085 46.589 46.468 44.341 43.602 43.316 45.627
27.420 27.420 12.872 15.451 13.320 11.766 17.969
94.829 80.839 54.328 66.048 53.629 66.724 100.694

141.647 ----- 30.787 91.719 106.573

Pasiva:
Glavnica 30.000
Novčan. u optic. 5.817.965 
Potraž. države: 

po par. stalne
razmene ------

po par. privrem. 
razmene 205.899

po razn. račun. 99.641
Obaveze: 

po žiro-račun. 1.250.061
po raznim rač. 160.829

Obaveze sa rokom ------
Fondovi bančini: 

rezervni 12.010

za kup. zlata za 
glavnicu 83.055

za popunu divid. 37.684
za amortizac. ne- 
pokretnina 25.642

za zid. antrpota 3.023
za potpomag. po

ljoprivrede 467
za potpom. poljopr. 

knjiž. 309
Razna pasiva -------

30.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000 180.000
5.396.532 4,563.839 5.172.271 4.933.366 4.772.718 4403.454 4.327.169 4.142.059

126.263
59.385

667.234
195.619

30.743
3.384

443

328

104.843 29.293

707.833 326.284
198.209 60.926

11.386

452.990
78.432

13.514

384.716
299.629

4.098 7.309 4.559

250.658 474.413 429.229
702.640 549.291 664.132

210.817 681.128 1.350.667 1.459.434 1.279.185 1.106.323 926.786

12.964 97.697 82.782

83.055
44.620

3.423

435

323

1.185
2.539

318

230

60.611

64

1.185
2.230

261

189

73.839

64

5.757
2.289

339

210

66.801 84.345 103.717

464

5.317
2.338

248

464

10.361
2.389

340

1.208

10.821
2.434

363

184 219 289
358.956 180.439 192.030

Zbir bilansa 15,206.800 13.832.629 №445.334 9.378.474 10,369.537 10.099.377 10.386.632 9.822.298 9.489.780
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ranih zapisa su u poslednje vreme u znatnom porastu, tako da 
ih možemo ceniti na 350 do 400 miliona dinara. Pored toga, 
vrlo je verovatno da se preko tog računa knjiže i izvestne 
uplate državne, u korist i za račun avansa za amortizacionu 
službu državnih zajmova.

Obaveze po viđenju vodi Narodna banka preko tri zbirna 
računa: u pogledu prvog, koji pretstavlja državna potraživanja 
nemamo šta da primetimo. Varijacije su u  toku ove kao i ranije 
godine bile minimalne i saldo računa iznosi krajem juna o. g.
4.5 prema 7.3 miliona u decembru 1933 godine. Mnogo intere
santnije je kretanje žiro-računa, pošto imamo tu prilične fluktua
cije, koje su redovno pred kraj pojedinih meseca ove godine 
dostigii 50 i 80 miliona, Prema kraju decembra 1933 godine 
oni su malo smanjeni, za 45 na 429 miliona, ali su prema stanju 
od pre godinu dana sada veći za 180 miliona. Obaveze po vi
đenju po takozvanim „raznim računima” sada su manje nego 
pre godinu dana; od 702 miliona sišle su na 664 miliona ali su 
prema decembru 1933 godine ipak povećam za oko 165 miliona. 
Verovatno je, da se preko tog računa knjiže salda raznih kli
rinških računa, dalje položi, potičući iz vanred. prilika u kojima 
se nalazi naša privatna i državna privreda (razni anuiteti usled 
nemogućnosti transfera), a deiimično i izvestne privremene i 
prolazne transakcije. Uprkos tome, što ove obaveze mogu te
oretski biti u kratkom roku likvidirane, i to  čak i u većim izno
sima, ipak smatramo,. da one danas u praksi ne pretstavljaju 
kratkoročne obaveze u pravom smislu reči, nego su u pretežnoj 
meri dugoročne.

Fondovi Narodne banke pokazuju u prvom polgođu 1934 
godine snažno povećanje; tako na primer rezervni fond od 668 
miliona pre godinu dana na 103.7 miliona, onaj, za amortizaciju 
nepokretnosti od 5 na 10.8 miliona itd. To je prvenstveno po
sledica porasta kurseva naših državnih papira ali i dotacija 
od prošlogodišnje dobiti bančine i dopisivanjem prihoda samih 
fondova. U leto 1931 godine iznosio je rezervni fond 98 mi
liona, ali se zbog srozavanja kurseva naših papira istopio do 
leta 1932 godine na 60 miliona. U letu 1933 godine imamo još 
jednom smanjenje, za 7 na 66.8 miliona» ali se vrednost fondova 
posle toga popravila, paralelno sa kursom drž. papira, na 84 
miliona u decembru 1933 i 109.7 miliona krajem juna o. g. 
Ukupni fondovi (bez pensionog) iznose sada 118.8 miliona pre
ma 64 miliona u leto 1932 godine.

U aktivi, u pogledu zlatne i devizne podloge nem a znatni
jih promena: za prvih šest meseci' ove godine smanjena je per 
saldo zlatna rezerva za 14 na 1781 milion, devizni stok za 29 na
82.2 miliona a devize koje ne ulaze u podlogu za 22 na 32 
miliona, ukupno dakle za 65 miliona dinara prema 28 miliona 
u prvom polgođu 1933 i 120 miliona u prvom polgođu 1932 
godine.

Stok srebrnog i niklenog novca u kasama Narodne banke 
iznosi 250 miliona prem a 240 miliona krajem decem bra 1933 
godine, ali je prema junu 1933 godine ipak za 84 miliona manji.

Snažnu kreditnu deflaciju vidimo iz činjenica, da su me
nični zajmovi u ovoj godini reducirani za 233 n a  1.575 miliona 
a lombardni za 57 na 236 miliona, za šest meseci dakle ukupno 
za 290 miliona. Ne uzimajući u obzir kreditnu deflaciju iz ra
nijih godina, nego samo onu iz poslednjeg perioda —  od 
oktobra 1932 do danas — naćićemo da je Narodna banka svela 
svoje menične kredite za poslednjih 20 meseci od 2.2 milijarde 
na 1.575 miliona a lombardne od  360 miliona u letu 1932 godine 
na 236 miliona odnosno ukupno za 750 miliona dinara.

Iz ovoga dakle izlazi, da je kreditna deflacija prouzroko
vala kompresiju opticaja.

Državni dug povećan je do kraja juna za 3.4 miliona na
2.318.9 milioina zbog dopisivanja kamate blagajničkih zapisa Na
rodne banke, koji idu na teret državni.

Vrednost bančinih nepokretnosti ostala je nepromenjena, 
na 106 miliona, a onu zavoda za izradu novčanica povećala za
2 na 45.6 miliona'. Bančini nostro papiri su bilansirani sa 17.9 
miliona prema 11.7 u decembru 1933 godine, što je posled ca 
povećane kursne vrednosti i novih kupovina, a vrednost fondova, 
takođe zbog porasta kursa drž. papira povećana je od 66.7 na
100.7 miliona, dok je u leto 1933 godine bila najniža sa 53 mi
liona.

Što se tiče bruto prihoda Narodne banke u ovoj godini, 
nesumnjivo je, da će topljenje lukrativne aktive i obaranje ka
matne stope po eskontu i lombardu ove u osetljivoj meri sma
njiti. Ali to još ne znači, da će i čista dobit .Narodne banke morati 
biti manja. S jedne strane imamo manje terete kam ata za ino
strane obaveze, režije su verovatno zbog raznih mera štednje 
manje nego u prošloj godini, a u koliko neće kriza dalje tražiti 
nove žrtve međ bančinim dužnicima, moći će i otpisi dubioznih 
potraživanja biti manji nego u prošloj i pretprošloj godini.

U upravi Narodne banke Kraljevine Jugoslavije nalaze se 
sledeća gospoda: mesto guvernera nije još popunjeno, a dosa
dašnji guverner g. Ignjat Bajloni podneo je 17 aprila o. g. ostav
ku; Dr. Melko Čingrija, prvi vice-guverner; Dr. Jovan Lovčević, 
drugi vice-guverner; Andrija Radovič iz Beograda; Miloš Sav- 
čić iz Beograda; Pera T. Miianović iz Beograda; Dr. Bogdan 
Markovič iz Beograda; Jovan T. Markovič iz Beograda; Dr. Fer
dinand Gramberg iz Beograda; Stevan Jovanović^Resavac iz 
Beograda; Damnjan Brankovič iz Beograda; Dr. Vlada T. Mar
kovič iz Beograda; Milan Jovanovič iz Beograda; Blagoje Anto- 
nijević iz Beograda; Jovan Todorovič iz Beograda; Miroslav 
Kulmer iz Zagreba; Toma Popovič iz Skoplja; Dr. Svetislav 
Šumanović iz Zagreba; Nikola Berković iz Sarajeva; Draža Pe
trovič iz Šapca; Košta Mirosavljević iz Novoga Sada; Milija 
Pavlovič iz Smedereva; Josip Kavčić iz Ljubljane; Ibrahim Fejić 
iz M ostara; Milam L. Milič iz Zagreba; Dr. Igor Rozina iz Ma
ribora i Nikola Jovanovič iz Niša.

U Nadzornom odboru su gospoda: Dimitrije J. Živadino- 
vić, Živojin Jankovič, Solomon Koen, Ljubomir Mihailovič, Sve
tozar Gođevac, Tihomir Panič j Dragoslav Gavrović, svi iz Be
ograda.

Vladin komesar je g. Milam R, Dostanić a Dr. Milan St. 
Frotić je prvi direktor bančin.

ПРВО ХРВАТСКО - CJIABOHCKO ДИОНИЧКО ДРУШТВО 

ЗА ИНДУСТРИЈУ UIETiEPA, ОСИЈЕК

Анализом доеадја објављених биланса наших иЈеће- 
рана иоказали смо, да су се прилике рада у овој индустри- 
ји у току прошле године поновно погоршале, нарочито с 
обзиро;м на рентабилитет предувећа. To нам потврђује и 
биланс Осијечке шећеране. Док je ова фабрика у година- 
ма нормалног рада и нормалних прилика посгизавала чи- 
сту зараду од 4 до 6 милиона динара годишње, што с об- 
зиром на инвеетирани капитал од преко 150 милиона и није 
претстављало неку нарочиту зараду, дотле видимо да се 
ова добит од 1931/32 наовамо ралидно топи. У 1931-32 год. 
производила je Осијечка шећерана око 1.150 вагона шеће- 
ра (нормална продаводња варира између 1.300 и 1.500 ва- 
гона годишње) имала чисту добит од 3 милиона; у 1932/ 
33 години произведено je око 670 вагона шећера, што je 
дало чисту добит од свега 272 хиљаде a у овој 1933/34 го- 
дини резултат je још миого неповољаији: код скоро ду- 
плиране производње, повећана je од 670 на 1127 вагона. 
шећер, д 0'бит' износи свега 186 хиљада динара.
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Повећање производње изненађује. Интересантно je 
■koje je количине pene у последњим годинама преузела и 
прерадила Осијечка mchepana:

Године у тонама

1928—29 94.184

1929—30 113.436

1930—31 109.336

1931—32 113.358

1932—33 63.010

1933—34 81.650

Шећерана прави са сељацима—радарима закључке за 
преузимање репе за годину дана у напред и пошто ,коли- 
чина произведене репе зависи од атмосфероких прилика, 
фабрици je непозната количина репе коју he морати пре- 
узети. Тако' je на пример познато да je у 1931—32 години 
смањена површина засађена репом за око 20%, али je Оси- 
јечка шећерана ипак морала преузети за око 4000 тона 
репе више него 1930—31 године пошто je принос био обил- 
нији. У 1932-33 години смањена je површина о.пет за око 
10%, али je добивено за око 40% мање репе, због непоеољ- 
не године —■ од репине липе (kleoinus) пропало je још у 
пролеће 40% засађене репе, a због великих јесењих киша 
je еадржина шећера за преко 1% била слабија него код 
друрих фабрика. Прошла 1933 година међут«м јбила je ‘не- 
обично повољ1на и сетва je дала рекордне резултате — 
како no жоличинама репе тако и у погледу садржине ше- 
hepa, тако да управа Осијечке шећеране у своме извешта- 
ју напомиње, да су постигнути резултати, «аквих није било 
за последњих десет година. Упркос омзњења површине 
према ранијој години, шећерана je морала откупити за ско- 
ро 20 хиљада тона више шећерне репе. Даље je no реа- 
табилитет производње 'нарочито важна и садржина шеће- 
pa. Фабрика у томе ногледу не пружа никаква специјална 
објашњења, али нам следеће упоређење јасно показује важ- 
ност тог питања: У 1931—32 год. добивено je од 113.5 хи- 
љада тона репе 1.135 еагона шећера то јест округло на 
№0 вагона репе 10 вагоиа mehepa. У »аредној години je код 
63.1 хиљада тона репе добивено г668. вагона ше/ћера одно- 
сно од 94 вагона pene 10 ватоВа шећера a у 1 9 3 3  години 
Сило je за производњу од 10 вагона шећера потребно све- 
га 'jom 72 вагона репе, Другим речима прошле ее године 
од исте количине репе производило за 30% шећера више 
нето оре две године — na ушркос томе je пословии ефе- 
кат фабрике сада слабији. Разлози су  познати: немогућиост 
извоза без осетних губитака, срозавање цена због хи- 
перародукције и конкуренције у земљи као и прекомерно 
оптерећење производње јавним дажбинама. Ту није било 
другаг лека, него да ce роба извози, na макар уз огром- 
не губитке, пошто су ce непродати стокови еве више го- 
милали.Ови |губитци као и првећане државне трошариие 
абсорбовале су сву зараду, хоја би иначе морала постсн 
јати, већ с обзиром на ванредан квалитет репе. Колико je 
квалитет репе важан за процес производње потврђује нам и 
следеће упоређење: индустриска прерада шећерне репе, од 
6310 ваго«а у 1932—33 години трајала je укупно 45 рад- 
них дана, a у прошлој години, у кoj oj je прерађено за 30% 
pene више и добивено за 68% више шећера, прерада je 
трајала укупно 55 дана, однасно >само за 10 дана више, 
што даље значи, да je процес ироизводње ове године за 
22% дуже трајао, али донео много боље резултате него 
раније.

Осијечка шећерана билансира увек на дан 31 марта 
сваке године, a  главни завршни рачуни за последње четири 
године OMoryihyjy следеће рефлексије: ‘

Рачун изравнања

Актива 1930/31 1931/32 1932/33 1933/34
У хиљадама динара

Благајна 108 262 102 448
Инвестиције 55.358 60.898 60,957 60.974
Залиха робе 43.526 54.028 36.650 46.136
Дужници 33.670 25.791 18.530 15.147
Инвентар 2.626 2,702 2.706 2.727
Материјал 952 1.260 3.796 2.595
Ефекти 8.145 9.838 10.375 8.350
Семена 2.465 1.574 1.034 855

Пасива

Г лавница 30.800 30.800 30.800 30.800
Резервни фонд 47.071 47.179 47.239 47.239
Фонд амортизациj е 17.047 19.984 22.665 25.441
Фонд курсне разлике 7.303 7.303 7.303 7.303
Повериоци 41.707 48.712 25.381 25.816
Добит 4.459 3.028 573 759
Збир биланса 148.393 157.006 134.151 137 457

Рачун губитка и добитка

Расходи

Пословни трошкови 
Губитак ва ефектима 
Отпис сумн». потраж. 
Порези 
Амортизација 
Добит

Приходи

Бруто добит 
Пренос добити

60.610 52.463 29.179 34.648
6.460 5.917 4.931 6.759

----- - 3.020
631 452

1.248 1.824 1.448 1.957
2.496 2.Е147 2.773 2.776
4.459 3.028 573 759

74.548 66.524 38.643 49.798
301 573

Смањење производње у 1932—33 години имало je за 
последицу снижење билааса, од 157 на 134 милиона, у па- 
,сиви првенствено због мање искоришћених кредита. Пове- 
риоци који су 1931—32 године всказани још са 48.7 ми- 
лиона, опали су наредне године за 23.4 на 25 милиона, 
(скоро за половину) и интересантно je, да у овој години 
упркос веће производње више нису у порасту. To указује 
на велику финансиску iCHary фабрике: од 137 милиона о- 
бртног капитала je 112 милиона сопствених еретстава, од 
чега 30.8 мклиона главница, 54.5 милиона разни резервчш 
фондови и 25.4 милиона фонд амортизације. Да није у по- 
следњој години повећан овај фонд за оиписе од инвести- 
ција,- за  2.7 милиона, могли бисмо констатовати, да je ;па- 
сива Осијечке шећеране поеледње две године оетала ап- 
солутно стационарна. ToiMe на супрот имамо у активи веће 
промене. Прво код робе, у коју улазе произведени шећер, 
меласа и резанци. Овај рачун већи je за 10 милиона, због 
веће прфзводње. Вреднос.т инвестиција je непромењена 
са 6 Г милион, инвентара такође са 2.7 милиона док су. 
остали рачуни нелгто смањени. Тако на пример опали су 
дужници за 3 «а 15 милиона;^ даље имамо код ефеката 
смањење за .2 -на 8.35 мшшона. Ово смањење je последи- 
ца чињенице, да je Боеанска индустрија шећера и жесте
д. д. на Усори снизила главницу од 12.5 да 6.25 милиона 
да би на тај начин отписала -претпрљене губитке, због 
чега je и Осијечка фабрика морала емањити вредност сво- 
јих ефеката. ■



153
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још 74.5 милиона опали су иа 38.6 милиона у 1932—33 го- 
дини. Због повећане ироизводње ове су године повећани, 
за 11 милшна на 49.8 милиона. Пошто су томе на супрот 
трошкови производње порасли само за 5 на 34.6 милиона, 
и пословни трошкови за око 2 на 6.8 милиона, могла би 
Осијечка фабрика исказати задовољавајућу добит, да није 
било отпиоа губитка на «урсу ефеката за преко 3 мили- 
она, повећаних пореза и отписа сумњивих потраживаша. 
Амортизација je остала иста као и преторошле године, иако 
би у ствари због веће производње морала бити већа. 
Али то није урађено због тогај што би фабрика иначе мо- 
рала показати губитак.

Заједно са преносом из прошле године, добит износи 
759 хиљада a преноси се на нови рачун.

У управи Првог хрватсжо-славоноког д. д. за инду- 
стрију шећера, Осијек, која припада интересној сфери Ју- 
гословеноке банке д. д. Загреб, налазе се следећа г. г.: 
Антун пл. Михаиловић лретседник; Антонин Тиле, потпрет- 
седник; Ф. К. Шмит, потпретоедник; инж. Владимир Хра- 
ховина, Франтишек Хрушка, Отон пл, Кноблод, Др. Нико- 
ла Костренчић и Лазар Чађевић. У надзорном одбору су
г. г.: Будислав Цвијановић, А-нтун Хржић, Рихард Пиока- 
чек и Драган Хруш.

„TPABEPC“ Д. Д. ЗА ИНДУСТРИЈУ И ПРОМЕТ ЖЕЛЕЗ- 
НИЧКИХ ПРАГОВА, ЗАГРЕБ

Наш извоз дрва и израдбе из дрва изноеио je послед- 
њих 5 година:

Године милиона динара
1929 1.830.3
1930 1.453.7
1931 856.8
1932 481.5
1933 634.6

Како видимо, од 1929 na све до 1932 извоз дрвета 
опао je у знатном обиму: за свега 4 године срозао се на
једну четвртину.

У прошлој години извоз je порастао за око 150 мили- 
она динара. Међутим треба имати у виду да смо прошле 
године имали „прим“ због чега треба део повећане вред- 
ности извезеног дрвета приписати и томе утицају. Али je 
извоз и no количинама био већи, јер je баш интервалу- 
тарни пад курса динара омогућио нашим извозницима да 
иду са ценама на ниже и да се поновно' афирмирамо на тр- 
жиштима која смо прошлих година били иагубили.

У првом семестру ове године извоз дрвета joni je 
већи негО' у одговарајуће време прошле годиие. Међутим, 
питање je како ће бити у другом полпођу, пошто Италија 
намерно форсира увоз дрвета из Аустрије и то првенствено 
на нашу штету. Покушавали омо да новим преговорима по- 
стигнемо извесну коректуру у погледу нашег извоза дрвета 
у  Италију. Овај наш покушај није успео. збот чега смо 
иступили из тршћанеке конвенције, којом регулисавамо 
извоз и трговину дрветом.

Биће тешко у року од неколико месеци наћи нова 
гржишта за ове количине нашег дрвета које се сада неће 
моћи извозити у Италију. СТоготово, ;пошто су не«е друге 
државе, »oje би евентуално дошле у обзир, увеле систем

контигентирања и тешко' би, na и код великих компенза- 
ција било могућно да нам се одобрени коитингенти повећају. 
Према томе можемо у другом полгођу ове године очеки- 
вати поновно смањење извоза нашег дрвета.

Ma да je прошле године извоз дрвета био већи од 
извоза у 1932 години, ипак имамо код железничких прагова 
извесно смањење извоза, од 170.987 комада у 1932 на 
112.685 у прошлој години. У динарима то je пад од скоро 7 
милиона на нешто мало преко' 5 милиона. Ако имамо у виду 
да je 1931 године извезено железничких прагова за 2 мили- 
она и 100 хиљада комада, онда видимо, да je извоз прагова 
више него децимиран. Дож >смО' раније извозили и за 150 ми- 
лиона динара железничких прагова, дотле извозимо данас 
једва још тридесети део.

За о;ву годину изгледи такође нису повољни. Проду- 
центи прагова морају у  првом реду водити рачуна о дома- 
ћем тржишту. Међутим с обзиром на ограничене буџетске 
могућности државних железница које су једини велики ин- 
тересент, о већој тражњи тешко може бити говора.

Биланси „Траверса“ за 4 прошле године о-вако изгле-
Дају :

Актива 1930.
У

1931.
хиљадама

1932.
динара

1933.

Готовина 20 65 22 10
Ефекти 142 1.264 204 496
Инвентар 267 188 157 141
Дужиици 1.795 505 3.164 1.823
Залиха робе 7.514 6.567 2.784 1.231
Огревио оделење 191 170 149 122
Губитак — — 66 —
Шуме — — — 4.202

Пасива
Г лавница 1.000 1.000 1.000 1.000
Повериоци 8.419 7.534 5.467 7.023
Преносни рачуни 411 147 82 —
Добитак 100 79 — 71
Збир биланса 9.930 8.960 6.549 8.027

У билансу за 1933 годину налазимо нову шозицију, 
које раније није било. Са 4 милиона 200 хиљада динара 
унете су у активу шуме. Значи да je подузеће купило већу 
шуму, коју ће у току идућих година екоплоатисати. Раније 
je „Траверс“ више био трговац, a сада прелази и на npo- 
изводњу израђивајући дрво из состствене шуме.

Оатале позиције активе показују с-мањење. Тако на 
пример, дужници за преко милион динара. A и залихе робе 
су смањене за 1.5 милиона динара. To смањење активе за
2.5 милиова омогућило je «уповину шума за 4.2 милиоиа 
динара a да при томе повериоци нису порасли за више «его
1.5 милиона динара. A то je свакако повољан знак кад се 
могу извршити овакве инвестиције без да за одговарајућу 
вредност одмах порасту и обавезе.

Чисти добитак износи 71 хиљаду динара. To je свака- 
ко повољан успех. Највећи део постигнутог добитка морао 
je бити упо1требљен за отпис губитка у 1932 години у из- 
HOicy од 66 хиљада динара. Сада je  и то отписано због чега 
je биланс потпуно прочишћев a остаје «ао пренос добитка 
у идућу годину још 5 хиљада динара.

У уорави се налазе еледећа г.г.: Ото Хајнрих, прет- 
седник и генерални директор подузећа, Бела Милић, Мавро 
Биндер, Др. Адолф Цувај, Алфред Шпиц, Оскар Калман, 
Др. С. Кауфман.

Ширихе Народно Благостање
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IMOVINA BILANS NA DAN 30 JUNA 1934 GODINE DUG

Podloga:

zlato u kasama i na strani 1.781,181.292.12
novčanice u stranoj moneti 636.37
devize 82,198.110.69

Devize koje ne ulaze u podlogu

Kovan novac

u srebru i niklu

Zajmovi:

na menice 
na zaloge

Hartije od vrednosti 
Ranliji avansi državi 
Privremeni avansi Glavnoj dr

žavnoj blagajni 
Vrednosti rezervnog fonda 
Vrednosti fonda za amortiza

ciju nepokretnosti

Vrednosti bančinih fondova:
za zidanje antrpota 
za potpomaganje poljoprivrede

1.575.277.625.53
236,551.590.01

1.863,380.039.18

32,452.009.53

250,200.935.50

1.811,829.215.54

17,969.167.61
1.718,982.742.65

600,000.000,—
88,772.570.67

8,560.000

1,529.205.—
356.866.85

za potpomaganje poljopr. književ. 267.835.39
za popunu dividende

Vrednosti pensionog fonda
Nepokretnosti
Zavod za izradu novčanica
Nameštaj i pribor
Razni računi
Ostave i kaucije

Opticaj i obaveze po viđenju 
Ukupno pokriće 
Pokriće u zlatu

1,208.039.30

106,685.710.—
45,627.682.05

3,392.090.72

Glavnica

Novčanice u opticaju

Obaveze po viđenju:

potraživanje države
žiro-računi
razni računi

’ 180,000.000,—

4.142,059.585,—

4,559.837.40
429,229.055.67
664,132.638.16

Obaveze sa rokom

Rezervni fond

Fond za amort. nepokret.

Fondovi ban čini:

za zidanje antrpota 2,434.408.61
za potpomaganje poljoprivrede 362.725.95
za potpomaganje poljopr. književ. 288.726.71
za popunu dividende 1,208.550.74

Pensioni fond bančinog osoblja

Razni računi

Ostavi jači ostava i kaucija

1.097,921.531.23

926,785.943.30

103,717.018.54

10,821.238.57

4,294.312.01

28,416.454.84

192,030.456.84

2.803,733.576.02

3,361.946.54

28,258.802.06

155,705.482.77 
106,573.627.38 

2,803.733.576.02 

9.489.780.116.35

Din. 5.239,981.116.23 
35,56%
33,99%

rešenju Upravnog odbora od 16 juna 1934 god. 
potpisani ispitali smo ovaj bilans, uporedili ga s  glavnim i spo
rednim knjigama i našli da je u svemu tačan i ispravan.

5 jula 1934 god. 
u Beogradu

Članovi Upravnog odbora:

Stevaa Jovanovič-Resavac 
Milan Jovanovič 
Blagoje Antonljević 
Miian Milič 
Josip Kavčič

9.489,780.116.35

Šef knjigovodstva,
Dragomir Dragojevič

Na osnovi čl, 34 i 53 Zakona o Narodnoj banci i čl. 59 
Statuta bančinih, Nadzorni odbor pregledao je ovaj bilans i na
šavši da je ispravan, odobrava ga.

6 jula 1934 god. 
u Beogradu

Pretsednik, 
Dimitrije J. Živadinovič

članovi Nadzornog odbora:

živojin Jankovič 
Soloinon Коен 
Ljubomir Mihailovič 
Svetozar Gođevac 
Tihomir Patfč  
Dragoslav Gavrović
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Садржај:
Градска штедионица — Загреб
Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo
Дубровачка паробродарска пловидба a. д. Дубровннк
Rudnici uglja u Aleksincu, Brisel
„Union” pivara d. d., Ljubljana

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА — ЗАГРЕБ

(Развој нрилика у првом полгођу 1934 године)

Градска штедиоиица у Загребу објавила je и рве ro- 
Дине семестралну билансу, и дала joj широк лублии|јрјфг. A 
имала je за то и пуно разлога. Биланса Градске штедА'онице 
у Загребу пер 30 јуна о. -г. показује колосалан напредак у 
бређивању њених прилика.
-  Градска штедионица у Заг.ребу затражила je крајем

1932 тодиие заштиту, јер je лодизање уложака због наших 
специјалних прилика заузело веће димензије.

У пролеће ове годвне, сходно прописима Закона о за- 
штити новчани-х завода, Градска штедионица je поднела 
надлежним властима свој план о оређивању прилика и о на- 
чину како она мисли удовољити својим обавезама. Taj план 
није још одобрен пошто ce, како изгледа, сада ради тек на 
изменама саме уредбе. Међутим време пролази a у погледу 
сређивања прилика у нашем новчарству ништа озбиљно још 
није урађено.

И не чекајући на доношење нових закона и нове уред- 
бе, Градска Штедионица je терги ч н о  приступила еређива- 
њу својих прилика. Како je лознато, град Загреб дуговао je 
Градској штедионици нешто преко 100 милиона динара. У 
погледу сигурности овог потраживања није никада посто- 
јала сумња, јер град Загреб има најсређеније финансије у 
држави. Али ипак сва та потраживања нису била ликвидна 
и нису ce дала тако лако реализовати. Да ce среде односи 
између града и Штедионице издато je у пролеће ове године 
50 милиона 9% бонова прада Загреба. Te бонове добили су 
они улагачи који су своје ул-оге или један део хтели заме- 
нити за њих. A било je и уплата у готову. Тако je град 
Загреб смањио своје дуговање према Градској штедионици 
за 50 дшлиона динара. A Градска штедионица смањила je 
за толико евоје обавезе no улозима.

Град Загреб добио je овог пролећа од Државне хипо- 
текарне банке један sajami од 35 Јиилиона динара. To je ње- 
гов ■ први зајам код ове дра{авне новчане ииституције. Са 
тих 35 милиола динара вратио je град Заг.реб једаи део 
својих' обавеза код загребачких банака. Како je у коизор- 
цијуму учествовала и Градска штедионица то je и она до- 
била иеколико .милиона готссвине.

По првом свом отплатнам ллану Градска штедионица 
je на уломже до 10 хиљада динара давала месечно no 100 
динара.‘ј Tako je било у . току 1933 године. Од 28 II. о. t..* 
она je све улошке до 10 хиљада динара a код текућих ра- 
чуна до 100 хиљада потпуно ослободила свих ограничења a 
од ; %8. ;,јула о„ г, сви улошци до 25 хиљада су слободни. A 
дотраживања no текућим рачунима до иола лшлиона. Према 
то.ме код Градске штедиоиице, ограничења у погледу испла-

та вреде само за уловже од лреко 25 хаљада динара, одна* 
сно за потраживања no текућим рачунима од преко пола 
милиона динара.

To je свакако знатан напредак у  конеолидацији при- 
лика. Неће бити далеко дан; поготово ак-о опште сређива- 
ње привредних прилика буде напредовало, да he Градска 
штедиоиица моћи укинути сва ограничења и да ће увеети 
опет кор1мално сташе.

Улагачи су до сада само у «езнатиом делу распола- 
гали са износима који су ш стали слободни. Нарочито у 
овој години кад су улошци до 10 хиљада постали слободни 
мало je ко тражио исплату. И сада кад су слободни и уло- 
шци до 25 хиљада динара, остаће иста ситуација. Сви они, 
који су последње 2—3 године своје новце пласирали у не- 
покретности или сличне инвестиције. претрпели,. су извесне; 
губитке, јер цене падају. Добро су прошли они који ćy ку- 
повали ефекте.

Биланси за последње три и no године. рвако рзгледају: ’
Актива 1931. 1932. 1933. 30 VI. 34.

Благајна 58.532 11.639 76.487 128.425
Дужници 282.459 242.107 191.516 128.660
Трамвај 15.597 19.524 20.984 21.625
Хип. зајмови 37.779 31.732 26.393 23.575
Непокретности 33.369 31.918 29.365 28.631
Менице 79.438 73.670 69.459 68.049
Ефекти 12.073 9.167 7.997 6.324
Курсна разлика 2.885 1.160 — —

Пасива
Улошци на кн>ижице 399.241 294.247 275.776 265.308
Улози no тек. рач. 88.361 83.055 96.464 90.043
Реесконт 999 9.998 14.981 14.649
Ло^мбард Народне банке 2.000 1.300 1.044 1.044
Пословни пријатељи 22.004 5.804 7.108 2.181
Резерве 24.470 23.470 28.352 30.930
Добитак 6.236 6.190 5.429 —■

Од 265 милиона улога на књижице долази 72 милиона , 
за (Нове улошке. Наравно да међу нове улошке убрајамо и 
оне износе старих уложака «зји су ce могли подићи a код 
којих то није био случај. Код уложака на текуће рачуне од 
укуп«о 90 милиона стпада’ на нове улошке 57 милиона или 
скоро већ: две трећине. Овде ће ce моћи веома лако дати 
пуна слобода диспозацијама за све конто^коренте.

Улошци су опали за укупно 10 милиона. To значи да 
je иодигвуто ‘10 милиОиа више него што je ново уложено.
С обзиром да су yjioiutiJi на књижице били слђбодни до 10 
хил»ада резултат je скроз повољам. Можда ће до краја го- fi 
дfflć салдо улОјжака ииШзагги-'to’ пораст, јер 'данае rife ®амо : 
што ce код Градске не подижу стари, ослобођени улош4џј;‘ 
него ce улажу и нови.
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У блатајни je било 128 милиона. За наше прилике 

огромна 'Сума. Сума која показује како. ми уопште немамо 
ликвидних ангажмана, јер се иначе не би толики износ пу- 
стио да лежи без укамаћења или са минималном столом, 
коју данас «асе благајнички записи Народне банке.

Од 128 милиона благајне отпада 100 милиона на нове 
послове. Како нови улошци износе уку-пно- 130 милиона то 
готово 80% тих нових лаверених средстава покривено je 
готовином и благајничким записима. Добитак није исказан 
нити рач-ун губитка и добитка, јер се у семестралном би- 
лансу обично не исказују пословни резултати него само у 
годишњем.

У управи Градске штедионице Загреб иалазе се сле- 
дећа г.г.: Др. Иво Крбек, претседник; Јово Бањанин, Вален- 
тин Човић, Ладислав Јагић, Др. Иван Јуриша, Јосип Крче- 
лић, Др. Mroie Мишкулин, Јаков Павлина, Иван Першић, 
Шпиро Перучић, Инж. Божидар Рибић, Др. Стјепан Сркуљ, 
Иван Суианц, Инж. Драгутин Шај, Инж. Фердо Шега, Армин 
Шрајнер, Др. Jlyjo Талер, Рудолф Брбер, главни директор 
и Др. Звонимир Шлан.ић. У пословном већу су: Др. И;во Кр- 
бек, претседник; Др. Иван Јуриша, Иван Першић, Др. Миле 
Мишкулин, Инж. Драгутин LLlaj и Армин Шрајиер. У над- 
зорном одбору су г.г.: Љубомир Хаџић, претседник, Инж. 
Иван Цертин, Стјепан Дебел>ак, Теодор Кантоци и Љубомир 
Лалић.

ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU, 
SARAJEVO

Zemaljska bamka za iBotsnu i Hercegovinu jedina ie ođ 
vodećih privatnih kreditnih ustanova Bosne, koja nije osetila po
trebu da se zakloni za bamkarski moratoriuim. I ako primena 
zakonske zaštite ne mora uivek da bude znak da je odnosna 
banka došla do kraja svog liikviddteta nego se ovoj mera pribe- 
gava zbog zaštite dužnika bančinih od njihovih poverilaca, ipak 
je  simptomatično da je Zemaljska banka ostala jedina koja se 
dalje otvoreno, i sa  uspehom bori sa svim teškoćama opšte kre
ditne i bankarske krize. „Pri svemu tome”, kaže uprava u svo
me izveštaju za 1933 godinu „naš je zavod i nadalje uzdržavao 
svoju potpunu likvidnost i najkulantnije honorirao sve zahteve 
koje je nanj stavljala klijentela bez obzira da li su ovakvi za
htevi bili vezani na otkazne rokove ili ne. Istom gotovošću oda
zivali smo se dispozicijama naših klijenata po tekućim računima 
bez obzira da li su se osnivale na postojećim potraživanjima ili 
eu se odnosile na iskorišćavanje već ranije podeljenih kredita”. 
Jedino u pogledu odobravanja novih zajmova uprava podvlači 
da je bila prinuđena, ograničiti se na čisto trgovačke poslove, 
čiju je likvidnost i kratkoročnost uvek mogla kontrolisati. Samo 
s obzirom na ovakvu poslovnu politiku i apsolutnu liberalnost 
kod isplate uloga, može se objasniti, da je Zamaljska banka u 
toku 1933 godine isplatila svojim poveriooima ukupno 37 mi
liona, od čega 15.5 miliona po ulozima na štednju i 21.4 miliona 
po tekućim računima. Već i prilikom prošlogodišnje analize mi 
smo podvukli da je Zemaljska banka oduvek više pazila na svoj 
likviditet nego rentabilitet, zbog čega je i u najtežim danima 
krize uvek imala mogućnosti da zadovolji svim zahtevima svo
jih ulagača, dobro znajući, da će doći momenat, kada će nove 
uplate premašati ova podizanja. Do tog je sada već došlo, i 
uprava daije u svome izveštaju m esta jednoj neobično važnoj 
konstataciji, da je pred kraj 1933 godine i u toku ove godine 
zabeležen stalan priliv, i to kako kod uloga na štednju tako i 
kod uplata po tekućim računima. Znači da je i kod Zemaljske 
banke još krajem 1933 godine prebrođena kriza ulagača.

Što se tiče ovih isplata od 37 miliona dinara u prošloj 
godini, jasno je da tu ne može biti govora o podizanjima, 
prouzrokovanim nepoverenjem prema Zemaljskoj banci, već i 
zbog toga što je ona svaki zatraženi iznos isplaćivala bez uste
zanja. Ali to dalje dokazuje, da je to povlačenje pestalo vre

menom opšta pojava u našem privrednom životu; nepoverenje 
prema novčanom zavodu, u slučaju Zemaljske banke, postojalo 
je samo u okviru opšte psihoze ulagača i uglavnome kao po
sledica bojazni od depresijacije dinara. U 1932 godini i više 
nego pola 1933 godine preovlađuje i u Sarajevu begstvo od ba
naka u nepokretnosti i tek u drugoj polovini i pred kraj 1933 
godine prilike se donekle normalizuju, ulagači postaju mirniji 
i u tim mesečima oseća Zemaljska banka odmah i nov priliv 
uloga.

Bilansi Zemaljske banke za Bosnu i Hercegovinu za po
slednje četiri godine daju sledeću sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1930 1931 1932 1933

u hiljadama dinara
Gotovina 34.996 51.224 28.439 27.408
Menice 60.206 59.264 44.237 32.839
Efekti 13.453 11.306 11.902 8.742
Hipotekarni zajmovi 609 536 478 429
Dužnici 200.319 151.268 140.818 120.501
Roba 6.676 5.150 4.812 3.896
Nepokretnosti 1.026 7.965 7.795 7.633

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezerve 15.113 15.359 15.469 15.530
Založnice 1.235 934 866 810
Ulošci ,na knjižice 143.469 128.154 94.651 79.126
Tekući računi 133.034 119.152 104.788 83.324
Dobit 3.683 2.309 1.792 1.641
Zbir bilansa 318.513 287.914 239.653 202.586

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Plate 7.654 7.341 7.388 6.397
Troškovi i porezi 5.912 5.369 4.912 5.471
Prenos dobiti 223 209 191 241
Dobit 3.460 2.100 1.792 1.400

Prihodi
Prenos dobiti 223 - 209 191 241
Bruto prihodi 17.027 14.811 13.093 13.509

Zbir bilansa iznosi krajem 1933 godine 202 miliona, pre
ma 318 miliona u 1930 godini. Interesantno je pogledati tempo 
u kome se sužavao obrtni kapital. Od 1930 ka 1931 godini odliv 
iznosi 30 miliona koji međutim dolaze isključivo u poslednje tro
mesečje 1931 godine, kada je izbilo opšte nepoverenje. U 1932 
godini isplaćeno je 50 miliona a u 1933 godini samo 37 miliona. 
Vidimo dakle, da je intenzitet isplata već popustio, uprkos tome 
što su svi zahtevani iznosi isplaćeni, dok se kod drugih zavoda 
moglo podići samo ono što se dobilo. Od tuđih sretstava, ulozi 
na Štednju Iznose krajem 1933 godine 79.1 miliona a oni po te
kućim računima 83.3 miliona. Orno što je kazano za podizanje 
uloga važi i za pasivne tekuće račune.

Opticaj založnica i komunalnih obveznica reduciran je i ove 
godine, postepenom amortizacijom, od 866 hiljada na 810 hilja
da; ostali obrtni kapital bančin eu sopstvena sretstva, u visini 
od 35.5 miliona, od čega je 20 miliona glavnica.

Interesantno je pogledati promene u aktivi u 1933 godini, 
naročito s  obzirom na pitanje, odakle je Zemaljskoj banci po
ticalo tih 37 miliona za koje je banka smanjila svoje obaveze. 
Ako bacimo pogled na kretanje bančine gotovine, videćemo, 
da je krajem 1931 godine iznosila preko 51 milion, i to posle 
već isplaćenih 30 miliona u roku od poslednja tri meseca. Zna
či da je tada likviditet Zemaljske banke bio ogroman a ona 
pripravljena na još mnogo intenzivniju navalu. Poslednje dve 
godine gotovina je ostala gotovo nepromenjena, na 27.4 mi
liona (u 1932 bila je za jedva milion dinara veća) iz čega iz
lazi, da su isplate ulagačima odnosno poveriocima izvršene su- 
ženjem volumena bankarskih poslova.
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Najviše, naime 20 miliona, dobiveno je smanjenjem zaj

mova po tekućem računu, koji su time opali na 120.5 miliona, 
dok su u 1932 godini ovi zajmovi reducirani za svega 10 miliona. 
Prema pojedinim grupama, ovi zajmovi su ovako podeljeni:

1931 1932 1933
'U hiljadama dinara

Hipotek, pokriveni 54.916 55.321 51.973
Na efekte :i robu 17.260 15.169 12.345
Meničnim jemstvom 58.050 64.056 51.489
Potraž. kod banaka 21.034 3.138 4.694

Ukupno 151.268 140.818 120.501
Ove godine dakle imamo najveću redukciju kod zajmova

sa meničnim jemstvom, kojii su u 1932 1 odini bili čak i pove-
ćani, na račun smanjenja potraživanja kod novčanih zavoda.

Da’je su menični zajmovi opali per saldo za 11.4 na
32.8 miliona. Uprava napominje da je reeskont kod Narodne 
banke doduše ove godine povišen, ali je to izvršeno kao i ra
nije iz kompenzacija blagajničkih zapisa Narodne banke, t?ko 
da je od meničnog portfelja za reeskontni kredit krajem 1933 
godine apsorbovano 19.7 miiiona prema 10 mil'ona u 1932 go
dini. Robno odeljenje duguje za 1 mi'ion manje, na 3.89 miliona; 
uprava napominje da je bančino izvozno odeljenje u Brčkom 
i ove godine intervenisalo u izvozu suvili šljiva i postiglo za
dovoljavajuće rezultate.

Portfe-j hartija od vrednosti je 1933 godine smanjen za
3.16 na 8.7 miliona, a poslednje tri, godine imali smo sledeću 
promenu u pojedinim grupama papira:

1931 1932 1933
u hiljadama dinara

Državn' papiri 6.258 7.312 6.453
Akcije banaka 2.441 2.114 1.375
Industrijske akcije 1.796 1.678 147
Ostalo 810 795 767

Ukupno 11.306 11.902 8.742
Ove godine najviše su reducirane vrednosti akcija indu

strijskih preduzeća, zatim državnih papira i banaka.
Vrednost nepokretnosti nešto je manja, zbog otpisa, a 

iznosi 7.6 miliona. Ovde se nalazi preko 13 bančinih fiiijala i 
zgrada za stanovanje, 7 velikih robnih magacina i 2 etivaže 
za šljive.

Kapitali, sa kojima su radili filijali, iznose krajem 1933 
godine oko 100 miliona, a ulozi kod filijala iznose krajem go
dine 60.7 miliona, odnosno za 17.3 miliona manje nego krajem
1932 godine.

Prema računu gubitka i dobitka imamo u 1933 godini 
nešto veće bruto prihode nego u 1932, a dostižu 13.5 miliona. 
Međ rashodima znatno su smanjene plate, za 1 ,na 6.4 miliona, 
dok su porezi i «pravni troškovi za 550 hiljada veći nego 1932 
godine, što dolazi verovatno od povišenja poreza.

Čista dobit Zemaljske banke iznosi u 1933 godini 1.4 mi
liona, a sa prenosom iz 1932 godine 1.64 miliona. Od toga je do
tirano rezervnom fondu 40 hiljada, upravi, kao tantijema dato 
je 71 hiljada, direkciji 23 hiljade, dobrodelnim ciljevima i za 
prosvetne svrhe 50 hrjada, na ime dividende akcionarima 1.2 
miliona kao 6% dividenda kao i prošle godine, a na novi račun 
je preneto 256 hiljada.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Pero Stokanović, 
Tuzla, pretsednik; Hugo Markus, Beč, potpretsednik; Vladimir 
Sušić, Sarajevo, potpretsednik; Nikola Berković, Sarajevo, pot
pretsednik, Mehaga Ahmetašević, Sarajevo; Asimbeg A ibego- 
vić, Sarajevo; Dr. Nikola Andrijašević, Sarajevo; Dr. M ustafj 
Denislić, Sarajevo; Rihard Fanta, Beč; Đakomo Feltrineli, Mi
lano; Alfred Hajmshajmer, Beč; Geza Kovač, Budimpešta; Sig
mund Levi, Beč; Ismetaga Merhemić, Sarajevo; Ivo Mrčić, Met
ković; Dr. Emil Miler, Cirih; Dr. Milan Nešković, Tuzla; Pol

Ramlo, Brisel; Dr. Svjetan Spužević, Mostar i Vaso Vasiljevič, 
Sarajevo. U nadzornom odboru su gospoda: Mujaga Šahinagić, 
Sarajevo, pretsednik; Bogdan Besarović, Ilidže; Vuko Đukić, 
Derventa; Petar Jurišič, Sarajevo; Ludvig Merio, Beč; Stevo 
Prnjatović, Sarajevo. Poslovni direktori su gospoda: Ernest
Folkert, gen. dir. i Miloš Miloševič, direktor.

ДУБРОВАЧКА ПАРОБРОДАРСКА ПЛОВИДБА A. Д.
ДУБРОВНИК

Дубровачка паробродарска плоеидба a. д. у Дуброе- 
нику локлања највећу пажњу како дугој, тако и обалној 
пловидби.

У дуг.ој .пловидби ангажовано je 11 пароброда са укуп- 
но 46.000 хиљада бруто регистрованих тона. Од тога су два 
пароброда запослеиа у одржавању редовне линије у Леван- 
ту док су остале лађе авгажоваие у слободној пловидби. 
Пароброди слободне пло:видбе прешли су прошле године 
360.517 мороких миља и превезли 399.838 тона робе. У np- 
вом реду жита, угљена, цемента и руде.

Два лароброда у линији за Левант извезли су из наше 
државе 42.797 'тона робе, највише цемента и 1001 кубних 
метара дрва. Увезли -су у наше лу«е 4.607 тона разне робе. 
У траизиту међу страним лукама транспортовано je 29.741 
тона разне робе.

. Трговачка морнарица лреживљује тешку кризу. To je, 
случај у чита,во,м свету. Један знатан део трговачккх бро- 
до:ва, у првом реду слободне пловидбе, лежи у распреми. 
Нарочипо у иностранству. Али има и иаших бродова који 
су раопремљени, што међутим не важи за Дубровачку паро- 
бродарску плопидбу, пошто ни један пароброд Дубровачке 
пловидбе није у раопреми. И лод најгорим приликама дру- 
штво ипак нађе могућности и рачуна да запосли своје лађе. 
Тиме je Дубровачка пловидба омогућила да стотине поро- 
дица наших помораца не буду лишени зараде.

Дубровачка пловидба поклања велику ,пажн>у и обал- 
ној пловидби, у Kojoj има ангажоваво 14 пароброда са 
укупно 6.934 бруто тона. Међу њима je и „Краљ Алексан- 
дар“, најлелши и највећи пароброд наше обалне пловидбе. 
Ту су даље „Куманово” и „Шипан” који су такође прво- 
класни. У извештају за 1933 годину нарочито се подвлачи 
да je друштво верно својим традицијама и водећи рачуна о 
развитау туризма, посветило нарочиту бригу баш обалној 
пловидби.

Поред две брзе пруге недељно између Трста—^Вене- 
ције и Дубровника—'Котора и брзих пруга Сплит—^Дубров- 
ник—Котор овог je лета уведена и туристичка линија Вене- 
циј a—^Сушак—Дал мациј a.

Криза у свеЋској трговачкој морнарици, нарочито у 
слободној пловидби, траје даље и проћи he још неколико 
година док дође до извесне равнотеже и док се буде могло 
радити са зарадом. Код обалне лловидбе прошла je година 
била повољнија, јер je туризам на Приморју у јаком раз- 
витку. ,А osa je година још боља. Једина je тешкоћа у томе 
u t t o . наплата уговорене субвенције иде веома опоро, што 
има за последил,у знатне губитке на каматама.

Чист приход пословања износио je прошле године 7 
милиона 382 хиљаде. Од тога ишло je фонду за амортиза- 
цију 3.6 милиоиа динара, a фонду за осигурање 2.9 милиона 
динара. Водећи рачуна о административним издаци.ма, изла- 
зи да je на концу конца година завршена са губитком од 93 
хиљада динара. Заједно са преносом из 1932 године имамо 
укупни губитак од 6 милио.на 678 хиљада.

Билавси за 4 последрБе године овако изгледају:

Актива 193», 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара 

Пароброди 48.998 50.194 71.958 64.344
Непокретчости 1.141 1.027 925 832
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Благајна 225 218 142 379
Материјал 2.861 1.443 569 956
Дужници 13.486 2.760 — ’ —
Г убитак — — 6.584 6.678

Пасива
Г лавница 32.250 32.250 32.250 32.250
Резерва 11.126 10.266 — —
Фонд амортизације 8.000 3.000 4.000 —
Фонд осигурања 5.437 6.006 6.253 9.153
Повериоци (салдо) — — 37.752 31.864
Добитак 9.686 4.206 — —
Збир биланса 66.622 55.742 80.265 73.267

Пароброди су иоказани са преко 7 милиона мањим us
koćom. To je последица амортизације. У ту сврху лоред из- 
носа од 3.6 Јмилиона двнара, колико je прошле године доде- 
љено Фонду амортизације, употребљен je поред тога и ње- 
гов ранији салдо од 4 милиона диеара.

Повериоци су омањени за 6 милиона динара што je 
свакако повољна констатација.

Kao што рекосмр Дубровачка пловидба a. д. сада rio- 
свећује нарочиту пажњу обалној пловидби. Прошле године 
њени пароброди поред 3.336 тона робе превезли су и 118.164 
путника. Ове године обзиром на интснзивност туристичког 
стромета и увођења нових линија и окоро свакодневних из- 
лета у околини Дубровника и Оплита он he бити још и већи.

У управи овог врло напредног предузећа налазе се 
следећа г.г.: Федерико Главић као претседнж и г.г. Томо 
Главић, Лазар Лађевић, Иво' кап. Папи и Др. Стефан Рачић, 
a у Надзорном одбору су г.г.: Пашко Колић, Др. Паво Ма- 
тијеввћ и Петар Перић, a «ао њихови заменици г.г.: ГашО' 
Далеоре и Јосип Уцовић.

RUDNICI UGLjA U ALEKS1NCU, BRISEL

Pored sm anjenja potrošnje usled pada kupovne snage i 
preorijentacije državnih železnica od privatnih u državne rudnike 
došle su 1933 godine i nove teškoće koje su ,u znatnoj meri 
pogoršale stanje industrije uglja. Povećam su porezi, uvođene 
su nove trošarine na električnu struju, povećana je banovinska 
trošarina na ugalj i uvođene su nove državne trošarine, povećan 
je podvoz robe na železnici ini. itd. Sve to pretstavlja n-o-ve 
rashode koji su pravili iluzorniim sve napore oko ušteda na 
stalnim troškovima i oni teško pogađaju proizvodnju i poveća
vaju troškove koštanja robe. Svi ovi tereti oseiiće se u celosti 
tek u toku ove godine — što znači da su izgledi naše indu
strije uglja za 1934 'god. još nepovoljniji od stanja u 1933 god.

Sve ove teškoće pogađaju i Rudnike uglja u Aie>ks;ncu. 
Ipak možemo konstatovati da se ovo preduzeće nalazi u rela
tivno povoljnijem položaju., pošto je još pre krize preduzelo 
potrebne mere opreznosti, kako u tehničkom tako i u 'komerci
jalnom i fmansijskom pogledu. Pošto saopštava uprava u svome 
veoma pregledno sastavljenom izveštaju svake godine efekat 
rada odnosno volumen proizvodnje, možemo u narednoj tablici 
sastaviti pregled godišnje proizvodnje i prodaje uglja za posle- 
ratne godine:

neto sopstvena
Godina proizvodnja potrošnja prodaja

u tonama
1920/21 33.728 33.700
1921/22 66.571 —^ 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 65.601
1932/33 82.075 10.579 73.142

Ovi podaci o proizvodnji odnose se na neto proizvedeni 
U'galj. Bruto proizvodnja n.pr. iznosila je 1933 godine 103.625 
tona prema 105.995 tona u 1932 godini. Od toga je u 1933 
godini izgubljeno kod pranja 21.550 tona prema 25.911 tona 
u 1932 godini. To je veoma interesantno a posledica novih 
investicija, kojima je pranje uglja usavršeno: kod 2.000 tona 
manje bruto proizvodnje je u 1933 godini neto proizvodnja za 
preko 1.500 tona veća nego 1932 godine. Dalje je interesantna 
konstatacija da je u 1933 godini sopstvena potrošnja za skoro
2.000 tona manja dok je prodaja istovremeno porasla od 66.6 
hiljada na 73.1 hiljadu tona. To je dakle povećanje za skoro 
10% i ako je n.pr. u 1928 i 1929 godini prodaja bila sa 107 i
108 hiljada tona još za prdko 30% veća. Ovo povećanje pro
daje uglja u poslednjoj godini imalo je za posledicu, da su 
stoikovi neprodatog uglja smanjeni od 3.330 tona u 1932 god. 
na 1.685 tona krajem septembra 1933 godine.

Imali smo priliku da konstatujemo', da je eksploatacija 
Aleksinačfkih rudnika otpočela 1903 godine, kada se za taj posao 
zainteresovao belgijski kapital. Koncesija obuhvata 1.210 hekta
ra zemljišta kod Kraljeva i Aleksinca, a ugalj se dobija u tri 
ugljenokopa sa po d'va okna. Za vreme ra ta  su nemačke oku
pacione vlasti eksploatisale rudnike — izvađeno je 260 hiljada 
tona — a prilikom povlačenja, u jesen 1918 godine poništene 
su sve industriske naprave i društvu je naneta šteta, koju su 
sudovi procenili na 15.73 miliona dinara — time, da ih naša 
država ne mora plaćati. Kako su svi napori društvene uprave oko 
đobijanja naknade za pretrpljenu štetu ostali bezuspešni, do- 
neta ie 1927 godine odluka da se ovi gubitci otpišu sopstvenom 
snagom.

Zaliti je što se nije našao put i način da se stranim sa
vezničkim preduzećima nadoknade štete pričinjene ratom, zato, 
jer to može da odvrati strane kapitale, čija je potreba neizbežna. 
Lišeni svake naknade Rudnici -uglja u Aieksincu su morali da 
obnavljaju svoje instalacije svojim sretstvima, tj. povećanjem 
kapitala, što teško utiče na rentabilitet preduzeća.

Iz godišnjih izveštaja vidi se naznačenjem novih inve
sticija da preduzeće sialno radi na usavršavanju svojih instala
cija i da je ' sadanja privredna depresija samo usporila nove 
radove.

U narednoj tablici donosimo najvažnije bilansne pozicije 
za poslednje četiri godine. Društvo bilansira krajem septembra 
svake godine a ne krajem decembra kao što je to uobičajeno. 
Pošto je u preduzeću zainteresovan u pretežnoj meri belgijski 
kapital i pošto se sedište društva nalazi u Brislu, sastavljeni 
su bilansi u belgiskioi francima. Ove godine konvertovane su 
dinarske vrednosti prodate proizvodnje u belgiske franke po 
srednjem ’vaničnom kursu beogradske berze, tj. po 158 dinara 
ža 100 bc.giskih franaka, koji je kurs utvrđen zakonom o sta
bilizaciji. Uprava napominje da je ovaj kurs samo teoretičan, 
pošto mu Narodna banka dodaje prim od 28,5%. Pošto ne po
stoje izgledi da će ovaj kurs sa primom ostati definitivan, uprava 
je smatrala da ne može bilansirati po drugom nego po zakon
skom kursu.

Račun izravnanja
1930. 1931. 1932. 1933.

Aktiva
na dan 30 sept. u hiljad. belg. franaka

Investicije 7.366 8.870 8.421 7.778
Valorizacija investicije 10.173 10.173 10.173 10.173
Hartije od vrednosti 785 783 630
Gotovina i banke 1.129 2.975 2.135 3.306
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Zalihe i materijal 2.002 2.296 1.712 856
Razni dužnici 3.629 3.743 5.333 5.798
Depo 105 105 105 95

Pasiva
Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000
Zakonska rezerva 1.000 1.000 1.000 1.000
Rezervni fond 5.425 5.600 5.600 5.303
Rezerva iz valorizacije 10.173 10.173 10.173 10.173
Po reska rezerva 806 476 322 227
Amort. fond valoriz. invest. 800 1.600 2.400 3.200
Neisplaćena dividenda 92 87 556 13
Poverioci 1.214 1.222 1.022 756
Dobit od proizvodnje 2.593 2.491 1.403 1.651

Zbir bilansa 28.404 28.947 28.661 28.637

Podela gubitka i dobitka

Duguje 1930. 1931. 1932. 1933.
Amortizac. prvobit.

investicija 400 800 750 1.400
Amortizac. restaur.

investicija , 800 800 800 800
Otpis hart, od vredn. ------ 150 100
Dobit za podelu 1.392 891

Potražuje
Prenos dobiti 7 314 291 ------
Prihodi proizvodnje 2.586 2.177 1.112 1.651
Gubitak proizvodnje 297 ------
Uzeto iz rez. fonda ------- ------ 649

Zbir prihoda ili rashoda 2.593 2.491 1.700 2.300
Zbir bilansa, koji je identičan sa obrtnim kapitalom, ne- 

promenjen je za sve poslednje godine i iznosi 28,6 miliona 
belgiskih franaka. Od toga je glavnica 6 miliona, bruto dobit
1.6 miliona a rezerve 20.3 miliona. Tuđa sretstva iznose svega 
756 hiljada franaka. Ovako neznatni poverioci uopšte ne broje, 
-— zbog čega možemo podvući da društvo radi isključivo sop- 
stvenim sretstvima i da je bez dugova. To je u današnjim prili
kama jedno naročito preimućstvo, pre svega ako uzmemo u 
obzir da društvo kreditira dužnike za prodatu robu sopstvenim 
sretstvim a u iznosu od oiko 5,8 miliona belgiskih franaka. To 
je  dalje od velike važnosti zbog konkurentne sposobnosti pre- 
duizeća, pošto društvo ne mora da vodi računa o kamati koju 
bi trebalo da zaradi u korist svojih poverilaca. Ovo povoljno 
finansijsko stanje je rezultat opreznog vođenja preduzeća; čak 
kad je bila konjunktura ono je podelilo relativno skromne divi
dende akcipnarima upotrebljavajući veći deo dobitka za amorti
zaciju, za rezervne fondove i nove instalacije. Ova mudra po
litika daje sada svoje plodove, tj. preduzeće prolazi kroz krizu 
bez drugih posledica sem obustave dividende.

Investicije iznose 17.9 miliona franaka i zbog amortiza
cije je njihova vrednost u 1933 godini nešto manja nego ra
nijih godina. Da su poverioci sa 756 hiljada samo privremeni i 
prolaznog značenja potvrđuje činjenica da ima društvo kod 
novčanih zavoda i u blagajni plasiranih 3.3 miliona franaka 
gotovine. Radi povećane prodaje smanjena je vrednost robe na 
lageru, od 1.7 miliona u 1932 god. na 850 hiljada u 1933 go
dini. Dužnici su za oko 500 hiljada veći nego u 1932 godini i 
za 2.1 milion veći od onih u 1931 i 1930 godini. To je posledica 
teških prilika potrošača, zbog kojih odobrava društvo za pro
dati ugalj kredite na duži rok.

Struktura računa gubitka i dobitka ne odgovara praksi 
koja je kod nas uobičajena: to je prema francuskim i belgiskim 
uzansima samo podela bruto dobiti. Dok smo u 1930 godini 
imali čistu dobit za podelu od 1,4 miliona a u 1931 godini 
od svega još 891 hiljadu dotle je za 1932 godinu iskazan gu
bitak od 297 hiljada, koji je početkom ove godine izravnat

upotrebom rezervnog fonda. Ove godine bruto dobitak veći je 
nego prošle, a dostiže 1.65 miliona. Ipak on nije dovoljan za 
pokriće rashoda odnosno amortizacije. Zbog toga vidimo da je 
uzeto iz fondova 649 hiljada da bi na taj način saldo bio 
izravnat, pošto su rashodi dostigli 2.3 miliona zbog povećanja 
amortizacije investicija na 2.2 miliona i otpisa kursne razlike 
na efektima od 100 hiljada franaka.

U upravi Aleksinačkih rudnika u Brislu nalaze se sledeča 
g.g: Charles Brunard, Bruxelles, pretsednik; Maurice Herva, 
Trooz, potpretsednik; Prime Arnould, Aleksinac; Maurice Car
dinal, Bruxelles; Louis Dupont, Douai; Paul Hayez, Douai; 
Vasilije I, Jovanovič, Beograd; Leon Lechien, Marcinelle; Fer
dinand Gramiberg, Beograd.

U nadzornom odboru su g.g.: Paul Herve, Trooz; Joseph 
Wery, Fosses; Robert Arnould, Zagreb.

„UNION” PIVARA D. D., LJUBLJANA

Prošla godina je za našu pivarsku industriju bila najteža, 
zbog minimalne potrošnje od svega 229 hiljada hektolitara piva. 
A šta to znači za našu industriju piva, vidimo iz sledećih po
dataka: još pre četiri godine • iznosila je potrošnja 775 hiljada 
hektolitara, odnosno za oko 250% više, a godišnji kapacitet 
naših pivara dostiže oko 1.5 miliona hl. Razlozi koji su doveli 
do ovoga stanja poznati su: povišenje državnih i samoupravnih 
trošarina i poreza, kod istovremenog ukidanja trošarina na vino 
i alkohol, čime je pivo postalo i  suviše skupo, opadanje kupovne 
snage stanovništva a pored toga, postoji u 1933 godini još je
dan naročiti razlog, a to su neobično nepovoljne atmosferske 
prilike u leto prošle godine.

Međutim kriza potrošnje piva u prošloj godini nije bila 
jednakog intenziteta u svim krajevima naše zemlje. Ne raspo
lažemo odnosnim podatcima iz pojedinih banovina, ali ipak sma
tramo, da je relativno najteže moraJa biti pogođena pivarska in
dustrija u Slovenačkoj, kao što ćemo to videti iz sledećih po
dataka.

Proizvodnja piva u Dravskoj banovini koncentrisana je u 
pivari „Union” d. d. u Ljubljani, koja je prema glavnici druga 
po redu u našoj zemlji, (prva je Vajfertova pivara a. d. u Beo
gradu) a s obzirom na sopstvena sretstva (glavnica i iskazane 
rezerve) ona je najveća. Ona je u stvari jedan velite konsern, 
pošto je u toku godina preuzela niz slovenačkih pivara, a pored 
toga ima i fabriku špiritusa i kvasca. U posleratnim godinama,' 
za vreme privrednog inflatornog poleta u Slovenačkoj, dostigla 
je proizvodnja pivare „Union” i preko 155 hiljada hektolitara 
u 1923 godini. To je bilo pre deset godina. Kada su se do- 
cnije prilike normalizovale, iznosila je godišnja prodaja oko 
100 do 120 hiljada hektolitara prosečno. U pivarskoj 1930—31 
godini (od 1 septembra do 31 avgusta) prodato je 92 hiljade hl.; 
u narednim dvem a godinama dolazi do srozavanja: u 1931—32 
godini prodato je 45.5 hiljada h! a u poslednjoj, 1932—33 go
dini svega 28.6 hiljada hektolitara. Znači da je potrošnja samo 
za poslednje dve godine opala za preko 70%.

Po sebi se razume, da režijski troškovi i troškovi proiz
vodnje ni kod optimalne obazrivosti nisu mogli biti reducirani 
u odgovarajućem obimu —  zbog čega je poslovni rezultat mo
rao biti negativan. Dok je pivara „Union” ranijih godina zaklju
čila bilans sa čistim dobitkom od 2 do 3 miliona dinara — pro
daja piva varirala je tada zmeđu 90 do 120 hiljada hl. godišnje
— ona iskazuje kod potrošnje od 45 hiljada hektolitara u
1931—32 godini gubitak od oko 600 hiljada dinara. U 1932—33 
godini, kod još većeg smanjenja prodaje, ;na 28.6 hiljada hekto
litara, gubitak je porastao na 1.56 miliona, odnosno sa preno
som iz ranije godine, na 2.1 miliona dinara.

Kod proizvodnje kvasca, koja je ranijih godina bila ve
oma rentabilna, došlo je u prošloj godini zbog rasturanja kar
tela i teške međusobne konkurencije, naročito od strane novih,
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manjih preduzeća, do rapidnog obaranja cena, naročito u Slove- 
načkoj, koje su svaku dobit već unapred napravile iluzornom. 
Jedino je kod proizvodnje špiritusa situacija nešto povoljnija, 
zbpg prinudnog kartela, kontingentiranja i sledistveno regulisa- 
nja proizvodnje i cene.

Trošarina na pivo je povećana da !bi se time povećali fi
skalni prihodi.

Ali taj rezultat nikako nije postignut, a naročito ne ч 
Slovenačkoj: pivara „Union”, kao jedini proizvođač piva u 
Dravskoj banovni, plaćala je još 1930—31 godine na ime tro
šarina (državnih, banovinskih i komunalnih) 17 miiiona dinara.; 
u 1931—32, uprkos povišenja plaćeno je na ime trošarine svega
7.7 miiiona a 1932—33 godine 7.49 miiiona, i ako je proizvodnja 
piva za skoro 50% bila manja nego u prethodnoj godim. Pošto 
proizvodnja piva u 1932—33 godini ipak nije povećana u toj 
meri, smatramo, da je ovo povećanje plaćene trošarine posle
dica veće proizvodnje ili kvasca ili špiritusa.

O rentabilitetu pivarske industrije kod sadašnje proizvod
nje više ne može biti govora, pa čak ni kod najrigoroznijeg 
smanjenja rashoda. Jedino povećanje potrošnje piva može tu 
postati spasavajuće a to će se opet moći postići jedino obaranjem 
trošarina na pivo ili uvođenjem istih kod vina i rakija, barem na 
stepen koji odgovara fiskalnom opterećenju piva.

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije pi
vare „Union” d. d. u Ljubljani, sastavljene na dan 31 avgusta 
svake godine. Dobijamo sleđeću sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1929—30 1930— 31 1931—32 1932—33
u hiljadama dinara

Zgrade 20.359 21.386 20.959 20.596
Mašine 10.203 9.183 8.347 7.809
Posuđe 1.760 1.471 1.298 1.160
Mobilijar 487 75 16 13
Zalihe 8.745 7.161 6.083 4.944
Dužnici 18.772 18.918 15.557 7.867
Hartije od vred. 1.109 3.906 2.729 2.60-1
Blagajna 164 328 355 439
Kola .i stoka 191 131 69 22
Flaše i podrum. invent. -— 2.533 2.066 1.885
Gubitak — — • 563 2.115
Inventar i sprem. zalihe — — — 4.782

Pasiva
Glavnica 24.000 24.000 24.000 24,000
Fondovi 22.276 22.412 22.546 22.547
Poverioci 12.529 15.927 11.462 7.684
Dobit 2.788 2.740 . • — -r-:
Zbir, bilansa 61.602 65.082 58.028 54.238

Račun gubitka & dobitka
Rashodi

Sirovine 15.427 10.435 5.162 5.365
Plate i troškovi 22.269 20.936 13.930 12.078
Dažbine i porezi 14.942 16.891 7.766 1.231
Otpisi 1.969 1.725 2.174 2.302
Prenos gubitka — — — 553
Dobit 2.788 2.740 — —

Prihodi
od proizvodnje 57.322 52 £49 28.441 19.415
Prenos gubitka — ■ ■■ — . — 553
Gubitak u toku god. '— — 553 1.562
Zbir . prihoda i’i rash. 57.322 52.729 29.034 21.529

Zbir bilansa poslednjih godina postepeno popušta, zbog 
istopljene dobiti i smanjenja tuđih sretstava. Jedno i drugo je 
posledica krize odnosno srozavanja prodaje. Tako su poverioci 
u 1932—33 godini svedeni na svega 7.6 miiiona, što kod sopstve- 
nih sretstava od 47 milion3 nije. mnogo, a ubeđeni smo, da ni 
ovaj iznos ne pretstavlja poverioce u pravom smislu reči nego 
eventualni pensioni fond ili tome slično. Pivari „Union” nisu po
trebna strana sretstva. To nam potvrđuje činjenica, da je u
1930—31 godini, kada je proizvodnja bila za 3 i po puta veća 
nego ove godine, pivara iskazivala svoje dugove sa 15.9 miii
ona a sada sa 7.7 miiiona. Glavnica je 24 miiiona a fondovi 22.5 
miiiona. Međ ovima se nalazi rezervni fond sa  1 milionom, fond 
za sumnjiva potraživanja sa 475 hiljada i rezervni fond za 
glavnicu, od 21.1 milion dinara. Amortizacionog fonda nema, 
pošto se svi otpisi investicija izvršuju neposredno kroz račun 
rashoda.

Pošto su u 1932—33 godini opali dužnici pivare — zbog 
manjih prodaja — na 7.8 miiiona. (dok su pre dve godine izno
sili još 19 miiiona) što znači da iznose toliko kao poverioci, 
vidimo, da su sve investicije, mašine, posuđe, flaše itd. itd. dakle 
sav pokretni i nepokretni inventar pokriveni sopstvenim sre t-  
stvima. Od toga je bilansna vrednost zgrada 20.6 miiiona, maši
na 7.8 miiiona, posuđa, flaša ii podrumskog inventara, mobilija- 
ra itd. 3 miiiona. Zalihe piva su reducirane od 8.7 m iiona u
1929—30 na 4.9 miiiona (prema pretprošloj godini za 1.1 mi
lion) dok je vrednost spremljene druge robe, verovatno špiri
tusa i kvasca zajedno sa odgovarajućim inventarom, sirovinama 
itd. bilansirana ove godine sa 4.78 milioina dinara. Portfelj efe- 
kata, u kome se pored akcija afiliraniih odnosno- preuzetih pivara 
nalaze i državne hartije od vrednostii iznosi 2.6 miiiona.

Vrednost investicija smanjena je prema prošloj godini za 
amortizaciju — novih investicija gotovo i nema — ukupno, za 
2.3; mil'oma dinara.

Pravi.no i pohvalno je, da pivara „Union” u prošloj go
dini nije odustala od amortizacije, i ako bi u tome slučaju 
mogla eliminisati gubitak.

Ipak se račun gubitka ne može automatski uporediti sa 
onim iz ranijih godina, pošto je ove godine plaćena trošarina 
odbijena od prihoda od proizvodnje, koja iznosi zbog toga sve
ga 19.4 miiiona, a sa trošarinom 26.9 miiiona prema 28.4 miiiona 
u 1931—32 godini.

Izdaci na sirovine opaii su poslednje dVe godine na 5 
m« ona prema 15.4 ,miiiona u 1929—30 godini. Analogno sma
njenje imamo i  kod plata i troškova: od 22.2 miiiona u 1929—30' 
na 12 miiiona. Prema pretprošloj godini manji su za okruglo 2 
miiiona i uprava napominje da će se efekat sprovedene štednje 
u punom obimu pokazati tek ove godine.

S obzirom na povoljno fkiansisko stanje pivare „Union”, 
i> neizvesnost budućeg razvoja, uprava je predložila akcionarima,. 
na glavnoj skupštini održanoj 17 o. m., da se gubitak od 2.1 mi
iiona d 'nara više ne prenosi na novi račun nego otpiše iz re
zervnog fonda i fonda za povišenje glavnice, tako da pivara 
sada ulazi u novu godinu bez gubitka i sa fondovima od 20.41 
miiiona dinara.

U upravi pivare „Union” nalaze se sledeća gospoda: 
Josip Lukman, Karl Kaušek, Peter Kosler, Josip Lavrenčič, Ing.. 
Dr. Georg Mautner-Markhof, Dr. Dinko Puc, Ing. Milko Pirkm a
jer, Dr. Georg Skoberne, Fran Terček, Miroslav Urbais, Josip 
Turek, Andrej Šarabon, August Tosti i Dr. Fran W indišer. U 
direkciji se nalaze sledeća gospoda: Ignjat Florjančič j Viljemi 
Nemenz.
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Dodatak „Narodnom Blagostanju“

BROJ 34 BEOGRAD, 18 AVGUST 1934. GODINA VI

Sadržaj:
Državna hipotekarna banka, Beograd
Leskovačka centralna banka
Твсрница за памучну индустрију д. д. у Загребу

DRŽAVNA HIPOTEKARNA BANKA, BEOGRAD

Državna hipotekarna banka postaje sve važnijim faktorom 
jugoslavenske nacionalne privrede. Ona'-je odavno naša najveća 
banka, ali je distancija između nje i prve najveće banke u zemlji 
sve veća: dok obim poslova privatnih banaka opada, dotle raste 
onaj Državne hipotekarne -banke. Zbir biiansa Državne hipote
karne banke porastao je u 1933 prema 1932 godini za 160 miii- 
ona dinara (na 4,38 milijardi dinara). Sa malim izuzetkom ona 
je posle rata bila jedina hipotekama banka u zemlji, a sa jednim 
još manjim izuzetkom ona je bila jedina, koja je mogla dobiti 
dugoročan kredit «na strani.

Po sili zakona ona je jedina upraviteljica pupilarnim 
gotovinama, javnim fondovima i javnim gotovinama.

U 1934 godini dolazi jedna nova okolnost koja takođe 
sve više distancira Državnu hipotekarnu banku od svih ostalih 
banaka: ona je danas najveća depozitna banka u zemlji (u ko 
liko nisu depoziti kod Prve hrvatske štedionice pali ispod jedne 
milijarde), jer poslednje stanje uložaka kod Državne hipotekarne 
banke, krajem juna 1934 godine pokazuje 985 miliona u šta smo 
uračunali i kamatu za 2 polgođe ove godine na kapitale koji 
se vode u centrali u iznosu oci oko 20 miliona dinara. Znači, 
da su privatni ulozi i kapitali u prvoj polovini ove godine po- 
räsii za 115 miliona, prema kraju 1932 godine za 260 a prema 
kraju 1931 godine za 370 miliona dinara.

Državna hipotekama banka ne zna za krizu poverenja. 
često  se čuje da je ona1 korisnica bankarske krize kod nas. 
Nama se čini da to gledište nije tačno, jer ritam porasta ulo
žaka kod nje nije ni najmanje ubrzan za poslednje tri godine 
od kako postoji bankarska kriza; ulozi rastu gotovo istim godi
šnjim koeficijentom za poslednjih 7 godina (od 364 miliona di
nara u 1928 na 870 miliona dinara u 1933 godini).

Državna hipotekama banka' je od svog postanka pa sve 
do 1923 godine imala firmu u kojoj je došao do izraza njezin 
glavni pasivni posao. To jest upravljanje fondovima. —  Uprava 
Fondova. Zatim je dobila naziv Državna hipotekam a banka, u 
kome dolazi do izražaja njezin glavni aktivni pošao, hopotekarni. 
Mi smo protiv menjanja firme, jer ona ne mora da ima nikakve 
logičke veze sa prirodom poslova, ona je ime pod kojim se 
banka pojavljuje u svetu, a ono je u toliko dragocenije u koliko 
je starije. A kad se već pođe od toga da u firmi m ora ,doći do 
izražaja priroda glavnog posla ibančinog, onda će se u skoroj 
budućnosti nametnuti potreba da i njezina osobina najveće de
pozitne banke u zemlji dođe takođe do izražaja u firmi.

Kod hipotekarnih banaka u opšte normalni izvor kapitala 
je emisija založnica i komunalnih obveznica. Međut'm kod Dr
žavne hipotekarne banke obim depozitnog posla premašio je 
iznos sviju založnica i obveznica u opticaju, tako da je ona po 
pasivnim poslovima više depozitna no hipotekam a banka. Ova 
pojava nije ništa novo u istoriji bankarstva: u istom položaju 
bila je pre rata Bayerische Hypotheken und Wechselbank. 
Velika skrupuloznost bavarskih teoretičara imala je za posledicu

da je ova banka morala da se pocepa u dve: u hipotekarnu i 
mobilijarnu. P o se  rata  Nemci su imali dovoljno razloga da 
zažale ovu svoju pedanteriju.

I. PASIVA
Interesantna je struktura Državne hipotekarne banke. Na 

prvom mestu imamo samostalne fondove, u ukupnom iznosu od 
170 miliona dinara, dok su oni u 1930 godini iznosili samo 78,5 
miliona dinara. To su kapitali ustanova za kapita'iziranje kao 
što su penzioni fondovi, osiguranja i t. d. Ako- su založnice i 
komunalne obveznice normalni izvor kapitala hipotekarnih b a 
naka, jer su dugoročni, još su zgodniji za nju kapitali ustanova 
za kapitalizacija, jer su oni pre svega veeiti i drugo u stalnom 
porastu. Na kapitalima socijalnog osiguranja zasnovan je u Fran
cuskoj takozvani Markeov plan, po kome se ima da utroši 10 
milijardi franaka na javne radove. 1 kod Državne hipotekarne 
banke ova će pozicija biti iz godine u godinu sve veća.

Na drugo mesto dolaze razni fondovi koji su do kraja
1933 godine bili najveći izvor kapitala Državne hipotekarne 
banke. To su kapitali koji se postepeno slivaju po stalnim, 
većinom unapred utvrđenim izvorima, ali koji se redovno troše 
na određene ciljeve. Otuda kod njih oscilacije: od 1,22 milijarde 
dinarai u 1930 padaju oni na 865 miliona u 1932 godini. Ali 
i kod njih postoji jedan stalni fond, jedna suma koja se ne 
menja, koja takođe ostaje do veka na priplod. Veći odliv tih 
kapitala u poslednje 2 godine objašnjava se stanjem državnih 
finansija: skraćeni krediti učinili su da pojedini, resori pokrivaju 
izvesne tekuće potrebe iz tih fondova.

Na treće mesto dolaze kapita'i javnih ustanova koji se 
kreću između 300 i 400 miliona dinara za poslednjih nekoliko 
godina. Zatim dolaze privatni kapitali o kojima je već bilo reči, 
u iznosu od 870 miliona dinara, krajem 1933 godine. Najveći 
deo ovih kapitala pada na predratnu Srbiju, koja .se već đec-eni- 
jama služi Državnom hipotekarnom bankom kao depozitnom 
ustanovom. Ali u poslednje vreme i drugi krajevi pribegavaju 
njoj. Ova pozicija je bila predmet diskusije u. javnosti, i među 
merodavnim faktorima. Kad god je pre pojave bankarske krize 
kod nas bilo govora o tome da naše velike banke treba da 
spuste kamatu na uloške da bi mogle da spuste i onu na aktivne 
poslove, uvek je ukazivano na to, da kam atna stopa od б%, 
koju plaća Državna hipotekarna banka, sprečava ostvarenje te 
ideje. Od pojave bankarske krize to je pitanje — i ako i danas 
još aktuelno — usled zakona o maksimiranju kam atne stope — 
po našem skromnom mišljenju dobilo drugu formu. Državna 
hipotekama banka bonificira d a n a s  na uloške samo 5%. Ali mi 
mislimo da bi ulošci i dalje priticali sve i kad bi kamatnu stopu 
spustila ponova, jer danas više nije u pitanju visina kamatne 
stope koliko kriza, poverenja. Međutim dalje obaranje kamatne 
stope moglo bi ipak da utiče usporavajuće na priliv uložaka 
kod Državne hipotekarne banke usled konkurencije drugih ren- 
tabilnijih i ne manje sigurnih plasmana.

Interesantno je razviće založnica i obveznica inostranih
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RAČUN IZRAVNANJA

Aktiva 1928. 1929.

Blagajna 26.695 66.608
Žiro kod Narodne banke 137.017 455.812
Ček. rač. kod Poštata. šted. 25.403 53.403
Zajmovi na nepokretnosti 1.946.658 2.098.460
Zajmovi na prireze i prihode 281.946 310.279
Zajmovi vodnim zadrugama 80.123 77.292
Menični zajmovi na hipoteke 
Kratkoroč. zajmovi za gradnje 9.290 5.500
Zajmovi na zaloge 87.830 108.859
Domaće menice 51.801 57.661
Tek. rač. Minist, ifinansija 252.711 39.921
Ostali tek. računi (filijali) 10.711 23.560
Nepokretna imanja 31.967 57.821
Aktiv. rač. likvidač. banke ------
Otkupljene vrednosti -----
Vrednost rez. fonda 35.927
Vrednost fonda za amort. zgrada 2.168
Nameštaj 1 din. 1. din.
Blagajnički zapisi Nar. banke 
Razna aktiva 159.094
Kaucije i ostave 69.251

Pasiva

Samostalni fondovi 70.383 73.260
Razni fondovi 600.613 1.157.239
Kapitali javnih ustanova 293.667 351.901
Privatni kapita'i i depoziti 364.031 455.500
Rezervni fond 29.084 40.646
Fond za amort. zgrada 4.478
Založ. i obv. inostr. zajm. u opt. 969.019 927.961
Avansi kod stranih banaka ----- - 65.664
Zajm. na zaloge kod Nar. banke -----
Min. fin. po a’vansu od 1933 u franc. 5.000 5.000
Min. fin. za upis Stabil, zajma 
Tek. rač. Min, fin. 307.703 32.500
Tek. rač. Min. fin. sekv. imov. nepr. 53.307
Tek. rač. Gl. drž. blag. čl. 101 zak. ------ 40.046
S p e c .  depoz. drž. blag. od 1929 god. 
Društvo „Batignolles”, Pariz 
Tekući računi 266.769 226.116
Likvida'ciona banka ------
Prenosna kam ata 
Tantijeme 4.288 4.950
Razna pasiva 75.045
Tekući privremeni kod Nar, banke -----
Reeskon: -----

Zbir bilansa 3 . 1 3 2 . 4 4 8 3 . 6 2 1 . 5 8 3

zajmova u opticaju. One iznose 775.6 miliona dinara dok ih je 
1928 godine bilo 969 miliona a 1932 godine 816,6 miliona. Od
1928 godine pad iznosi 153 miliona dinara. Ovakvim tempom 
smanjenja ova bi se pozicija izgubila za 7 godina. Kako se ovde 
radi o dugoročnim obavezama, to se nameće pitanje kako se 
može objasniti ova pojava. Mi držimo da je ovo naglo smanjenje 
ove pozicije posledica pojačane amortizacije od strane Državne 
hipotekarne banke, koja leži u želji da se iskoriste niski kursevi 
njezinih obveznica na strani. Jer od 775 miliona tih papira u 
opticaju najveći deo pada na 7%  dolarske obveznice kojih je 
u početku bilo oko 680 miliona dinara. Ti papiri i danas stoje 
vrlo nisko u Njujorku, tako da Državna hipotekama banka 
realizuje veliku dobit kupujući ih radi amortizacije.

Dalje se u pasivi nalazi pozicija zajam na zalogu kod 
Narodne banke od 220 miliona dinara. Ova se pozicija pojavila 
prvi put u 1931 godini u iznosu od 156 miliona dinara; dalje

1930. 1931, 1932. 1933.
u h i l j a d a m a d i n a r a

42.397 55.404 84.602 186.737
25.821 -----
51.996 -----

2.290.628 2.321.687 2.271.868 2.256.837
472.954 548.692 592.899 628.642

78.217 77.624 81.897 86.638
39.703 46.162 54.403 68.721
• 800
96.884 109.096 114.467 91.094
94.758 118.553 133.976 92.673

268.412 275.455 316.183 359.917
86.159 95.757 96.108 100.237
74.653 109.231 140.077 160.481
44.068 37.185 36.733 39.346

110.577 123.659 80.555 78.879
52.500 47.597 64.155 59.006

3.662 2.630 2.323 3.298
1 din. 1 din. 1 din. 1 din.
----- ----- ------ 60.000
96.837 112.177 120.127 110.720

165.623 448.062 2.125.990 2.220.054

78.567 121.269 151.823 170.333
1.220.633 1.005.416 865.403 883.293

400.350 403.983 373.498 359.010
528.911 615.790 724.897 870.617

56.561 73.501 92.943 110.892
10.462 18.651 24.265 28.730

896.609 851.149 816.646 775.653
65.664 158.878 136.990 136.991
— -  156.000 242.000 220.000
5.000 5.000 ------  ------

------  37.568 ------  ------
30.800 31.109 177.331 87.094
42.572 26.783 ------  ------
45.875 51.459 44.687 38.604
20.724 44.464 ------  94.086
68.123 70.685 79.991 104.754

289.907 263.925 294.514 271.698
42.969 35.612 35.484 38.342
70.713 58.765 51.603 39.220

5.671 4.106 3.545 3.068
31.867 45.152 34.265 71.324
—  ------  71.344 71.344
—  ------  9.244 8.174

4 . 0 9 6 . 6 5 6  4 . 0 8 0 . 9 4 7  4 . 2 3 0 . 4 7 3  4 . 3 8 3 . 2 2 8

nalazimo u pasivi privremeni tekući račun kod Narodne banke, 
u iznosu od 71,3 miliona dinara i reeskont sa 8,1 milion dinara, 
koji po svom izvoru spadaju takođe u istu grupu, a pretstavljaju 
operacije u kojima je Državna hipotekama banka posredovala 
između države i Narodne banke.

Državna hipotekama banka nema svoje glavnice, što je 
normalno ikod kreditnih ustanova javne ruke. Ona je počela svoj 
posao tuđim sretstvima. Ali ona danas nije vise bez sopstvenih 
srestava. Naprotiv, ova iznose 140 miliona dinara (110,89 mi
liona rezervni fond i 28 miliona fond za amortizaciju zgrada). 
Danas nema ni jedne banke kod nas koja ima efektivnu, tako 
visoku glavnicu. Sopstvena sretstva služe za pokriće rizika 
eventualnih gubitaka. Državnoj hipotekarnoj banci to nije po
trebno, pošto država za nju garantiuje, ali je ipak sa gledišta 
poslovne politike vrlo dobro što se postepeno formiraju sopstve
na sretstva iz onog dela, koji pripada državi — pošto ce’a
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dobit pripada državi. Iznos od 140 miliona dinara donosi več 
i sam veliki prihod tako da sopstvena sretstva Državne hipo
tekarne banke sve brže rastu. Interesantno je, da su  prihodi 
bančinih fondova postali več toliko znatni, da sami mogu da 
pokrivaju celokupnu režiju Državne hipotekarne banke koja 
iznosi oko 18 miliona. Ako bi se banka htela jednog dana pre
tvoriti u akcionarsko društvo, finansijskih teškoća ne bi bilo: 
glavnica je tu.

II. AKTIVA

Više od polovine obrtnog kapitala uloženo je u hipotekar
ni posao, 2,32 milijarde dinara, ako se tom dodadu zajmovi 
samoupravama i vodnim zadrugama (a ovi se obično smatraju 
za specifične poslove hipotekarnih banaka jer su dugoročni), 
onda se dobije iznos od okruglo 3 milijarde dinara, bez malo */4 
celog obrtnog kapitala;

Videli smo, aa je Državna hipotekama banka i depozitna 
ustanova. Po teoriji, ulošci se mogu samo jednim delom plasi
rati dugoročno. Nameće se dakle pitanje kako je Državna hipo
tekam a banka udovoljila tome postulatu. Od ukupnog obrtnog 
kapitala od 4,4 milijarde dinara okruglo, na uloške pada 870 mi
liona (krajem juna 1934 godine 985 miliona) dinara odnosno 
okruglo 20%. Za pokriće ovog iznosa služi pre svega gotovina, 
koja iznosi 246,7 miliona (u junu 1934 godine 320 miliona) di
nara (u blagajni 186,7 i u blagajničkim zapisima Narodne banke 
60 miliona d inara); u grupu likvidnih plasmana po definiciji spa
daju i domaće menice (92,6 miliona dinara) i zajmovi: na zaloge 
(91 milion dinara), svega 183 miliona dinara. Ove dve pozicije 
čine 430 miliona dinara, odnosno skoro polovinu sviju uložaka.

Na prvi pogled izgleda da je suviše nagomilana gotovina. 
Tako treba da bude i to je u toliko lakše kod Državne hipote
karne banke, što ona nije tekovinska ustanova.

Vrednost fondova Državne hipotekarne banke bilansirana 
je ukupno sa 141 milion dinara — a pretstavlja skoro isključivo 
hartije od vrednosti, iz čega izlazi, da je Državna hipotekama 
banka pored Poštanske štedionice najveći imalac efekata kod nas. 
U njenom portfelju nalaze se, kao što smo to već napomenuli, i 
znatni iznosi sopstvenih obveznica, otkupljenih jeftino i pre roka; 
kada budu one poništene — za šta treba pristanak finansijskog 
agenta, do čega će uskoro doći —  imaće to vrlo povoljno dejstvo 
po batičinu pasivu, pošto će se njene obaveze bitno reducirati.

Tekući račun Ministarstva finansija iznosi krajem 1933 go
dine 360 miliona a pozicija „ostali tekući računi” pretstavlja 
poslove sa filijalama, koji dostižu 100 miliona. tako da Državna 
hipotekama banka sem države u stvari nema dužnika po tekućim 
računima.

III. RAČUN GUBITKA I DOBITKA

Kod Državne hipotekarne banke ovaj deo završnih ra
čuna igra sasvim sporednu ulogu. I ako je Državna hipotekama 
banka bankarsko preduzeće, ipak ona nije tekovinsko poduzeće, 
ona je altruistička ustanova, kako Madžari nazivaju ustanove ove 
vrste. Da je ona tekovinska ustanova njezina bi zarada mogla 
biti: 5 do 6 puta veća. Njezini bruto prihodi iznose ciglo 311 mi
liona dinara a čista dobit samo 51 milion, odnosno 1,3% obrt
nog kapitala.

Kod prihoda nema ništa naročito da se zabeleži. Kod ras
hoda imamo dve interesantne pozicije. Jedno je gubitak na ban
karskim poslovima u iznosu od 4,9 miiiona dinara. Ova se stavka 
obično ne iskazuje zasebno u završnom računu već se kompen
zira sa bruto dobiti, ali to ne znači da nije umesan ovaj način 
knjiženja. Druga interesantna pozicija je otpis u iznosu od 27 
miliona dinara; to su u celosti otpisi vrednosti zgrada centrale 
i filijala, koje su gotovo već u celosti amortizovane.

Račun gubitka i dobitka
1928 1929 1930 1931 1932 1933

Rashodi 11 h i 1 j a d a m a d i n a r a
Kamata po kapitalima 26.495 33.241 39.647 47.219 46.497 56.345
Kamata po fondovima 27.674 30.799 45.915 47.190 52.760 46.129
Kamata po tek. računima 38.968 21.815 18.471 31.550 33.071 36.198
Kamata po zajmovima ,na strani 67.103 63.557 61.005 58.059 54.532 52.485
Kamata po zal. kod Nar. banke ----- ----- ----- 5.429 20.374 21.485
Provizije 1.334 587 541 • ----- ----
Troškovi po budžetu 9.904 11.864 14.068 14.133 12.918 15.135
Ažija 12 —— 160
Gubitak na bančin. poslovima 1.136 7.388 7.188 8.161 4.232 4.936
Otpisi 9.757 10.485 20.979 26.808 21.545 27.320
Čista dobit 47.650 55.008 63.015 68.429 59.080 51.129

od toga:
računi tantijema 4.288 4.950 5.671 4.106 3.545 3.067
računi rez. fonda 8.672 10.011 11.468 12.865 11.107 9.612
račun dobiti države 34.689 40.045 45.875 51.458 44.428 38.449

Prihodi
Ka’mata od zajma na nepokretnosti 156.108 173.470 193.195 193.523 184.129 179.608
Kamata od zajma na prireze 24.150 26.165 38.333 46.968 47.549 53.426
Kamata od zajma vodnim zadrugama 6.371 6.358 6.332 6.147 6.298 6.689
Kamata od zajma na građenje 1.980 519 — —
Kamata od zajma na zaloge 4.695 9.045 9.453 8.051 10.336 9,117
Kamata od zajma na dom. menice 4.987 4.562 6.722 11.281 15.045 12.891
Kamate od zajma na tek. račune 28.781 8.520 9.800 22.791 30.782 38.083
Prihodi od nepokretnosti 704 1.564 1.208 2,555 2.107 1.887
Prihodi od kupona otkup, efekata 1.765 2.911 3.477 10.044 7.704 8.067
Provizije ------ 4.744 ------
Razni prihodi » 504 1.462 2.469 1.145 1.058 1.349
Zbir prihoda ili rashoda 230.038 234.747 270.992 306.980 305.011 311.119
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IV. POSLOVNO POLITIČKI PROBLEMI DRŽAVNE HIPOTE

KARNE BANKE

Kao što  smo u p o č e to  istakli, Državna hipotekarna banka 
je jedan važan faktor naše narodne privrede. Privreda je život, 
pokret, pramena, a  sve to donosi stalno nove probleme. Danas 
se o poslovnim problemima Državne hipotekarne banke i u vezi 
s njima može da napiše čitava knjiga. Na prvo mesto bi došli 
organizacioni problemi. Naša se javnost ne zanima pitanjem da 
li je današnja pravna forma Državne hipotekarne banke najbolji 
oblik, da li je po njezino razviće i po njezin uticaj na narodnu 
privredu bolja forma čisto državne ustanove ili ona akcionarskog 
društva. Postoje razni oblici poduzeća, državnih ili za državni 
račun. Ako bi se ostalo pri današnjem obliku čisto državne 
ustanove, onda se nameće pitanje odnosa između države i banke, 
odnosno između politike i posla. To je stari problem autonomije 
i kontrole. O ovim problemima ne možemo pisati na ovom 
mestu.

I o poslovnim problemima moglo bi se da piše vrlo mnogo. 
Uzmimo na primer njezin glavni hipotekarni posao. Danas je 
hipotekarni posao u celom svetu u krizi. Deflacija i svetska pri
vredna depresija dejstvovale su još nepovoljnije na1 hipotekarne 
no na mobilijarne banke. Zbog toga je pre svega taj posao u 
celom svetu ili u zastoju ili u opadanju. U zemlji najgrandioz- 
nijeg razvića hipotekarnog posla, u Nemačkoj, posao je u naza
dovanj«. On je u 1933 godini opao za 220 miliona maraka. 
Najveći hipotekarni zavod na svetu Credit Foncier, u Francuskoj, 
pretrpeo je relativan pad poslova i ako je apsolutno porastao. 
Ukupni plasman u 1932 godini od 17,6 milijardi popeo se na
18,4 milijarde franaka, to je samo za 800 miliona više, dok je 
u 1932 godini prema 1931 porast bio mnogo veći.

Jako je porastao rizik u  ovome poslu. To pak ima nepo
voljno dejstvo ne samo na razviće poslova^ već i na portfelj 
bankfi to jest na ranije zaključene poslove. Tu se rizik ne može 
više da izbegne. U Nemačkoj je taj rizik bio ogroman već i zbog 
raznih državnih mera, kao što su Istočna pomoć, razduženje 
zemljoradnika, razduženje opština, i t. d., te  je država morala 
da nadoknadi jedan deo gubitka hipotekarnim bankama.

Rizik kod hipotekarnog posla ispoljava se na tri načina: 
učestalim javnim prodajama, preuzimanjem imovine dužnika 
pod upravu i nagomiiavanjem neplaćenih anuiteta. Tako su kod 
Credit Foncier iznosili neplaćeni anuiteti 1932 godine 90 miliona 
a 1933 125 miliona franaka (a pored toga kod samoupravnih 
tela ovi su porasli od 9 do '20 miliona franaka). Zavod je morao 
u 1933 da preuzme 19 imanja usied niskih ponuda na javnim 
prodajama.

U Nemačkoj je bilo još mnogo gore. Javnih prodaja bilo 
je 2468, a preuzetih imanja na upravu 4790, a  kupljenih imanja 
na javnoj prodaji 270.

Kod naše Državne hipotekarne banke postoje iste pojave. 
Mi nemamo podataka o tome niti znamo koliki je broj javnih 
prodaja, koliko je preuzetih zgrada i imanja, koliko je preuze
tih u upravu i koliko je nagomilanih anuiteta. Dobro bi bilo kad 
bi Državna hipotekama banka u izveštaju za 1934 godinu dala 
podataka o tome, i to po godinama, jer od toga zavisi i odgovor 
na pitanje u koliko je za to kriva konjunktura, a koliko sami 
upravljači.

Državna hipotekama banka bremzuje hipotekarni posao. 
U poslednje vreme je taj posao pretrpeo dve promene: jedna je 
strukturalna a druga kvantitativna. Još pre nekoliko godina od
lučila je Državna hipotekama banka da prestane sa davanjem 
hipotekarnih kredita. Mi ne znamo da li je to ona izvela 100%, 
ali biians pokazuje, da ta pozicija od 1931 godine stalno opada 
(od 2,32 milijardi na 2,25). Ali ona nije mogla potpuno da obu
stavi svaku vezu za građevinskim poslom, naročito onim privatne 
inicijative. Postoje mnogobrojni razlozi zbog čega je to nemo-

gućno. Jedanput je u pitanju ulepšavanje varoši, drugi put jedna 
hitna potreba, zbog rušenja po naredbi vlasti i najzad ne može 
se prestati sa kreditiranjem građevinske delatnosti. Zbog toga je 
Državna hipotekam a banka uvela 5-godišnje kredite za građenje. 
To nisu hipotekami krediti, jer su ovi po definiciji dugoročni i 
anuitetski. Ovo su srednjeročni krediti ili s  obzirom na dugo
ročnost amortizacije zgrade mogu se nazvati kratkoročnim. Na 
taj. se kredit ne može da naslanja vlasnik koji nema sigurnih 
izgleda da u roku od 5 godina nađe potreban kapital za otplatu 
ovoga duga.

U ostalom o ovome poslu može da se dugo piše; mi ćemo 
to i učiniti u jednom zasebnom članku.

Drugi jedan ne manje važan poslovno-politieki problem 
Državne hipotekarne banke spada u grupu problema koji se 
obično nazivaju problemom kruga poslova. To je u vezi sa  činje
nicom da je Državna hipotekam a banka postala depozitnom 
ustanovom. To pitanje ima dve strane: jedna je sa gledišta sol
ventnosti i likvidnosti Državne hipotekarne banke a druga sa 
gledišta novčanog tržišta. Ovo drugo pitanje u normalnim vre
menima nije važno, jer ako jedna depozitna ustanova, ma kako 
velika ona bila, ne sprovodi uloške narodnoj privredi u uobiča- 
noj formij druge to rade. Danas je pak izuzetno stanje. Mi se 
nalazimo u sred bankarske krize koja ima za posledieu potpuno 
presušenje kredita za nacionalnu proizvodnju. Kapitali, koji su 
alimentirali nacionalnu proizvodnju potrebnim obrtnim sredstvi
ma, pogubili su se sa  tržišta; veći deo je tezauriran, a jedan 
manji deo upućen Državnoj hipotekarnoj banci. Prema tome 
otvara se samo po sebi pitanje da ii i ukoliko Državna hipotekar
na banka treba da nadomesti mobilijarne banke, to jest, da se po
javi kao ponuđač na novčanom tržištu. Odgovor je pozitivan, ne 
samo sa gledišta narodne privrede već i sa onoga Državne hipo
tekarne banke, pošto, kao što rekosmo, ona treba da plasira krat
koročno uloške na štednju. Državna hipotekama banka to radi 
kao što pokazuju pozicije: domaće menice, zaloge i hartije od 
vrednosti. Ali u odnosu na izneits uložaka u malom obimu. 
Cifarski posmatrano, trebala bi Državna hipotekama banka 
u većoj meri da neguje mobilijarni posao. Ali tu  se pojav
ljuje drugi problem o kome bi se takođe mogla čitava knjiga da 
napiše. Sad kad je udarila ruda u breg pojavili su se kod nas 
mnogobrojni teoretičari bankarskog posla. Sad su našli svi, da 
prema teoriji, bankarski plasman treba da bude kratkoročan, 
ne samo po formi, već i po sadržim. To znači, da se mora imati 
sigurnost da će se kredit o roku realizirati. Međutim za ovakav 
posao mi imamo dosta ponuđača na novčanom tržištu i bez 
Državne hipotekarne banke. Može se reći da se sav kapital na 
novčanom tržištu prisetio ovoga postulata zdrave bankarske po
litike. Samo što s druge strane ima vrlo malo proizvođača kod 
nas koji od takvog kredita mogu da čine upotrebu. I to je  pi
tanje o kome bi se moglo mnogo da piše. Ne zavisi od volje pro
izvođača proces proizvodnje i cirkulacija obrtnog kapitala, već od 
strukture narodne privrede, pravnih propisa, uzansa i stanja 
konjunkture. Kod nas je presekao odjednom onaj bankarski kre
dit, koji nije bio ni striktno tromesečni ali koji nije bio ni večiti. 
Presekao je kredit po tekućem računu, kojim se koristila celo
kupna naša industrija i trgovina, presekla je prolongacija kojom 
se koristio seljak. Sve su to tako zvani nepravilni oblici ban
karskog posla. I sad se Državna hipotekam a banka nalazi pred 
problemom, kao u ostalom i drugi novčani zavodi koji imaju kapi
tala za davanje na zajam: ili da zagaze ponova u stare vode ili 
da se ušanče iza teorije i nagomilavaju gotovine.

Lombardni posao po definiciji ne spada u produktivan 
kredit. To je Spekulativan kredit i prema tome njegov porast 
nije poželjan. Ostaje menica kao jedino poželjna od strane pove
rilaca i tekući račun kao jedino akceptabel od strane dužnika. 
Bar dok se ne iziđe iz krize i ne prilagodi svet novim uzansama.
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LESKOVAČKA CENTRALNA BANKA

Leskovaeka centralna banka, u Leskovcu, najveća provincij
ska banka na teritoriji predratne Srbije i Crne Gore, ima vrlo 
interesantnu istoriju: osnovana je 1921 godine fuzioniranjem Le
skovačke prometne banke sa Leskovačkom akcionarskom šte
dionicom. U leto 1931 godine izvršena je fuzija sa Leskovačkom 
kreditnom bankom; u prošlogodišnjoj analizi napomenuli smo, da 
ovo verovatn-o nije poslednji korak u ekspanziji Leskovačke cen
tralne banke. Razvoj događaja nam je dao za pravo i sa zado
voljstvom čitamo u izveštaju bančine uprave za 1933 godinu, da 
je donela odluku, zbog priliva novih sretstava i nepovoljnih iz
gleda za odgovarajuće poslove u samom Leskovcu, da se son
dira teren za osnivanje novog filijala u Beogradu, gde ima za 
sada najviše izgleda za rad novčanog zavoda. Napominje se da 
su pripreme za otvaranje filijala na najboljem putu. Nepoznato 
nam je, da li će banka osnovati nov filijal ili će se u tu 
svrhu fuzionirati sa kojom od postojećih prestoničkih banaka. 
Za prvu kao i drugu soluciju postoje povoljne mogućnosti.

Izveštaj upravnog odbora svake je godine vrlo interesantno 
i pregledno redigovan. Tačna je kritika donetih inera o zaštiti 
zemljoradnika i -nelikvidnih novčanih zavoda, koje su obim poslo
vanja još više suzile. Ukazuje se na to, da su privilegovane nov
čane ustanove dobile preimućstava prema privatnim novčanim 
zavodima; kritikuju se zaštitne mere koje ne prave razliku 
između solventnih i nesolventnih banaka kao i njihova ne
jasnost. Kod izvesnih odredaba konstatovana' je apsudnost u po
gledu praktične primene i uprava napominje da se kroz ceo po
stupak nazire tendencija sistematske redukcije, naročito malih 
novčanih zavoda. Sa druge strane uvođena su nova poreska op
terećenja i to baš u doba kada je opstanak mnogih novčanih za
voda u pitanju. Takve mere mogu, s obzirom na zakonsko maksi
miranje kamatne stope, samo ubrzati kraj i onih novčanih zavoda, 
koji još nisu pomišljali na likvidaciju, koja se u doba današnje 
privredne depresije ne može izvesti bez novih potresa u privred
nim odnosima.

Što se tiče samog poslovanja banke, uprava napominje, 
da je u prošloj godini relativno dobro prošla. Najveća pažnja je 
posvećena bančinom liikviditetu. Nervoza ulagača potpuno je 
prestala, zbog čega nema više ni nepotrebnog povlačenja uloga, 
pa čak ni onda, kada je kamatna stopa oborena na 6 % i ispod 
ove granice, mnogo pre donošenja uredbe o maksimiranju ka
mate. Vrlo je interesantna konstatacija, da su se banci kroz ceiu 
godinu nudili novi -ulozi, koji su se delimično odbijali pa čak i 
po nižim kamatnim stopama, pošto nije bilo odgovarajućih po
slova. Likviditet bančin bi-o je dovoljan da se svakom ulagaču 
odmah, bez obzira na ugovoreni rok isplati svaki željeni iznos. 
Zbog toga se Leskovačka centralna banka i nije -koristila mora- 
torijalnom zaštitom..

Aktiva

Račun izravnanja 

1930 1931 1932 1933

Blagajna 4.277
u hiljadama dinara 
2.586 2.231 2.155

Menice 16.364 18.772 14.883 11.863
Dužnici 31.055 35.953 28.474 28.850
Konzorcijal-ni poslovi 2.742 ------ ------ ------
Državni hotel u Vranj. 

banji 1.051 837 715
Hartije od vrednosti 5.677 995 813 790
Nepokretnosti 675 243 722 997
Nameštaj 66 ------- 96 96
Kaucije, ostave itd. 53.367 76.614 80.207 77.336

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Fondovi 941 1.587 1.647 1.827
Ulozi na štednju 20.232 24.109 13.460 13.540
Ulozi po tek. rač. 16.395 2.234 916 615
Reeskont 9.036 9.998 6.453
Privremeni računi 1.112 685 945 946
Čista dobit 2.233 2.031 2.089 2.085
Zbir biiansa 114.225 136.185 128.263 122.802

Račun gubitka i dobitka
Rashodi
Kamata 3.742 3.134 2.369 1.675
T roškovi 2.095 1.425 1.020 1.203
Otpisi 9 469 905 379
Amortizacija 24 29
Dotacija fondovima 121 121
Čista dobit 2.233 2.031 2.089 2.085

Prihodi
Kamata 5.095 6.033 5.451 4.537
Provizije 1.245 707 907 791
Razni prihodi 1.739 259 170 165
Zbir prihoda ili rashoda 8.079 7.000 6.529 5.494

Upoređujući pasivu 1933 godine sa onom iz 1932 godine
vidimo, da je- banka u stvari sjajno prošla, č ista  dobit je ostala
stacionarna, gotovo već sve četiri poslednje godine. Obrtni ka-
pital je smanjen od 48 miliona u 1932 godini na 45.5 miliona, 
prvenstveno zbog toga, što je banka vratila Narodnoj banci je
dan deo reeskontnog kredita, koji je smanjen od 9 na 6.45 mi
liona. Kod obrtnog kapitala od 45.5 miliona iznose sopstvena 
sretstva 21.8 miliona (glavnica je 20 miliona a fondovi su posled
nje četiri godine udvostručeni) a dobit 2 miliona, dok su tuđa 
sretstva 21 milion.

Ulozi na štednju su kod 13.54 milion čak i nešto veći nego 
krajem 1932 godine, što najbolje potvrđuje da je poverenje ula
gača potpuno uspostavljeno. Da je uprava Leskovačke centralne 
banke htela primiti -nove, mogla bi iskazati čak i znatno pove
ćanje. Kretanje uloga za ove četiri godine svakako je intere
santno. U 1931 godini,i kada oni kod pretežnog broja naših nov
čanih zavoda opadaju, porasli su od 20 na 24 miliona. Godina
1932 je bila teška, pošto je tu odliv iznosio preko 10 miliona 
uloga na štednju i 1.3 miliona kod uloga po tekućim računima, 
koji su već godinu- dana ranije bili svedeni -od 16.4 na 2.2 miliona 
pomoću reeskontnog kredita, koji je tada porastao za 9 miliona. 
Znači, da je banka sopstvenom snagom isplatila u 1931 godini
5 miliona uloga po tek. računima a 1932 godine 10.7 miliona ulo
ga na štednju i 1.3 miliona uloga po tek. računima, odnosno za 
dve godine oko 17 miliona. U 1933 godini smanjene su bančine 
obaveze za daljih 2.5 miliona po reeskontu i za 300 hiljada kod 
tekućih računa — sve iz sopstvenih snaga, smanjenjem aktive.

Kulminacija krize je bila dakle u 1932 godini a sada' je 
ova već odavno prebrođena.

A-ko bacimo pogled na aktivu, onda pada u oči, da su 
strukturelne promene -prema 1932 godini minimalne. Menični zaj
movi su smanjeni za 3 na 11.8 miliona, dok su dužnici po teku
ćim računima čak i malo porasli, na 28.85 miliona, pošto se je 
pristupilo već i odobravanju novih zajmova. Treća najveća pozi
cija aktive je blagajna, koja je sa 2.15 miliona ostala- neprome- 
njena kao i ranije godine, što znači da je u 1933 godini likvidi
tet povećan, pošto su obaveze bančine smanjene.

Račun sopstvenih hartija od vrednosti, koji je u 1930 go
dini iskazan još za 5.7 miliona i koji je u 1931 godini pravovre-
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meno likvidiran, smanjen je u 1933 godini neznatno, za 23 hiljade 
na 790 hiljada. U 1930 godini su likvidirana konzorcijalna predu
zeća u iznosu od 2.7 miliona. U mesto ovih imamo u 1931 godini 
nov angažman u Vranjskoj banji, gde je  Leskovačka centralna 
banka uzela u zakup državni hotel, koji je modernizirala i proši
rila, tako da sada raspolaže sa 80 modernih soba itd. U ovaj ho
tel uvedena je jedna novina, naime parno grejanje, koje se 
snabdeva toplom mineralnom vodom. Kapital investiran u ovaj 
hotel bilansiran je ove godine sa 715 hiljada, prema 837 hiljada 
u 1932 i 1.05 miliona u 1931 godini.

Nepokretnosti su svedene 1931 godine za 243 hiljade a
1933 godine dostižu 997 hiljada što je verovatno posledica pre
uzimanja izvestnih nepokretnosti od dužnika.

Bruto prihodi su opali poslednje četiri godine od 8 na
5.5 miliona, prvenstveno zbog smanjenih kam ata; ali pošto su i 
rashodi na kamatama rapidno opali a troškovi energično kompri
mirani,; ostala je čista dobit stalna na nešto preko 2 miliona. Na 
ime sumnjivih potraživanja otpisano je poslednje tri godine 1.8 
miliona.

Po odbitku svih rashoda dobit iznosi 2.2 miliona; 121 hi
ljada je dotirano fondovima a 1.6 miliona je dato akcionarima 
kao 8% dividenda, koliko se isplaćuje kroz sve poslednje godine 
nepromenjeno. Upravi je ostavljeno na raspoloženje 48.5 hiljada 
za nagradu i dnevnice članovima oba odbo.ra i za tantijeme či
novnicima.

U upravi Leskovačke centralne banke nalaze se sledeča 
g. g>: Vasilije H. Milenkovič, pretsednik; Doka T. Đorđević-Ku- 
kar, potpretsednik; iMilorad T. Milenkovič direktor bančin; Ko
šta 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 i Anasta- 
sije N. Stojanovič, advokat.

U nadzornom odboru su g. g. Dr Dušan Radaković lekar; 
Gavro Stamenković, industrijalac; Milan Stamenković, industri
jalac; Stevan S. Čuljković, rentijer, Todor J. Đorđević, irgovac
i Jov. Milenkovič.

ТВОРНИЦА ЗА ПАМУЧНУ ИНДУСТРИЈУ Д. Д. '
У ЗАГРЕБУ

Гкшољиа коњунктура у текстш тој индустрији још 
траје. Додуше, не могу ce више постићи оне повољне цене 
као и  раније, али ce ипак ради пуном паром. Конкуренција 
која je све јача, не дозвољава веће зараде. Међутим док je 
раније ковкуренција долазила са стране, данас je то случај 
код. појединих фабрика у земљи. С обзиром на стање ди- 
нара и девизне тешкоће, увоз je ограничен на извесне ар- 
тикле. Код артикала шире потрошње, домаћа производња 
већ je тако велика да увоз више у опште не долази у 
обзир.

Ове године није основан толики број нових текстил- 
них подузећа као што je то био случај прошле године. Али 
су зато 'многа проширила свој делокруг. Било градњом но- 
вих одељења било интевзивнијим искоришћавањем постоје- 
ћег уређаја. Све више фабрика прелази на рад у две na 
чак и три смене. Многе фабрике, које су основане прошле 
године или које су ce прошле годиие прошириле, тек сада 
ce појављују са овојим производима на тржжиту. Мора ce 
признати да пласман тих нових или лроширених фабрика 
не наилази на веће тешкоће, јер je и потрошња текстилне 
робе у порасту. Сељак који ce je неко време суздржавао да 
купује нову робу, био je na крају крајева ипак приморан 
да ce ш јави  као купац, иако je то често било на штету 
других артикала. Међутим,, обзиром иа неплаћање дугова, 
куповна снага сељака (успркос ниских цена аграрних лро- 
дуката) ипак расте. Поред тога налазе ce и цене главних 
аграрних производа у извесжш иорасту.

Могућности већих пласмана текстилне робе искори- 
стила je и Творница за памучну индустрију. Увела je дели- 
мично и двоетруку смену радника, тако1 да данас запо- 
слује око 900. Нарочито je организовано одељење за даљну 
прераду ткаие робе. УређенО' je и одељење за мерцеризира- 
ње текстила, које je једино у држави и које ради и за дру- 
ге произвођаче. ,

Зарада наравно није могла ићи паралелно са по:већа- 
њем производње, иошто je домаћа продукција у поједшшм 
артиклима већ тако јака a ковкуренција тако. велика да ce 
сада ради са много мањом зарадом него раније. Тако да 
није ништа необично да поједина подузећа, иако су данас 
далеко боље запослена него пре пар година, ипак имају 
слабије послоБне резултате.

Билаисл за 4 последње гјдине овако изгледају

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

У хиљадама динара
Благајна 50 77 118 278
Роба и дужници 23.843 21.572 17.528 20.166
Ефекти 164 90 84 84
Иввестидије 45.139 44.037 — —
Непокретности — — 19.296 19.218
Машине — — 19.351 18.538
Инвентар — — 3.218 2.729
Сировиие 1.353 1.495 1.210 1.194

Пасива
Г лавница 5.000 5.000 5.000 5.000
Повериоци 61.466 59.765 54.786 55.220
Акцепти 3.951 2.012 — —
Добит&к 169 429 1.018 1.986
Збир биланса 70.791 67.207 60.805 62.207

У билавсу нема битвих лромена. Збир локазује по- 
раст од 1.5 милиона динара. Нових инвестиција у прошлој 
годиаи није било. Позиције вепокретности и машине изка- 
зане су са нешто мањим износом него раније, што je на- 
име последица редовне годишње амортизације. Фабрика je 
у главноме потпуно изграђена, снабдевена са најмодерни- 
јим аовим шшинама-, због чега вове инвестиције више 
нису потребне. To би био случај само онда када би ce пре- 
шло на подизање предионвце или штамоарије. За ороспе- 
ритет ове последње изгледи су слаби jep je тешко претпо- 
ставити да би било довољво лтоела. Поготово што нову 
штампарију подижу Маутнер и Росмавос заједно.

Роба и дужници показују пораст од 2.5 милиона. Ме- 
ђутим код позиције роба и дужници од укупво преко 20 
милиона на дужнике (у облику римеса) отлада само нешто 
преко лола ммлиона. Ha робу долази 19.6 милиона динара. 
Пораст позиције роба у вези je ca интензивнијом продукци- 
јом односно увођењем двоструке смеве радника,

У лрошлој години шлучен je чисти добитак од 967 
хиљада данара. To би одговарало укамаћењу главнице од 
19%. Међутим дивидевда ce не дели ни ове године, него ce 
сав добитак додаје доблтку из равијих година, који износи 
1 милион 18 хил.ада динара. Укулно, стоји дакле сада на 
расположењу 1 милион 986 хиљада динара. Од тога износа 
доделиће ce резервном фонду 1.5 милиона динара a остатак 
иде на нови рачун. Формирањем резерввог фо-нда хтела ce 
створити извесна нарочита резерва будући да je део оба- 
везе закључен у швајцарским францима, због чега треба 
водити рачуна о куреној разлици.

Фабрика за памучну индустрију долази свакако у ред 
наших највећих и најмодернијих фабрика за прераду ламука.

У управи подузећа ce валазе лоред члавова фамилије 
Полак-^Парвег т  Беча и г.г. Јосип Најман, Светозар Мили- 
нов, Марко Бауер, Др. Иво Белин из Загреба и r. Милош 
Љесковац из Сарајева. Главни директор je г. Алфред Бонди.
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Садржај:
Опште југословенско банкарско друштво Београд—Загреб 
„Zora” jugoslovensko osiguravajuće društvo d. d., Zagreb

(MULITE ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО 
БЕОГРАД—ЗАГРЕБ

11. o. m . одржана je у Београду 6. годишња екупшти- 
на акционара Општег југословенског банкарског друштва, 
Београд—Загреб, која je  била од огромне важности за овај 
новчани завод. Ha тој скупштини нису одобрени само завр- 
шни рачуни за 1933 годину него су донесене и одлуке, ко- 
јима еу иа досада непоанат начин у нашем банкарству по- 
кривене све досадашње као и све евентуалне будуће штете 
проузроковане банкарском кризом и потенцираном привред- 
ном депресијом последњих година a истовремено je поја- 
чана кредитна снага банке у великом обиму.

Да биомо све ово, што je у Огаитем Југословенском 
банкарском друштву урађено, могли правилно оценити, по- 
требн^ je пре свега да се задржимо на билансу за 1933 го- 
дину, који у доњој таблици упоређујемо са податцима ш  
ранијих три година.

Рачун нзравиања
Актмва 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Готовина 16.231 41.585 53.399 79.137
Есконтоване ;«енице 45.560 59.020 55.141 49.750
Дужници 362.999 286.600 208.365 196.862
Државне хартије од вред. 17.537 6.100 4.633 5.253
Приватне харт. од вред. 4.447 997 1.219
Непокретности 12.500 12.500 20.168 20.609
Дужници за

издата гар. писма. S I .688 44.625 48.733 45.292
Оасива
Главница 100.000 100.000 100.000 100.000
Фондови 27.512 27.568 27.568 15.000
Улози «а књижице 120.635 87.366 39.054 41.583
Улози no тек рачунима 42.458 25.890 27.780 114.606
Повериоци 165.142 164.457 149.335 79.384
Реесконт 1.000 807
Гарантије итд. 81.688 44.625 48.733 45.292
Пренос добити из ран. год. 2.067 3.133 598 704
Добит 1.122 6.263 5.771 6.090
Остатак добити после

отписа 598 704 638
Збир биланса 540.973 451.505 393.660 397.312

Рачуи губитка и добитка
Расходи 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Камате 15.424 14.838 12.840 11.799
Плате и упр. трошкови 17.283 15.174 12.003 10.715
Порези 2.509 1.848 1.280 1.284
Отпис ненага. потраж. 3.900 5.794 4.239 16.807
Отпис ненапл. потраж.

из лат. рез. 5.330
Отпис курсне разл. ефеката ------ 3.003 1.425 475
Отпие курс. разл. девиза 1.442
Вишак као добит 3 1SQ *OQ П(\А

Приходн
Пренос д о б и т  2.067 3.133 598 704
Камата 28.990 28.638 23.700 20.975
Провизије и разни прих. 10.699 8.909 7.498 8.221
Прих. од непокретности 550 575 696 693
Пренос из спец. рез. фоида ------- 2.000
Пренос из ред. рез. фонда ------- 10.568
Употребљена латеит. резерва —-— 5.330
Збир прих. или расхода 42.256 41.256 32.492 48.491

Огште Југословеноко банкарско друштво осеовано je 
априла 1928 годиие и због врло повољног пословиог развоја 
гтораотао je збир билаиса до краја 1929 године на преко 
600 милиона динара. У место оиравданог очекивања, да ће 
се збир биланса брзо проширити и на једну милијарду,; за 
шта су у -1928 и 1929 години постојали још сви изгледи, због 
чега je банка још приликом оснивања саабдевена огромним 
сопственим сретствима од 125 милиона (од чега je била 
главница 100 лшлиона a- резерве 25 милиона), долази још 
1930 године до сужавања пословног волумена, које траје 
све до краја 1932 гвдине, као што то видимо из горње та- 
блице. Од 602 милиона у 1929 години сведен je збир биланса 
до краја 1932 године на 394 милиона.

Нарочито треба истаћи, да je то  истовремено и нај- 
нижа тачка, пошто видимо, да> се крајем 1933 године збир 
биланса пововно повећава, на 397.3 милиона. Значи, да je 
одлив пасиве у толу 1933 године обусгављен, пошто видимо, 
да je упркос томе, пгто je збир биланса те године порастао 
само за око 4 милиона, ипак nO'CTojao већ приличан прилив 
гуђих оретстава, за округло 20 милиона.

Ноторно je да су наши највећи новчани заводи бан- 
карску кризу теже поднели иего мали, али нам горња та- 
бела П'0'казује, да код Општег Југо.словенског банкарског 
друштва не може бити говора о тешкоћама у томе смислу. 
И код њега je било одлива улога, као што je то  у 1931 и
1932 години била општа појава. Сви су новчани заводи били 
изложени неповерењу напшх преплашених улагача. Код Оп- 
штег Југословеаоког банкарског друштва они су сведени од
120.6 милиона љрајем 1930 године на 39 милиона крајем 1932 
године. Али су томе на супрот показали улози no текућим 
рачунима и повериоци много више трезвености. Први су 
опали до краја 1931 године за свега 13.6 «а 25.9 милиона, a, 
затим у 1932 годиџи поновно расту, док су повериоци баш 
у најкритичнијем џериоду остали непромењени са 165 ми- 
лиона, захвал>ујући првенствено широким п0'СЛ0вним концеп- 
цијама банчиних пословних пријатеља из иностранства.

Треба дакле одати признање Општем Југословен- 
ском банкараш м друштву да je још крајем 1932 године 
успело да исплива из банкарске кризе, што нам у целости 
потврђује и развој прилика у наредној 1933 години.

Улози no текућим рачуиима су крајем 1932 године 
опет у порасту a престао je и одлив улога на штедњу. До 
краја 1933 године ул-ози су понова у гарасту, за 2.5 на 41.5 
милиоиа, a збир поверилаца и улога no текућим рачунима
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Интересантна je структура банчине пасиве после пре- 
брођене жризе. Промена која je наетала, врло je повољна no 
банку пошто се оиа ослободвла једног дела улога иа штед- 
њу a  повећала обавезе no текућим рачунима. Са гледишта 
банкарске политвке може се ова етруктурелна промена у 
пасиви дана1с вазвати идеалном, стошто je њоме знатно поја- 
чава OTnopHOiCT банчвна.

Док ice за време трајања крвзе код претежног дела 
наших новчанвх завода емањује ликвидитет, дотле вмамо 
код Општег Југоеловеноког бавкарског друштва баш суоро- 
тан случај: у колико више се криза погоршава у толико 
већи постаје њен ликвидитет. Од 16.2 милиоиа у 1930 годв- 
ни пораелк су готовина у благајни и благајнвчжв записи код 
Народне бавке на скоро 80 милиона жрајем 1933 године, a 
то je за наше прилиже отромав износ, као што нам то потвр- 
ђује следеће улоређење: према статисггици Народне банке 
имало je жрајем децембра 1933 године 20 водећих банака 
у нашој земљи укупно 344 дшлиона динара готовине; пошто 
je у тај збир урачувата и штовина Општег Југословеисжог 
банкарског друштва, значи, да je оегалих 19 банака имало 
264 жилиона динара готоване.

За време банкарсже кризе, од лета 1931 године испла- 
тила je банка својим улагачима и повереницима 93 милиона 
динара, искључиво смањешем активе, пошто видимо да je 
реескоитни «редит искоришћен само пролаз-но у 1931 и 1933 
години ca 1 милионом динара, док je ca друге стране нео- 
бично важна чињеница да je у времену у жоме je пасива 
смањена за 93 милиона реализирано за 163 милиона активе, 
дакле за 70 милиона више од исплата; овај вишак се износи 
у благајну.

To je школски пример како се форсирањем готовине 
сузбија непо-верење и само оваквој политици има банка да 
захвали што je успела да тако брзо ликвидира банкарску 
кризу. Због тога Опште Југословевско банкарско друштво 
није морало ии у ранијим тодинама ограничити исплате сво- 
јих обавеза нити тражити заштите, што смо кошстатовали и 
у анализама за прошле године. У погледу своје пословне по- 
литике у 1933 години управа каже у своме извештају: „Не 
само што 'Смо и даље задовољавали у свако време и без 
икаквог ограничења све захтеве својих улагача и повери- 
лаца и оправдане потребе својих клијената дужника, него 
смо и у великој мери излазили у еусрет извозницима и тр- 
говцима у земљи, одобравајући тл у првом реду сезонске 
кредите, «оји no својој ирироди довол.но осигуравају «ор® 
малну ликвидацију п0'СЛ0ва.”

Колики je дакле ликвидитет жод Општег Југословен- 
ског банкарског друштва жрајем 1933 године? готовина из- 
воси: 200% од улога на штедњу, 100% од поверилаца и 
око 30% од свих банчиних обавеза укупно. Већи степен 
ликвидности не може се уопште замислити; ликвидитет je 
скупа ствар, али je то  жртва акционара за што бољи кре- 
дит шихове банке.

Интересантно je кретање остале активе односно про- 
мене у  њеној структури за  време жризе. Пада у очи да до- 
лази највећи део терета реализирања активе и емањења 
обртног жапитала на текуће ра-чуне. To je доказ нарочитог 
еластицитета и ликвидности ове позиције пошто се нормал- 
но ематрају текући рачуни за најликвидније од <свих регу- 
ларних банкарских оослова. Менични зајмови, жоји се поред 
благајне и портфеља ефеката оматрају као најликвиднији, 
чак су повећани у 1931 години, али icy до краја 1933 године 
смањени за 10 »илиона до« износи редукдија код тежућих 
рачуна 167 милиона.

Упркос спонтаном повећању паоиве и упркос давању 
нових краткорочних зајмова ипак je кредитни волумен у
1933 орема 1932 години смањен. Менични зајмови пали су 
за 4.5 на 49.7 милвона a активни текући рачуни за 12 на
196.8 милиона, док je благајна већа за 24 милиона. Смање- 
ње зајмова изиоеи 16.5 милиона, нови улози и повериоци 
per saldo 19 милиона или укупно 35.5 милиона од чега je

24 милиона остављено у благајни односно пласирано у бла- 
гајничже записе Народне банже a остало je пласврано у виду 
дових зајмова.

Портфељ хартија од вредности je редуциран од 22 жи- 
лиона у 1930 аа  5.2 милиона, због продаја и 'Смањења кур- 
сне вредности. Непожретности су последње две године билан- 
сиране за преко 20 милиона, од чега je 8.1 милион вредно.ст 
непокретности преузетих од дужника за наплату потражи- 
вања, жоје ће се поновно отуђити чим се за то покаже лто- 
вољна прилика.

Према досада изложеноме дакле излази, да je Опште 
Југословенсжо банкарсжо друшгшо управо сјајно пребродило 
банжарску кризу. Поред ове, иаши с,у новчани заводи у 
последњим годинама били шложени и општој привредној 
кризи. Постали су неизбежни губитци на курсевима хар- 
тија од вредности, жод непокретности, код оба-веза у деви- 
зама a највише код дужнижа.

Опште Југословенско банжарско друштво исказује по- 
следње четири године добитак од ожо 19 милиона динара, 
која међутим није подељена акционарима, иего за опписе. 
Од 1930 до 1932 године 0;тписала je управа Општег Јутосло- 
венсжог банкар!Ског друштва 4.4 милиона жао губитаж ,на 
хартијама од вредности, a 14 милиоиа на име сумњивих no- А 
траживања, ужупно око 18.5 -милиона.

У 1933 години настављено je чишћење које je имало 
да бу-де дефинитввно, пошто je управа хтела да после .п:- 
квидације банкарске кризе дефинитивно прочисти и све ште- 
те које je донела општа привредна депресија. У своме изве- 
штају управа подвлачи, да обухвата ово прочишћавање по- 
ред осталога и „потпун .отпис насталог смањења вредноста 
код наших партиципацијa и отлис губитака no кредитима 
одобреним у време конјунжтуре два:ма шумоким предузе^ 
ћима. Од >тих he се предузећа једно, сматра!ао способио за  
живот, ускоро потпуно реконструисати, док се наши анга- 
жмани код другог предузеба те струже постепено ликвиди- 
рају”. У извештају се даље каже „исто тако емо, у вези 
са -опрезно проведеном новом проценом других наших акти- 
ва, уочили још и потребу отписа гЈ^битка на харткјама од 
вредно-сти и на журсним разликама жод иаших обавеза у 
страним валутама, sa'rHM потребу стварања једне нове cn e -. 
цијалне пасиве која he служити за отписе, који би се још 
показали потребним и за пожриће евентуалних будућих гу- 
битака” .

Поред већ отписаних 18.5 милиона отписано je ове ro-
дине још 24.05 милиона губитака и rro: хиљада'

на курсу ефеката ' ' 475
на «урсу девиза 1.442
»од ненаплативих потраживања 16.807
ii од неиаплативих потраживања из за 
то створених латентних резерви 5.330

Укупно 24.058 
За шта су употребљена следећа сретства:

хиљада
од специјалног резервног фонда 2.000
од редовног резервног фонда 10.568
пословни вишаж из 1933 год. 6.090
пренос добити из пр. год. 704
латентне резерве од 5.330

што чини укупно 24.692
a остатак од 638 хиљада пренет' je «а »ови рачун.

Укуино дакле, за поеледње четири године отписано je
42.5 милиона и то из текуће зараде, латентних резерви и 
редукцијом иоказаних резервних фондова за 12.5 милиона, 
тако да ови сада износе 15 милвона динара. Твм жртвама 
су в последвце погоршане привредне депресије ликввдира- 
не. Tla ипак су Опште Југословенско бавкарско друштво и 
његови ажциоиари ишлд в даље.

Један део акциоиара наиме шклонво je банци један 
део својих капитала, уложев у  њеве акције. Узгред да' на-
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поменсмо, a нашим читаоцима je то већ познато, гро ак- 
акција О лптег Југословенског банкарског друштва налази -се 
у рутама великих међународних багакарских капитала са 
Banque Beige pour i’Etranger, Bruxelles, на челу. Последња 
ije огромна бавкарска устаиова, која.ради ва четири конти- 
нента кугле земљине, и која je. умела да уопешда ореброди 
■све пертурбације привредне природе које су се сукцесивно 
појављивале после рата на та четири континента. Њезин 
■оословни видик je много шири него код многих великих ба- 
нака. Toj се ожолвоети има да захвали поменута травсак- 
ција. Велики етрани акционари поклонили су банци 40 ми- 
лиова динара оличевих у 200 хиљада комада акција, тако 
да их банка може да амортизвра без икаквих трошкова. Тиме 
■се смањује главница од 100 милиона на 60 милиона али се 
при томе сопствена сретства банчина не само не емањују, 
већ ice њихова етруктура »есраз-мерно побољшава. Дугова- 
ње банчино према акционарима (наравно књиговодствено 
посматрано) смањује се за 40 милиона, то jecm за толико 
мањи капитал треба етривредити дивиденду. За осталих 40 
жилиона, који се иреноое у нарочити резервни фонд, не 
само да не треба истерати зараду, већ на против, и они 
раде за оних 60 милиона. To je огромна промена са гле- 
дишта циљева и задатака управе банчине. Даље ова струк- 
турелна промена je, као што смо напоменули, од огромног 
утицаја на имовински статус банке, јер сиажно појачава ње- 
зину резерву. A шжерење npeivia једном «овчаном заводу 
иајвећим делом je функција његове резерве.

До« -су пре ове промене сопствена (сретства у пасиви 
Општег Југословенског . банкарског друштва изгледала 
овако: милиона
Главница 500 хиљада акција ä 200 динара 100
Резервни фондови 15

Укуино 115
дотле ће у bobom билансу постојати следећа слика:

милиона
Главница —• 300 хиљада акција a 200 дин. 60
Резервни фонд 15
Специјални резервни фонд 40

односно укупно 115
i Према овоме ушло je Опште Југословевско банкарско 

друштво у пословву 1934 годину са  следећим промењеним и 
■врло повољвим околноотима:

1) растеретило je позвцију непоузданих мањих ула-
гача,

2) повећало je рачуне стабилних и трајних поверила- 
ц а и пасивних текућих рачуна,

3) забележило je пораст туђих оретстава у последњој 
години што треба такође оценити као нарочити звак пове- 
рењ а и најзад, ■

4) знатш  je повећало своје резерве и тиме дало нову 
храну томе повећаноме поверењу.

У Управи Општег Југословенског Ванкарског Дру- 
ш тва за 1933 годину налазе се следећа госш да: Потпретсед- 
аик Алфред Хајнсхајмер. Чла1нови: Др. Виктор Александер, 
Владимир Арко, Др. Иво Бенковић, Никола Бермовић, Огист 
Каленс, Рихард Фанта, Владимир Р. Гођевац, Едмонд Голд- 
шмит, Др. Василије И. Јовановић, Др. Милан Марић, Ото 
Фрајнд, Др. Емил Милер, Пол Рамло, Др. Иван Рибар, Ал- 
фред Шварц и Хуго Вајнбергер, а! у Навзорном одбору: 
Лретседник Павле В. Мијатовић. Чланови: Фрањо Браум, 
Др. Адолф Цувај, Роберт Гед, Др. Адолф Каниц, Јован Д. 
Крсмановић, Никола Најмађ и Јосиф Вајл.

„ZORA” JUGOSLOVEJNSKO OSIGURAVAJUĆE D. D, 
ZAGREB

„Zora”, Jugoslovensko osiguravajuće d. d., naše najmlađe 
osiguravajuće društvo, osnovano je 1927 godine u Zagrebu. 
"Njeni reosigurači i patronizirajuća društva su konsern Anglo- 
■elementara, Beč i „Storebrand” norveško osicmrvainrp nmru.

m

zeće u Oslo. „Zora” ima danas već lepo razvijene poslove i po
država sopstvene filijale odnosno zastupstva u Beogradu, Ljub
ljani, Mariboru, Sarajevu, Osijeku, Novom Sadu, Bečkereku, 
Subotici, Nišu, Brodu, Sušaku i Koprivnici. S obzirom na činje
nicu da se skoro sva naša osiguravajuća društva bave svim ob
licima osiguranja života i elementara, važno je podvući, da se 
„Zora” specijalizirala samo na osiguranje života: smrti, doživ- 
ljenja, pensionog osiguranja, itd.

Razvoj poslova veoma je interesantan. Krajem 1930 go
dine bilo je kod „ZoVe” na snazi 573 polisa sa osiguranom glav-, 
nicom od 20.18 miliona dinara. Do kraja 1931 godine porastao 
je broj polisa na 816, a iznos osiguranih glavnica na 24.5 mi
liona. Ovaj inagao porast, uprkos već znatnog pogoršanja opštih 
prilika kod nas, pokazuju u to doba sva naša osiguravajuća dru
štva kod životnog posla, a svakako je posledica nepoverenja; 
u novčane zavode. Ulozi su  se podizali i u nedostatku drugih 
plasmana povećan je broj životnih osiguranja. Zatim, u 1932 i
1933 godini situacija se menja. Privredne prilike se pogorša
vaju i zbog njih dolazi do opadanja nove produkcije, povećanja 
otkupa polisa, većih storna itd. Naša osiguravajuća društva mo
raju da primenjuju optimalnu obazrivost — što sve ima za po- 
siedicu, da se volumen osiguravajućeg posla sužava: krajem 1932 
godine bilo je kod „Zore” na snazi 721 polisa sa 20.4 miliona 
osigurane glavnice a krajem 1933 godine 700 polisa u vredno
sti od 19.54 miliona dinara. U 1933 godini stanje se rapidno 
popravlja. Nova produkcija kreće doduše još u granicama 1932 
godine — zbog rigoroznosti uprave —■ ali je istovremeno broj 
storna i otkupa smanjen, tako da je kvalitet portfelja osiguranja 
u stvari mnogo bolji.

Bruto prihodi od premija tj. premije koje uplaćuju osi- 
guranici iznosili su 1933 godine 813.5 hiljada dinara, prema 
769 hiljada u 1932 godini, dakle za 44.5 hiljada odnosno za 5.5% 
više —  dok su ovi bruto prihodi u vanredno povoljnoj godini za 
životno osiguranje, u 1931 godini, dostigli 875.8 hiljada. Od svih 
bruto premija otpalo je 1933 godine na udeo reosigurača 297.6 
hiljada prema 228 hiljada u 1932 i 361 hiljada u 1931 godini, 
tako da je neto prihod od premija kod „Zore” u 1933 godini do
stigao 516 hiljada prema 540 i 515 hiljada u prethodnim dvema 
godinama — kao što to vidimo iz tablice računa gubitka i do- 
bitkaw

Račun gubitka i dobitka

u hiljadama dinara
Rashodi* 1929 1931 1932 1933

Isplata dosp. osig. 72 63 25 21
Otkup polisa 2 32 81 94
Troškovi akvizicije — 121 114 101
Upravni troškovi 240 284 145 98
Organizacioni troškovi — 5 — 13
Porezi i takse — 23 8 12
Otpis sumnj. potraž. 73 40 13 56
Gubitak na efektima 5 72 104 152
Otpis inventara — 8 7 6
Rezerve za nerešene štete — — — 11
Premijske rezerve i prenosi 338 993 836 923
Organizacioni fond 5 5 5 5
Računski višak 

Prihodi* 
Prem. rez.

5 0.7 1.3 1.6

i prenosi poč. god. 168 589 635 841
Prihodi od premija 441 515 541 516
Kamati 66 123 135 101
Takse 42 49 21 26
Razni prihodi 10 6 6 9
Prenos dobiti 10 0.4 0.7 1.3
Zbir prihoda ili rashoda

* O-- ----■*— - - ««

742 1.282 1.339 1.494



1/0

Još mnogo povoljniju sliku dobijamo ako pratimo ra
zvoji isplata dospelih glavnica. Neto isplate — štete — dakle one, 
koje snosi samo društvo, bez udela reosigurača, nalaze se po
slednjih, godina u stalnom opadanju —  od 72 hiljade u 1929 
go^ifi^ina 21 hiljadu krajem 1933' godine. U 1931 godini iznosile 
su -bruto štete 75 hiljada a 1933 godine 49.5 hiljada. Vidimo, da
kle, da su štete i u apsolutnom opadanju, pošto möze smanjenje 
neto šte ta  imati za posledicu i izmenu ugovora o reosiguranju, 
tako da ima reosigurač da preuzme veći udeo kod isplata šteta. 
To-je i ovde bio slučaj. Kod ukupnih šte ta od 75 hiljada u 1931 
gođioš'fpreuzeo je reosigurač 12,5 hiljada a  „Zora” 62.5 hiljada 
dok je ii933 godine kod šteta od 49.5 hiljada reosigurač preuzeo
28.9 hiljada (60% ) a „Zora” 20.5 hiljada odnosno 40%. Dalje je 
„Zora” krajem 1933 godine rezervisala 21 hiljadu (od toga 10.5 
hiljada; obayeza reosigurača) na ime rezerve za još neisplaćene 
štete.Broj doživljenja i smrtnih slučajeva neobično je važan kod 
svakog osiguravajućeg društva. Iz gornjih podataka vidimo da 
je u ovome slučaju odnos veoma zadovoljavajući. Neto štete 
iznosile su 1933 godine 3.9% od neto prihoda od premija dok 
je taj : odnos u 1931 godini dostigao još 121% —  što je pored 
ostalih, razloga još i posledica povoljnih ugovora o reosiguranju. 
Uprava „Zore” podvlači, da je u 1933 godini sm rtnost iznosila 
jedva -4% .srednjeg stanja njenih osiguranja.

Napomenuli smo, da je broj otkupa polisa u 1933 go
dini smanjen. Na osnovu neto otkupa se to ne može konsta- 
tovati, pošto su ovi iznosili 81 hiljadu u 1933 godini i 94.7 
hiljada u 1933 godini, dok nam gornje tvrđenje ipak potvrđuje 
kretanje bruto otkupa (jer i kod tih otkupa ima reosigurač da 
preuzme izvestan deo): od 186.1 hiljada u 1932 godini opali 
su u 1933 godini na 164.2 hiljade. Pošto je u tome otkupu 
učestvovao reosigurač 1932 godine sa 105 hiljada a 1933 godine 
sa svega 69.5 hiljada imamo kod udela „Zore” povećanje, 
uprkos tome što su otkupi u stvari bili manji.

Troškovi akvizicije, opet neto, smanjeni su poslednje dve 
godine, zbog manjeg volumena poslova i manjih provizija. 
Znatno, smanjenje imamo i kod upravnih troškova koji su u 1933 
svedeni na 98 hiljada, što je posledica reorganizacije i činje
nice, da moraju i reosigurači sa svoje strane učestvovati u tro
škovima uprave u koliko ovi proizlaze iz direktnih osiguravajućih 
poslova. Otpisi iznose poslednje tri godine 460 hiljada dinara, 
od toga u 1933 godini 214 hiljada. Od ovih otpisa dolazi na 
sumnjiva potraživanja 109 hiljada (1933 godine 56 hiljada) na 
otpis gubitka kod efekata 328 hiljada (u 1933 godini 152 hilja
de) a na otpis inventara 21 hiljada.

Svi rashodi „Zore” iznosili su u 1933 godini ukupno 553 
hiljade dinara. Prihodi od premija, neto, 516 hiljada. Međutim, 
ovim prihodima treba dodati još i 101 hiljadu kao prihod od 
kam ata uloženih kapitala, zajmova i efekata i 35 hiljada raznih 
prihoda tako da svi njeni prihodi zajedno iznose 663 hiljade, 
odnosno za 100 hiljada više nego rashodi. Od tog iznosa doti
rano je premijskoj rezervi 87 hiljada tako da ova iznosi krajem 
godine 923 hiljade, 11 hiljada je ostavljeno u rezervi za još ne
rešene štete a ostatak od 1.6 hiljade pretstavlja čistu dobit.

Račun izravnanja

Aktiva
1929. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
1933.

Neuplaćena glavnica 1.250 1.250 1.250 1.250
Blagajna 27 48 63 16
Potraživanje kod banaka 443 626 . 574 615
Hartije od vrednosti 519 933 804 640
<ursna razlika drž. papira — 285 311 303
Sajmovi na polise 27 184 397 570
Jotraž. kod reosigurača 1.067 439 702 960
Rezerva za štete reosigurača — — — 11
’otraž. kod zastupstava 72 245 307 284
{azni dužnici 2 97 97 97
Zaostale premije 333 404 315 330
nventar 82 69 65 58

Pasiva
Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500
Organizacioni fond 5 ' 5 5 5
Premijske rezerve i prenosi 338 630 836 923
Polog prem. rez. reosigur. 822 1.322 1.449 1.581
Rezerva za nerešene štete — — — 21
Razni poverioci 133 123 96 10 2 ’
Računski višak 5 0.7 1.3 1.&

Zbir bilansa 3.824 4.581 4.887 5.134. . . .; t
Uprkos smanjenom volumenu osiguravajućeg posla ipak

je zbir bilansa „Zore” u stalnom povećanju, od 3.8 miiiona u
1929 godini na 5.13 miiiona u 1933 godini. To je posledica po
većanja premijskih rezervi —  sopstvenih kao i onih reosigu
rača, koje ukupno pretstavljaju tako zvanu tehničku rezervu; 
društva, koja iznosi krajem 1933 godine preko 2.5 miiiona. 
prema 1.16 miiiona pre pet godina. Visina tehničke rezerve za
visi kod svakog osiguravajućeg društva od obima poslova, a 
kod društava životnog osiguranja još i od njegove starosti. 
Kod „Zore” su još relativno male s  obzirom na kratki rok 
njenog postojanja ali su i s obzirom na obim osiguravajućih oba
veza već vrlo lepe. Njena garantna sretstva su još veća, pošto 
treba u njih ubrojati i sva sopstvena sretstva, tako da dostižu- 
krajem 1933 godine 5.02 miiiona a  to je preko 25*% od osigu
rane glavnice kod „Zore”.

Glavnica je 2.5 miiiona, od čega je uplaćena samo polo
vina, naime 1.25 miiiona, pošto je to za prvo vreme dovoljno 
za obrtni kapital društva. Notorno je da kod osiguravajućih 
društava ima glavnica mnogo manje važnu ulogu od premijskih 
rezervi — zbog čega se ovima poklanja i najveća pažnja. One 
su danas već veće od predviđene glavnice i za preko 100% 
veće od uplaćene. Nova je ove godine rezerva za nerešene šte
te, u iznosu od 21 hiljade. Pored premijskih rezervi i sopstve
nih sretstava, obaveza odnosno poverilaca društvo i nema —  
pošto je iznos od 102 hiljade sa koliko su iskazani razni pove
rioci čisto sporednog značenja i pretstavlja obaveze koje slu
čajno krajem godine nisu bile likvidirane.

Gotovina u blagajni malo je smanjena, dok je tome na 
suprot potraživanje kod novčanih zavoda poraslo, na 615 hilja
da, što znači da društvo raspolaže znatnim iznosima. Kod efe
kata je bilo prilično gubitka. Od 933 hiljade u 1931 godini nji
hova je vrednost do kraja 1933 godine svedena na 640 hiljade.. 
Otpisano je za ove tri godine 182 hiljade a 303 hiljade iznosi 
račun kursne razlike državnih papira. Pošto su se u toku ove 
godine kursevi naših papira znatno popravili, to se je verovatno 
ovaj gubitak do sada već istopio. Dalje je vrlo interesantno kre
tanje zajmova na sopstvene polise. U tome računu najbolje se  
reflektira pogoršanje privrednih prilika kod nas u poslednjim 
godinama, zbog kojih su osiguranici u sve većoj meri bili pri
nuđeni da traže zajmove na svoje polise. O d svega 27 hiljada 
u 1929 godini, ovi su zajmovi porasli na 570 hiljada do kraja
1933 godine. Najveći iznos zaostale premije imali smo u 1931 
godini sa 404 hiljade, kada je i produkcija bila najveća. Zatim 
u 1932 godini ovaj je iznos reduciran na 315 hiljada i u to j 
visini ostao je i u 1933 godini. Reosigurači, koji su u 1929 go
dini bili zaduženi sa 1.07 miiiona, reducirali su svoja zaduženja 
do 1931 godine na 440 hiljada; zatim se njihove obaveze po
novno povećavaju, na 960 hiljada. Za „Zoru” to je jedan vrlo 
povoljan i siguran način za plasiranje raspoloživih gotovina.

U upravi „Zore” jugoslovenskog osiguravajućeg društva, 
nalaze se sledeća g. g.: Dr. Teodor Bošnjak, pretsednik; Za
greb, Lavoslav Singer, potpretsednik; Prof. Dr. Ernst Fanta*, 
Beč, Armin Šreiner, Zagreb, Rudolf Smerd, Beč, Sava Stojano
vič, Zagreb, Gustav Neman, Beč.

. U nadzornom odboru su g. g.: Šime Akselrod, Zagreb^ ' 
Marko Bauer, Zagreb, Dr. Vladimir Havliček, Beograd. Poslo
ve deći direktor je g. Artur Glückstahl, Zagreb.
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Sadržaj:
Беочинска фабрика цемента a. д. у Беочину
Savez tiabavljačkih zadruga državnih službenika, Beograd

БЕОЧИНСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА A. Д. У БЕОЧИНУ

Вашој индустрији цемента већ неколико годииа не 
иде добро. Капацитет производње наших цементара износи 
око 1.5 милиона тона годишње, од чега je у прошлој и прет- 
прошлој години искоришћена једва једна трећина. Код про- 
учавања ове индустрије лотребна je пре свега једна важиа 
подела: наша индустрија цемента концентрисана je у два 
реона: на далматински, око Сплита, и на савексндунавски 
базен, где je најважнија Беочинска фабрика цемента. Дал- 
матинске фабрике цемента угланноме само извозе, у 1932 
години око 330 хиљада тона, док фабрике дунавскоч:авског 
базена енабдевају лрвеиствено домаће тржиште. Раније су 
и one извшиле, у Мађарску, Бугарску, Грчку и Румунију, 
што данас већ одавно више ве долази у обзир. У 1932 го- 
дини износила je домаћа потрошња још око 270 хиљада то- 
на a то  je једва још иоловина потрошње из 1930 године. 
Према 1931 години смањена je домаћа потро-шња у 1932 
години за 30%, a у 1933 години према 1932 години за но- 
вих 22%. Разлози су познати: јавни радови су сведени на 
минимум, код индустрије се такође није могло рачунати са 
већом по:трошн>ом, a приватна грађевинска делатност која 
je у 1931 и 1932 години оживела, у 1933 години такође 
стагнира.

Код оваквих прилика морали су и пословни резултати 
наших фабрика цемента бити неиовољни. He раополажемо 
још податцима о висини добити однооно губитака за 1933 
годину. У 1932 години имало je од 8 фабрика цемента 5 
добитак од у-купно 12.94 милиона (у шта je урачуната до- 
бит Трбовљанске фабрике це-меита заједно са зарадом у 
свим њеним рудницвма угља), a три фабрике »сказале су 
губитак од 11.3 милиона, тако да je чиста добит ових 
осам фабрика лер салдо изноетла 1.6 милиона динара! To 
je последица недовољно искоришћевог катацитета, због 
чега су  фике трошкови у релативном повећању, али су 
поред тога повећани и пореоки и социјални издатци, дуби- 
озна потраживаља иид. Ако уамемо у обзир, да су у H a 

rnoj индустрији цемен.та инвестирани капитали од најмање 
700 милиона динара, о,нда претставља добит од 1.6 милиона 
укамаћење од 0 .2% годишње.

У 1933 години стање je још неповољније., Фабрике, 
које су у 1932 години исказале губитак, нису биле у стању 
да исти у 1933 години смање; наиротив, губитак je повећан, 
a код осталих фабрика je чиста добит још више опала. 
Тако на пример смањена je добит код Трбовљанског угље- 
нокопа од 2.3 на 1.8 милиона a код Беочинске фабрике од
7.8 на 5.4 милиона. Другим речима, то значи да се салдо 
добити код свих 8 фабрика од 1.6 милиона у 1932 години 
претворио v 1933 години у губитак од 4 до 7 мил. динара.

Такве су прилике до краја 1933 године. Затим долази 
до новог погоршања, које je изазвала уредба о увођењу 
нове државне трошарине од 1500 динара no вагону цемента, 
која се не може превалити на поггрошача. Упркос томе, 
што je ова уредба врло брзо модифицираиа и што имају фа-

брике да сносе половину a другу половину потрошачи, ипак 
потрошња у првој половини ове године рапидно опада, као 
што нам то потврђује извештај управе Беочинске фабрике. 
.V TOiMe извештају даље се «оистатује, да сва наетојања до- 
маће индуатрије цемента, да се ова судбоносна одредба 
повуче досада нису имала успеха. „Ако при томе остане, 
мораћемо за текућу пословну годину рачунати са изменом 
стру.ктуре наше билаисе” — што другим речима- значи
д,а he губитак постати неизбежан.

Код производње од око 350 хиљада тона цемента за 
гготрошњу у нашој земљи износи нова трошарина, коју има 
да CHOiCe наше фабрике цемента (рачунајући од трошарине 
само половину, наи;ме 750 динара од вагона) равно 26 
милиона динара, a цела трошарина, рачунајући овде и 
оиај део  ̂ од 750 дииара про вагои, која će може превалити 
на потрошача, достиже годишње око 52 милиона динара. 
У билансима цементара међутвм ие налази ое ии мали део 
ових сума,. који би оне требале да пла^е из својих сред- 
става. И под најфантастичнијим корекцијама суме губитка 
и добитка, искључено je,, да би се могла добити предвиђенз 
сума из зараде наших цементара — сем у случају, да би 
се ова трошарина хтела наплаћивати из калитала предузећа. 
A куда би no водило?

Међ нашим цементарама Беочивска je далеко највећа
— како no капацитету производње тако и nio- висини анга- 
жованог капитала. У њеној интересној сфери налазе се чак, 
н фабрвка демента у Словеначкој, даље код Загреба, у Рал>и 
итд. итд. Она je најмодериије уређена, и производи тако- 
звани специјал-цемент, који je квалитативно много финији 
и који лостиже нормално за 15 до 25% боље цене од порт- 
ланд-цемента. И Беочивска' фабрика цемента oceha сву те- 
жину кризе. Док je исказана чиста добит овог огромног 
предузећа у 1929 години износила још 11.4 милиона, код 
обртвог капитала (према билансу) од 138 милиона динара, 
што преставља укамаћење од око 12%, дотле се у послед- 
њим годинама све више топи, на 5.4 милиона код обртног 
капитала од 182 милиона у 1933 години, што одговара ука- 
маћењу од свега 3% A при томе треба имати у виду да je 
овај рентабилитет могао бити постигнут једино због вели- 
ких сопствених средстава. Код збира билавса у износу од 
183 милиона само je 1933 године 55 милиона туђих срет- 
става, a 128 милиона сопствених, од чега 40.5 милиона глав- 
ница a 73.3 милиоиа фондови који се не укамаћују. Да су 
ти фондови претстављали туђа сретства која би се морала 
укамаћивати, онда би њихова камата елиминирала читаву 
зараду.

Рачун изравнања
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

У хиљадама динара
Фабрика' и намештај 70.215 75.338 88.794 93.823
Роба и материјал 10.590 10.286 7.788 17.796
Готовина 265 2.307 1.484 2.393
Дужници 45.422 35.581 40.951 44.451
Хартије од вредности 16.856 19.734 18.631 20.711
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Пасива
Г лавница 40.500 40.500 40.500 40.500
Резервви фонд *4.000 4.500 5.000 5.300
Пореска резерва 250 250 250 250
Фонд за курсву разлику 10.066 10.066 10.066 10.066
СпецијаШви резерв. фовд 3.198 3.198 3.198 3.198
Амортизациони фонд 28.298 32.488 37.730 45.076
Рез. фонд ефеката — 879 879 879
Пензиони фонд чинов. 5.709 6.677 7.547 8.571
ГТовериоци 34.929 29.505 35.876 55.504
Разна пасива 6.597 6.645 6.515 2.297
Неподигнута дивидевда — — 2.089 1.908
Чиста добит 9.779 8.511 7.998 5.624
Збир биланса 146.350 146.580 161.107 182.746

Рачун губитка и добитка
Расходи

Плате, ггрошкови и
соц. терети 7.475 8.362 7.743 7.118

Амортизација 1.998 2.288 3.130 5.077
Порези и таксе 18 259 137 865
Отпис код -ефеката — 108 — —
Чиста добит 9.779 8.511 7.998 5.624

Приходи
Производња 20.970 21.935 21.763 19.929
Кама'та и разви приходи 1.281 1.265 291 1.731
Превос добити 107 231 268 134
Збир прих. или расхода 22.364 23.200 22.054 21.803

Збир биланса je крајем 1933 године рекордан, са
182.7 милиона, односно за  скоро 40 милисша већи према
1930 и 1931 години, док извоси повећање према 1932 годи- 
ии око 20 милиона. Ово оовећање je последица модерниза- 
ције постројења и техиичке реорганизације. Последње две 
године, поред осталога, инсталирана оу нова мливска по- 
стројења, за побољшање квалитета цемента, извршена je 
електрификација техвичког погона, освована je вова елек- 
трична разводна станица (струја ce добија пугем нарочитог 
далековода из Новог Сада) и подигнуто je ново модерно 
опремиште за клинхер, које може примити око 2.400 вагона 
робе, и које je све из жељезног бетона са најмодернијим 
уређајем. Били су предвиђеви још и други радови, према 
новоме инвестиционом програму, али je управа за сада >оду- 
стала од њиховог извођења, с обзиром na теиже економске 
прилике.

Ове нове инвестиције, као и у прода1ји цемвата, извр- 
шеие су тгавећањем лмерилаца, од 29.5 милиона у 1931 ва
55.5 милиона у 1933 годиви, што свакако у знатној мери 
утиче на приходе, због већих камата. Фабрични фондови 
су остали непромењени, сем два: редовни резервни фонд je 
повећа« за 300 хиљада на 5.3 милиона, a амортизациони 
фонд за  7.3 "милиона на 45.1 милион динара. Пошто изиоси 
амортизација у рачуну расхода свега 5.1 милион, вероватно 
долази ово пбвећање -од тога, што je фонд амортизације са- 
ображен новим прописима о  билаисирању латентних резерви.

Актива je једноставна: и врло прегледна. Цео обртни 
капитал од 182.7 милиона подељен je у главноме на четири 
позиције, од »ојих су инвестиције са 94 милиоиа највеће, a 
»атим долазе дужници са  44 милиона, хартије од вредности 
са 20.7 милиона и роба и 1материјал са 17.8 милиона. Гото- 
вина предузећа износи 2.4 милиона. Нове инвестиције су 
последње четири године биле знатне, a према билансу по- 
већане су од 70 на 94 милиона — дакле за 24 милиона, к-од 
истовременог повећања фонда за амортизацију за 17 на 45 
милиона. Највеће инвестиције су извршене у 1932 години, 
када je њихова вредност порасла за  13.5 милиона, док из- 
носи повећање амортизационог фонда у овој години свега
5 милиона, код отписа од 5 милиона.

Значајн1» je повећање рачуна' робе и материјала за 
читавих 10 милиона на 17.8 милиона динара. To je типичан

доказ опадања коњуиктуре: потрошња je брже опадала ,него 
што je могла бити смањена производња. Други доказ те- 
шких прилика je ловећање позиције дужника, квја je  баш 
према 1931 години већа за око 10 на 44.5 милиона. Фабрика 
je морала одобравати нове робне «редите, и то у доба 
када су у целој земљи сви кредитни послови готово обамр- 
ли —  све сам1о због тога^ да би пласирала робу.

Код рачуна сопствених хартнја од вредности имамо у
1933 -подини повећање за округло 2 на 20.7 милиона динара; 
ир.еко ове позиције књиже ce учешћа у многобројним преду- 
зећима, која припадају консерну Беочинске фабрике. Ового- 
дишње повећа!ње вероватно je последица «уповине вових 
ефеката; не можемо веровати, да су вредности досадашњих 
индустријских ангажмЉа односно хартије од вредности 
афилираних индустријоких предузећа у прошлој години ско- 
чиле, али није иокључено да ce у портфељу Беочинске a. д. 
на'лазе и већи пакети државних папира.

Бруто приходи одвосно »ето приходи од производн>е 
(no одбитку надница, превозних трошжова и коштања сиро- 
вина каО' што су то угаљ, струја итд.), мањи су према 1932 
години за око 2 милиона. Повећање имамо код прихода у 
рачуну камате и разни приходи, од 300 хиљада у 1932 на
1.73 милиоиа у 1933 години. To ће бит-и приходи од ефеката 
или наплаћена, али већ отписана сумњива потр^живања. 
Међу расходима ce н е . иоказују засебно камате, али сма- 
трамо као потпуно искључ’ено; да би приходи од камата 
били већи од расхода, већ и због тога што повериоци из- 
Hiooe 55 a дужници catoo 44 милиона. Они не би могли бити 
Betot ни кад би камати дужника додали још и приходе од 
ефеката. Значи дахле, да je предузеће компензирало дужиу 
камату бруто ириходима пр0изв10дње.

Плате чинтеништва и управни трошкови су биланси- 
рани са 7.1 милион према 7.7 милиона или 10% мање него 
у 1932 години и 8.4 милиона (20% мање) у 1931 години. Од 
тога je у 1933 години било 1.24 милиона сицијалних изда- 
така. Амортизација, жоја ;је 1930 године износила 1.99 ми- 
лиона, попела ce у 1933 години на 5.1 милион, што je вео- 
ма потребно због нових инвестиционих радова'. Упркос те- 
шккх прилика, ocTdflH icy порези и таксе са 3.1 милиона 
динара исте као- и 1930 године иако су тада послови и при- 
ходи били много повољнији. Према 1932 годи-ни порези су 
чак и повећави иако ове године продаја опада за 20%. 
И износ отписа сумњивих потраживања je повећан, на 865 
хиљада, што je с обзиром на повећање дужника и пог-орша- 
ње прилика свакако било веома потребно.

Чиста добит која je у периоду до 1929 године изно- 
сила преко 12 милиона годишње, опала je у 1933 години 
на 5.6 милиона, од чега je 143 хиљада пренос из прошле 
године. Од ове добити да^го je управи као тантијема 548 
хиљада, резерв-ном фонду je дотирано 200.000, амортизаци- 
оном фонду 623 хиљаде, на име 10% дивиденде дато je 4.05 
милиона a 203 хиљада je  пренето на вови рачун.

У управи Беочивске фабрике цемевта налазе ce сле- 
дећа г.г.: Милош Савчић, претседник; д-р Фердинанд Ба- 
умгартен, вотпретседник; Геза Ковач. Јосип ЈТукач, д-р 
Влада Т. Марковић, Коста JI. Тимотијевић, Јулије Јон, д-р 
Бмил Оплер, 'Борђе Оренштајн, Дезидер Шо1мођи, д-р Ми- 
лан Врбанић и Јосип барон Рајачић. У Надзорном одбору 
су г.г.: Милан Француски, д-р Елемер Гелерт, Михајло 
Гутман, Лазар Сладековић,, A. Меламед, Фрањо Шлезивгер 
и д-р Алфред Гардоњ.

SAVEZ NABAVLJACKIH ZADRUGA DRŽAVNIH SLUŽBE
NIKA, BEOGRAD

Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika, sa sedi- 
štem u Beogradu pretstavlja u našem zadrugarstvu jedan spe
cijalan organizam. I to ne samo zbog njegove velike finansiske 
snage, nego zbog činjenice, da je njegovo postojanje i funkci- 
onisanje regulisano naročitim ustavom, zakonom o zadrugama 
državnih službenika od 10 novembra 1931 godine. Rad zadruga
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državnih činovnika bio je i ranije reglementiran — naročitim 
uredbama iz 1920 i 1928 godine, koje je međutim ovaj zakon 
u mnogome izmenio i modernizirao. Zadruge su time dobile 
jasne zakonske osnove i uklonjene su razne prepreke koje su 
kočile rad.

Drugi specijalitet, koji odvaja Savez nabavljačkih zadruga 
državnih službenika od ostalih naših zadružnih organizacija je 
naročiti sastav njegovih sopstvenih sretstava. Sopstvena sret
stva zadruga sastoje se iz udela članova —  glavnice — i stvo
renih fondova. To je slučaj i kod zadruga učlanjenih u Savezu 
nabavljačkih zadruga državnih službenika. I njihov Savez, po
što je pravno lice, ima glavnicu, koja pretstavlja prvo udele čla
nova zadruga i sopstvene fondove. A pored toga, Savez ima 
još i drugu glavnicu, naročite fondove, koje mu je obezbedila 
država, opet naročitim zakonom. Ako bacimo pogled na donju 
iabelicu, viđećemo, da iznose sopstvena sretstva Saveza krajem
1933 godine 121.77 miliona dinara, a to je neobično mnogo-. 
Sastav ovih sretstava je neobično interesantan.
-Članski udeli zadrugara iznose: 597 hiljada
Glavnica: a) kapital po čl. 70/2 zakona 67 „

b) kapital „ „ 70/3 zakona 73.995 „
ci kapital „ „ 70/4 zakona 45.988 „

Ukupno 120.647 ~
Razni fondovi 1.119 „

Svega 121.767 hiljada
Kapitali, koje su uplatile učlanjene zadruge su minimalni, 

a isto tako i dosada stvorene rezerve. Država je međutim želela 
da obezbedi Savezu zadruga njenih činovnika velika sretstva, da 
bi mu na taj način omogućila uspešan rad — i to ne u vidu 
pozajmica — pošto nije raspolagala potrebnim sretsivima, nego 
u vidu glavnice koja je imala da ostane svojina Saveza. Za to su 
još 1922 godine stvorena dva izvora: sami činovnici imali su 
od svojih prinadležnosti da uplaćuju izvestne iznose, koje je 
državna blagajna zadržavala u korist Saveza —• ali se to prakti- 
kovalo svega dva meseca u početku 1922 godine. Od toga primio 
je Savez do kraja 1926 godine svega 67.1 hiljadu dinara —- 
docnije više ništa, iako se smatra, da duguje država po tim obu
stavam a Savezu još oko 6 miliona, do kojih će ovaj jednog dana 
ipak moći doći. Drugi izvor je bio iznos od 1% obustava koji 
se zadržavao kod svih liferacija državnih u korist Saveza, kroz
5 godina, prema zakonu od 1 jan. 1921 godine do 30 dec. 1925 
godine. Postepeno pojedine državne blagajne doznačuju ovako 
dobijena sretstva Savezu. Od toga primljeno je do kraja 1933 
godine 73.99 miliona — a izgleda da će Savez po tome računu 
primiti još oko 50 miliona dinara. Treći izvor sretstava odnosno 
glavnice dolazi opet od samih činovnika, a  u cilju stvaranja 
sretstava za kreditiranje stanbenih i kreditnih zadruga. Zakonom 
su utvrđene obustave činovnicima od njihovih prinadležnosti kroz 
36 meseci po 10.— odnosno 5.— dinara mesečno, a sa naplaći
vanjem početo je 1 jula 1928 do 30 juna 1931 godine. Od tog 
vremena vrši se ova naplata samo od prinadležnosti onih lica, 
kod kojih je naplata naknadno otpočela odnosno onih koji su 
naknadno ušli u državnu odnosno banovinsku službu. Do kraja
1930 godine iznosio je ovaj đeo kapitala 24.1 milion, a do kraja
1933 godine 45.9 miliona; izgleda da će Savez po tome računu 
primiti još oko 6 miliona dinara. Zakonodavac, koji je verovatno 
znao da će ovako prikupljen kapital biti nedovoljan za veću stan- 
benu i kreditnu akciju odredio je zakonom, da ima Savez za ove 
dve akcije odrediti još od svoga drugog kapitala po 30 miliona 
za svaku akciju —• što međutim do sada još nije moglo biti 
ostvareno.

Ipak je uprava Saveza uspela, da do kraja 1933 godine 
po računu ove glavnice prikupi 120 miliona — a računa se, da 
će moći da nabavi po tim računima još oko 60 miliona, tako da 
će glavnica onda iznositi oko 180 miliona dinara. To je već vrlo 
lep obrtni kapital.

Interesantan je razvoj Saveza, kao što  nam pokazuje kre
tanje zadruga — članica poslednjih nekoliko godina; bilo je:

Zadruge 1929 1930 1931 1932 1933
nabavljačke 84 85 75 79 89
kreditne 18 26 27 63 84
stanbene 12 14 14 10 11
proizvođačke ------ 2 3

114 125 116 154 187
Smanjenje broja nabavljačkih zadruga u 1931 godini nije 

toliko posledica pogoršane privredne depresije koliko izvršene 
revizije članica, kojom su prilikom ukinute one zadruge koje 
nisu ni radile. Zatim njihov broj postepeno raste. Međutim po- 
čev sa  1932 godinom imamo mnogo veći polet kod kreditnih za
druga, pošto su zakonom iz 1931 godine proširene moguće vrste 
samih zadruga, naročito kreditnih i proizvođačkih. Dalje je ovim 
zakonom omogućeno članovima zadruga da istupe kada to žele, 
čime su zadruge državnih činovnika ušle u red slobodnog zadru- 
garstva i resile se zameraka i prigovora da su obligatorne iako 
to u stvari nikada nisu bile.

Broj uđela upisanih kod Saveza iznosio je krajem 1933 
godine 1.107 od čega novih 176 a otkazanih 63 udela. Broj za
druga takođe stalno raste: krajem 1929 godine iznosio je 44.011 
a krajem 1933 godine 104.968 članova odnosno za 12.493 za
drugara više nego pre godinu dana, odnosno' više za 131%.

Sopstvena sretstva nabavljačkih zadruga iznosila su kra
jem 1933 godine 30.06 miliona prema 23.2 miliona u 1931 go
dini (9.1 milion uplaćeni udeli i 21.5 miliona fondovi) a sopstve
na sretstva kreditnih zadruga porasla su od 1931 godine od
11.4 miliona na 18.7 miliona u 1933 godini, a ukupna sopstvena 
sretstva ovih zadruga iznosila su 53.4 miliona; to je 30.9% od 
njihovog zbira biiansa. Obim njihovih poslova je bio sledeći: 
nabavljačke zadruge su prodale svojim članovima u 1933 godini 
robe za 190 miliona a kreditne zadruge odobrile su zajmova za 
60 miliona dinara.

Nekoliko podataka o robi koju troše zadruge: prema po
datcima 55 zadruga (2 trećine) one su trošile u prošloj godini:
20 vagona kafe, 20 vagona kavinih primeša, 50 vagona masti, 
60 vagona pirindža, 37 vagona sapuna, 218 vagona šećera, 1000 
vagona uglja, 1650 vagona drveta, 28 vagona ulja, 9 hiljada 
kgr. badema, 100 hiljada flaša mineralne vode itd. itd.

Savez ima dva mlina, restoran, hotel itd. Mlin u Adi 
radio je punim kapacitetom preko cele godine, a samleveno je 9.4 
miliona kgr pšenice prema, 8.8 miliona u 1932 godini; zadruga
rima je prodato 7.66 miliona kgr brašna u vrednosti od 18 mili
ona dinara. Mlin u Molu radio je povremeno, uglavnome za ušur
i nešto malo za izvoz, ukupno 1.57 miliona kgr žita ili za 175 
hiljada više nego lane. Bilansna vrednost mlinova iznosi krajem
1933 godine posle otpisa 2.6 miliona, vrednost nam eštaja 370 
hiljada a vrednost robe u mlinovima 1.83 miliona. Bruto zarada 
na brašnu iznosi 2.4 miliona, a ostali prihodi mlinova 236 hi
ljade, ukupno 2.7 miliona. Rashodi ukupno 2 miliona, otpisi i 
ristorna na brašnu 530 hiljada, tako da ostaje čista dobit od
109 hiljada.

Zadružni restoran je u 1933 godini dao vrlo povoljne re
zultate. Izdato je 158 hiljada ručkova i večera i 14 hiljada do
ručaka. Dnevno se hranilo prosečno 435 osoba, bruto prihodi, 
odnosno inkaso za hranu je iznosio 1.15 miliona i interesantno 
je napomenuti, da su ručak i večera u mesečnoj pretplati izno
sila 12.66 dinara dnevno odnosno jedan obrok prosečno 6.33 
dinara.

U Zadružnom hotelu — konačištu — prenoćilo je 1933 
godine 7.297 osoba a broj izdatih kreveta je bio 19.301. Frek
vencija stalno raste.

Završni računi Saveza nabavljačkih zadruga državnih 
službenika za poslednje četiri godine izgledaju ovako:

Račun izravnanja 
Alstiva 1930 1931 1932 1933

u hiljadama dinara 
Blagajna 56 51 239 112
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Tekući računi: 
novčani zavodi 
zadruge
liferanti i razni dužnici 

mlina

6.899
58.492

56

11.854
67.525

5.029
78.213

13

3.378
68.630

Ukupno 69.073 83.097 89.047 86.058
Hartije od vrednosti 4.359 5.673 3.862 3.813
Roba 1.854 2.146 3.409 2.038
Nameštaj 257 308 473 485
Inventar mlinova 70 281 257 370
Nepokretnosti 16.576 18.334 21.505 31.360
Pogonski materijal mlinova 370 ------
Razna aktiva 152 400 285 260
Aktiva prema reš. 

skupšt. 1926 g. 1.760 1.031
Kursna razlika drž. papira ----- 1.373 1.009
Pasiva
Članski udeli zadruga 412 441 522 597
Glavnica 92.630 108.274 116.794 120.051
Fondovi 145 294 484 1.119
Rezerve mlinova 131 480 145
Fond za sumnj. potraž. 138 138 341
Razni poverioci 296 31 143 1.860
Višak poslovni 776 1.671 2.020 1.508
Zbir bilansa 94.530 111.331 120.449 125.497

Račun gubitka
Rashodi
Režijski troškovi 1.311

i dobitka

1.451 2.923 3.909
Troškovi mlinova 1.262 1.433 1.739 2.033
Troškovi revizija i pro

pagande 369 409 399 442
Otpisi 559 1.341 863 945
Dobit 776 1.671 2.020 1.508

Prihodi
Kamati 2.073 3.002 3.405 3.461
Nepokretnosti 702 672 1.338 1.450
Dobit na robi 1.476 2.623 2.673 2.501
Razni prihodi 26 14 529 1.154
Zbir prihoda ili rashoda 4.277 6.312 7.945 8.839

Zbir bilansa stalna raste, za 31 milion poslednje tri godine, 
na 125 miliona krajem 1933 godine. Ako bacimo pogled na 
strukturu pasive, onda vidimo, da iznosi dobit 1.5 miliona, po
verioci 1.86 miliona a sve ostalo preko 121 milion sopstvena su 
sretstva Saveza. Istim tempom, kao što rastu sopstvena sretstva, 
čiji smo sastav već analizirali —  povećava se i zbir bilansa. 
Prema tome vidimo, da ima Savez to ogromno preimućstvo da 
radi isključivo sopstvenim sretstvima, jer poverioci u iznosu od 
svega 1.8 miliona i ne broje. Interesantno je da Savez još nema 
uloga svojih zadruga. Naprotiv, kao što nam pokazuje aktiva, 
Savez finansira svoje zadruge — što je ne baš u poslednjoj li
niji, injegov cilj. Zbog toga je aktiva Saveza veoma infor
mativna.

Aktivni tekući računi preovlađuju. Oni su krajem 1932 go
dine sa 89 miliona bili najveći, a u 1933 godini smanjeni su za
3 miliona. Od toga, kako izgleda najviše su reducirani krediti 
zadrugama, za 10 na 68.6 miliona, potraživanje kod novčanih 
zavoda za 1.7 ma 3.3 miliona, dok su tome na suprot zajmovi 
liferantima i raznim društvima povećani za 8.2 miliona na 14 
miliona.. Potraživanja kod novčanih zavoda odnose se u glav
nome na Državnu hnpotekarnu banku, Agrarnu banku, Poštan
sku štedionicu i Narodnu banku. Manji iznos (67 hiljada), na
lazi se i u Prvoj Hrvatskoj štedionici. Međutim ovo smanjenje 
kredita zadrugama posledica je raznih knjigovodstvenih pra
mena izvršenih u toku godine i ne stvarnog smanjenja kredita. 
Uprava Saveza objašnjava ove promene time da je 10 miliona 
Snp uafuBius af b u o ij iu i  д’б ez b ввдигпр цшгш unjai eu opugjd

Nabavljačke zadruge u Beogradu, koliko iznosi vrednost od nje 
kupljenog doma. Kada se ove promene uzmu u obzir, izlazi, da 
je kreditovanje zadruga u stvari povećano za 9.96 miliona.

Prema vrstama zadruga kreditirane su: nabavljačka po 
tekućem računu za 36.5 (manje prema 1932 godini za 3.6 mi
liona), a novih zajmova je bilo za 3.3 milion. Po kreditima 
za domove dugovalo je početkom 1933 godine 13 zadruga 10 
miliona a krajem godine 18 zadruga 7.5 miliona. Beskamatnih 
dugova bilo je 1932 godine 10.2 miliona, od čega je 1933 go
dine prenetO' 9.49 miliona na račun raznih dužnika. Po kreditu 
za drvo i ugalj duguje 11 zadruga 875 hiljada, za robu u ko
misionoj prodaji 189 hiljada dinara, što znači smanjenje za 24 
hiljade dinara. Kredit za šumsko poslovanje od 265 hiljada i 
dug po menicama Nabavljačke zadruge u Beogradu od 773 
hiljade potpuno su likvidirani џ toku prošle godine.

Kreditnim zadrugama su zajmovi u 1933 godini povećani, 
od 13.9 miliona u 1932 na 20.9 miliona.

Stanbene zadruge, pet njih, dugovale su po tekućim raču
nima 1.13 miliona.

Interesantna je dalje pozicija hartija od vrednosti, koja iz
nosi krajem 1933 godine gotovo nepromenjeno 3.86 milioma. Tu 
se naiazi 1150 komada 7%. investicionog zajma, 2995 komada 
21/г% Ratne štete, 6 hiljada akcija Agrarne banke, 500 komada: 
7% Stabilizacionog zajma, i 10 akcija Prizada, što sve prema 
sadašnjoj kursnoj vrednosti vredi oko 4.23 miliona dinara. Od 
računa kursne razlike državnih papira, ikoji je krajem 1932 go
dine iznosio 1.37 miliona, otpisano je 364 hiljade a ukupan otpis 
na efektima iznosi 392 hiljade.

Roba kod Saveza iznosi 208 hiljada a kod mlinova 1.83 
milioma.

Nepokretnosti Saveza su bilansirane sa 21.5 miliona od
nosno za 10.3 miliona više. Od toga je bilansna vrednost doma., 
u Beogradu u Poenkareovoj ulici posle otpisa 12.7 miliona, dom 
u Dečanskoj ulici sa 9.65 miliona, onaj u Šibeniku sa 2.45 mili
ona, na Cetinju sa 2.83 miliona, u Kumanovu 132 hiljade; zem
ljište u Kneževcu (12.2.96) sa 100 hiljada a plac u Sarajevu 923 
hiljade; vrednost mlinova sa zgradama, skladištima i zemljištem 
iznosi 2.56 miliona — sve posle otpisa.

Ukupni prihodi Saveza su poslednjih godina u stalnom po
rastu — što ukazuje na vrlo povoljan razvoj poslovanja: od 2.7 
miliona u 1929 na 4.3 miliona u 1930 i na 8.8 miliona u 1933 
godini, od čega dolazi na prihode Saveza 6.2 miliona prema
5.1 milion u 1932 godini, i 2.68 miliona na one mlinova (2.79 
miliona u 1932 godini). Tome na suprot iznosili su bruto rashodi 
7.33 miliona prema 5.9 miliona u 1932 godini, od čega otpada 
4.76 miliona na rashode Saveza i 2.57 miliona na one mlinova. 
Od toga iznose otpisi ukupno 945 miliona, a razlika između ra
shoda i prihoda pretstavlja čistu dobit Saveza u iznosu od 1.5 
miliona dinara i to. 1.39 miliona kod Saveza i 469 hiljada od 
mlinova i po odbitku ristorna na brašno nabavljačkim zadru
gama od 360 hiljada ostaje čista dobit mlinova sa 109 hiljada.

Od ove čiste dobiti podeljeno je u 1933 godini 151 hiljada 
penzionom fondu, 75 hiljada fondu za privredne, prosvetne i hu
mane svrhe a 1.28 miliona rezervi za pokriće sumnjivih potra
živanja.

U upravnom odboru Saveza nabavljačkih zadruga d rž- 
službenika za 1933 g. nalaze se sledeča g. g.: Pretsednik Miloš 
Šti'bler, Potpretsednik Dr. Mladen Josifović, Inž. Jovan Kraljević, 
Aleksije Đurđić, Mirko Vuletić, Aleksandar N. Šondić, Anton 
Hren, Ivan Deržić, Jerko Baljkas, Marin Katunarić, Simo Umi- 
ćević, Dr. Ivan Kavčič, Milan Ikonić, Zdravko Vulović, Jože 
Simončič, Inž. Dragutin Zahradnik, Stjepan Lozić.

Nadzorni odbor Saveza pretstavljaju g. g.: Pretsednik 
Dimitrije Petrović, Potpretsednik Svetislav Đorđević, Milan Žica, 
Vasilije Bojić, Rada Jankovič, Dr. David Karlović, Dr. Adolf Pe
čovnik, Marko Popovič, Drago Grgurović.
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Садржај:

Бата, југословенске творнице гуме и обуће д. д., Борово 
Ujedinjeno osiguravajuće akcionarsko društvo (Vardar—Herceg-Bosna—Triglav) Beograd 
Мостер, творница лака и боја д. д. у Загребу

БАТА, ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТВОРНИЦЕ ГУМЕ И ОБУЋЕ 
Д. Д., БОРОВО

I. Завршни рачуни са приватно-привредне тачке гледишта

Има више месеца како je југословеноки Бата објавио 
CB'Oije завршне рачуне за 1933 годину. Ma како да je са- 
стављен завршни рачун једног подузећа, он увек садржи чи- 
тав низ података »оји илуструју не само резултат његовог 
ра;да, већ и мањи или већи број других чињеница важних са 
национаишо-екоиомске, социјалие и надионалне тачке гле- 
дишта. Како се рад југословенског Бате често претреса, то 
се могло очекивати, да ће његови завршни рачуни бити 
расгргнути од критичара. Међутим ниједан од лапарала и 
шкрабала о југословенском Батм није дао себи труда да за- 
гледа у завршне рачуне југословенеккЈГ Бате. Јер, како се 
другше може објаснити појава, да се о  њему износе тврђе- 
ња потпуно супротна ономе што се налави у његовом за- 
вршним рачувима? Класичан пример за то je питање плаће- 
»их пореза од стране југословенског Бате. Приличан број 
побеснелих противника Батиних тврди, да je он платио на 
име иореза 163.000 динара. Међутим у рачуну губитка за 
1933, објављеном еаобразно закону о акционарским дру- 
штвима, (iKao ш то се т о  може видети из доње таблице), сто- 
ји да плаћени порез и дажбине извосе 12,21 милиона ди- 
нара. Па и после изјаве двректора југословенског Бате, 
преко свију југословегаских листова, a  тачном износу пла- 
ћених пореза у 1933 години, једно од лармала поново je te p 
am o, да je тврђење директора Бате лаж, a да je истина да 
je укугао плаћена пореза 163.000 динара. Французи кажу да 
нема глувљег човека од оиог иооји неће да чује. Само би 
Бата требао да прочачка уши том евом противнику.

Рачун изравнања
Актива

1931 1932 1933
у  хиљадама динара

Готовииа 4.087 5.262 5.785
Новац на путу 604 -----
Инвестиције и непокретности 21.903 22.437 41.102
Дужиици 1.902 983
Хартије од вредности 355 -----
Роба 39.317 24.966 29.147

Пасива
Главница 5.000 5.000 5.000
Резервии фонд 1.118 818 1.046
Фонд за амортизадију инвест. ------ 300 600
Повериоци 59.033 53.112 64.822

Дознаке на путу 4.737 1.424
Новац на путу 1.083
Разна пасива ■------ 751 751
Добит из ранијих година ------ 104
Добит тек. год. 156 810 2.187

Укупна'добит 156 810 2.291
Збир биланса 65.306 65.527 77.018

Рачуи губитка и добитка
Расходи
Подвоз 3.521 9.332

Царине 46.834 12.599 3.152
Трошкови укуиво 31.352 40.537

порези и дажбине 12.210

наднице, плате 37.781
остали трошкови 30.781

Добит, 156 810 2.187
Збир расхода 78.834 57.312 95.445

Приходи
Бруто приходи 78.834 57.312 95.445

Горња статистика завршиих рачуна за  последње че- 
тири године je ирегледна и предизна. Од главеих позиција 
у активи, наиме: благајне, иепокретиоети и инвестиције и 
робе, о једној се само- има мало више да каж е: главно ш ве- 
ћање je код непокретноети и инвестиција. 'Она износи преко 
19 милиона динара однооно 86.4%. југословенски Бата не- 
прекидно купује Боровску утрину, плаћајући цену, коју наш 
сеља« није ни сањао. Огромна површина употребљена je за 
аеродром, не маша за и:>градн>у радничких стаиова, школе 
и т. д. Али исто тако знатне суме су употребљене за зграде 
и уређај. Према томе главна карактеристика активе за 1933 
годину лежи у повећаној имобилизаднји капитала. T a  je 
имобилизација извршена већим делом из еовог капитала, 
који je злински Бата дао на зајам југоеловеиском Бати. Taj 
довоз чехословачког каиитала у Јутославију у 1933 години 
изео1си 10 милиона динара. Остатак капитала имобилизира- 
ног у инвестиције и иекретнине узет je из обртвог капи- 
тала. Главна карактерисггика пословања Батиног у 1933 г о  
дини лежи дакле у ловећању имобилизације «апитала, већим 
делом довезеног из иностранства.

Много je интересантаији рачун губитка и добитка, јер 
садржи врло Mnom података о којима се могу правити и на- 
ционално-економски и социјалионполитички зажључци.

Бруто добитак југословенеког Бате у 1933 години из- 
носи 95 милиона динара, (без 4,5 100 милиона). Импозантна 
цифра! Добро те противиици Батини нису прогласили да фир-
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ма Бата у Југославији зарађује округло 100 милиона динара. 
Јер док би се народ обавестио да бруто-добитак претставља 
једну књиговодствену цифру, жоја оа добити у приватно- 
привредном -смислу нека никакве везе, дотле би ice код сто- 
тине хиљада иаивних људи акредитирала нова лаж лротив 
Бате.

Бруто добитак je, како рекосмо, једна «сњ-игоеодстве- 
на категорија; то je у ствари збир салда извесног низа ра- 
чуна, моји ое зову рануии о  успеху, за разлику од рачуша о 
стању. Преко тих се рачуиа књижи читав ииз операција, које 
се књиговодствено разликују од операција no рачунима ста- 
ња, и које се погрешво иазивају губитком и добитком. У 
рачуну губитка и добитка се налазе рачун« из чијег се 
салда добија чиста добит или губитак.

Да пређемо еада на анали-зу губитка југословенеког 
Бате у 1933 години. Претходно да напоменемо, да се струк- 
тура рачуиа губитка у 1933 години знатно разликује од 
структуре истих из ранијих година. Рачун губитка у 1933 
години iMHoro ije детаљнији и прегледнији, ивго они из ра- 
нијих година. Док обично подузетвици без ооцмјалног осе- 
ћања и противници лрииципа службе муштерији при појави 
кампан»е против њих све више затутуљују своје завршне 
рачуне и све више умањују публицитет, дотле je Бата, на- 
против, повећао публицитет својих завршмих рачуна и унео 
у рачун губитка детаље, које не мора да искаже посебно 
no закону о састављању биланса, — све у жељи да јавности 
пружи што већи увид у  његово пословање. Дож je ранијих 
годииа постојала главна позиција „укупни трошкови”, у
1933 години засебно су иоказане дажбине, заоебво наднице, a 
засебно остали трошкови, у које долазе у главном најамни- 
на, ггогон и реклама. Код овако састављеног рачуна губитка 
и добитка види се прегледно један део троижова производ- 
ње југословеноког Бате. Од 95,44 милиона динара бруто 
прихода отишло je на личне издатке у главно:м наднице, на- 
граде и плате 37,78, милиона динара т.ј. 39.6%. Друга важна 
позиција icy остали трошкови у које долазе, као што реко- 
OM'O, кирија за локале и магацине, погон (уља, мазива итд.) 
и реклама. Она износи 32.4%. «д уку.пних издатака. Ha тре- 
ћем месту су плаћене дажбине са 12,21 милион динара. Ha 
четвртом подвоз, од чега највећи део пада на државне же- 
љезнице и бродарство у износу од 9,33 милиона динара; и 
најзад царине са 3,15 милиоеа динара. Ако ставимо ллаћене 
дажбине, царине и онај два подвоза, који отпада на државие 
саобраћајне устаеове у једио, онда добивамо оуму од 25 ми- 
лиона динара, коју je примила држава, одноено 25.7%.

Према овоме излази да je бруто добит југословенског 
Бате подељена овако:
1.) Радницима и намештеницима 39,6%
2.) Сотственицвма зграда и произвођачима хар-

тије, штампарима, рудницима угља итд. 32,4%
3.) Држави и јавноправ1ним телима 25,7%
Бата добија 2,3%

Укупно 100.0%

II. Национално-економска анализа завршних рачуна Југосло- 
венског Бате

Kao што рекоомо у почетку, биланс једног великог 
индустријсвог П0|дузећа може да се анализира са неколико 
тачака гледишта. Прђо и  «ајосновније гледиште je  oho по- 
дузетника, чији j e  интерес иокретач за изналажење билавса 
у опште. Завршни рачуни се праве за  потребе власиика по- 
дузећа. Али завригни рачуни 'служе и другим многобројним 
пиљевима. Пре свега на завршне рачуие се «аслања пореска 
власт, приликом из»налажења лореске осцовице. Потреба по- 
реоке власти за завршним рачунима постала j e тако зна- 
чајна у рачуиоводству приватних подузећа, да je  теорија 
створила шему посебног порееког биланса, на супрот трго-

вачкол\. Са национално-еконожке тачке гледишта тежиште 
пада на податке, који иису у истој мери важни за пореску 
власт na ни за подузетника. Због тога би .се могла направи- 
ти шема националио-економског билавса једног подузећа. 
По себи се разуме да се национално-економски значај јед- 
ног подузећа не може »сцрпно да проучава само на билансу. 
Али билавс ипак садржи највећи број података, пресудних 
и са национално-економеке тачке гледишта.

Ретки 'су покушаји код нас, да се о Бати, о коме се 
толико миого говори' и пише, то чини са национално-економ- 
ске тачке гледишта. Један изузетак од те праксе чиии чла- 
на« под иасловом „Бата у Југословежжој привреди”, који je 
објавило „Време” 29 п. 'м. Ми се ие можемо еложити са сви- 
ма тачкама изнесеним у томе напису, нарочито не о сукобу 
интереса Бате са омим обућара — тај je сукоб преувеличан, 
oh го.тово не постоји, он je еа стране убачен. Али je тачно 
тврђење у томе чланку, да je Бата изгледао час као стале- 
шка, a час — кад je отоор прешао у крајност — и као на- 
ционална „опасноет”.

Ни билаис југословенског Бате, као ни биланс ни 
једног подузећа на свету, ие садржи cee елементе за одену 
његовог нациоиално^економоког значаја. Али je ;нама tjy.ro- 
словенаки Б ата ставио на рашоложење низ података из 
свог књиговодства, који се иначе ие објављују, да би нам 
омогућио анализу његове 1на'ци0|нал1н10-економске функције.

Националло богатство зависи од обима производње 
једног народа, a његово благо:стање од ооделе његбвог со^ 
цијалног продукта. Фактори производње су рад и капитал. 
Главна жарактеристика развића за последњих 150 година je 
све веће учешће капитала у производњи. Фабрика жита, 
први пут остварена у Северној Америци после рата, a сада 
распрострањена у целом свету, није ништа друго до високо 
капитализирање пољопривредне производње.

Капитал je добро, које 'Се добија производњом. Наука 
дефинира капитал као произведено добро за .про,изводн>у. 
Нема народа, који има и еувише капитала. Сва-кој земљи je 
потребан капитал и свака се .пашти да .га све више има. 
Отуда тежња свију држава да привуку стран капитал. Ка- 
питал и  рад ортакују у лроцесу производње. Према томе 
они деле добит. Бруто добит ^код једног подузећа je про- 
дукт његовог рада, као што je износ добра произведених у 
једноме народу ње-гов социјални продукт. Истина je да ка- 
питал и рад ортакују у производњи, али између њих не по- 
стоји -никакав уговор о ортаклуку, они се мепрекидно по- 
гађају о учешћу у продукту подузећа. Само с том разли.ком, 
што се рад награђује недељно, a капитал или о роковима 
плаћаља камата, ако je позајмљен, или на крају пословне го- 
дине, ако je сопствш . Поематрано са гледишта подузећа ка- 
питал je мното важнији услов за производњу од рада. Пре 
свега не -може се подићи индуетрија без великог капитала, 
јер иидустријсхо оодузеће није иишта друго — још пре 
него што почне да ради, — до један велики износ нагомила- 
ног капитала у непокретност, уређај, погонски материјал и 
сировине. Тек после тога долази рад .на ред. Из овога се 
јасно види, колика je велика фумкција «апитала у национал- 
ној производњи. Без капитала нема производног инвентара.

Кад се једно!М подузеће пусти у погон, омда настаје 
сарадња капитала и рада. Технички ^производња се састоји 
у мењању облика појединим добрима; сировина се претвара 
у полуфабрикате, a лолуфабрикат у финалне артикле. За 
производњу дакле потребан je обртни капитал,: да би ое M o 

rao да набавља непрек.идно с,ве оно што je TexH.H4iKH .nofrpe6iHO 
за производњу. Према томе предузеће, да би могло да испуни 
свој задатак, иојављује се непрекидно као купац на тржи- 
шту. Оно куиује сировину, полуфабрикагге, погонски мате- 
ријал итд. Рад једног подузећа у току одређене периоде 
претстарл.а економски росматран два велика обрта: обрт 
куповања н обрт продаје. Значај једног подузећа за народ-
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ну привреду зависи и од тога, колико су и ш та удружени 
рад и капитал у њему купили од иародне привреде наро- 
чито данас у доба хилерпродукције и тешкоће продаје робе.

Нама je југословенски Бата дао податке из својих 
књига о томе ш та je еве купио у прошлој 1933 години у 
свовд процееу произ-водње.

Ево како изгледа та листа:
Коже 31,18 милиона динара
Текстилије 22,00 ЈУ ft
Г вожђа 5,41 )> ft
Хартије 3,32 )) 11
Хемикалије 3,12 >> 11
Угал> 1,00 ff 11
Дрво 1,50 >> 11
Лепенке 1,75 Л 11
Стакло, ситиа роба,за прераду,

цемент итд. 3,50 ft 11
Свега 72,78 шглиона динара 

Југословенеки Бата je највећи купац југословенске ш - 
дустрије кожа. Ието je тако један од највећих купаца тек- 
стилне робе. После ових података можемо брзо да завр- 
шимо наш преглед национално-еконожже фуикције Бате у 
Југославији. Цифри од 72,78 милиона динара колихо je по- 
дузеће дало својим диферантима треба додати још само 
бруто добит и онда добити целокупан обрт лодељен no ка- 
тегоријама.

Укупан обрт, T.ij. куповина појединих добара за про- 
изводњу и трошкови ороизводње чине укуино 169 милиона 
динара.

Од тога je као што рекосмо отишло':
Ha сировине и фабрикате 72,78 мил. дин. или 43.6%
Ha иаднице и ш ате  37,78 „ „ „ 22.5%,
Ha трошкове и ексллоатације 30,78 „ „ „ 17.4%.
Ha порезе, дарине и дажбине и

подвоз 25,70 „ „ „ 15.2%
A од свега тога Бати je остало 2,18 „ „ „ 1,3%.

Ш то чини укупно 169.22 мил. дин. или 100%.
Горња анализа нациоиално-економског значаја југо- 

словенског Бате израђена je no методи којом се служе Се- 
веро-Американци. Зна се да je  Северна Америка отишла 
најдаље у проучавању етруктуре своје лривреде. Али мало
њих знају да Северна Америка има статистику учешћа поје-
диних фактора у њезиној индустријској производши за по- 
следњих 20 година.

По тој статистици лродукциони трошкови американ- 
ске »ндустрије овако су подељени:

сировине и погонска снага 57.8%
наднице 17.4%
плате и 4.5%
остало 20.3%

100.0%
Код Бате износе сировина и погонска снага 55%; 

плате и наднице 22.5%; остали троижови 21.2%.
Невероватаа je 'сличност између структуре продукци- 

он-их трошкова американске индустрије и оних југословен- 
ског Бате. Нарочито треба подвући да je лроцентуално 
учешће иадиица и плата ,код Бате онолико као и у Аме- 
рици, — земљи највећих плата и надница за поеледњих 
двадесет година.

Из ове крат-ке анализе мационaлнo-економске користи 
јуЈПОсловеноког Бате у светлооти његовог обрта хао кулда 
робе и радне снаге, види се, да он иије ништа друго но је-

дан од највећих потрошача наших националних производаи 
радне снаге. Још je већа његова национално-економска ко- 
рисност са гледишта његовог обрта као продавца. О томе 
се не може писати у анализи билаиса. Пошто' je од укугешг 
свог пазар.а од 169 'милиоиа скоро' 167 милиона ооделио међ 
своје лиферанте и раднике, југословенски Бата je добио на 
име подузи.мачке добити 2.18 милио.на динара односно 1.3%,. 
Ha сопствена средства од округло 7 милиона динара то  je 
orpO'MHa добит од 31i%. Али са тим капиталом се ие би Mo
rao 'Обавити посао који обавља југоеловенски Бата. Зато je 
било попребно j'0'Ш 63 лшлиона капитала, «ojetje југословенски 
Бата добио на кредит из иностранства. Рећи ће когод, na 
капитал повучен иа кредит добио je своју зараду у виду ка- 
мате. To се истина не види из биламса, али према нашем 
извештају само иа један део кредита се плаћа камата, и то 
врло скромна — док je други део бескаматан. Ако се тај 
део споји са  солственим сретствима, онда се дивиденда оро- 
зава процентуално на једну трећину. У накнаду за то Бата 
je закопао у југословенску земљу преко 40 милиона динара, 
у иепокретности и инвестиције, од чега je 10 милиона унео у 
земљу у 1933 год. — можда je то  једини етрани капитал који 
je у TO'j години ушао у  нашу земљу. Taj капитал никад више 
не би Morao да повуче— и он je постао саставни део на- 
шег националног продуктивног инвентара.

UJEDINJENO OSIGURAVAJUĆE AKCIONARSKO DRUŠTVO 
(VARDAR—HERCEG-BOSNA—TRIGLAV) BEOGRAD

Pred kraj prošle godine došlo je u našem domaćem osi
guravajućem poslu do vrlo važnog događaja. Tri osiguravajuća 
društva, dva sa sedištem u Beogradu a jedno u Zagrebu, koja 
su već dugi niz godina održavala uske međusobne poslovne 
veze, donela su na svojim vanrednran zborovima akcionara od
16 decem bra 1933 godine odluku da se fuzionišu i da nastave 
zajedničko poslovanje pod novom firmom: „Ujedinjeno osigura
vajuće društvo, Beograd”. To su osiguravajuća društva Herceg- 
Bosna a. d. Beograd, Vardar a. d. Beograd i Triglav a. d., 
Zagreb. Sva aktiva i pasiva ova tri društva, sva njihova potra
živanja od premija ikao i sve njihove obaveze prelaze na novo 
društvo, i time je osiguran kontinuitet tekućih osiguranja i ugo
vora o osiguranju svih pojedinih društava. Ovom fuzijom triju 
naših vrlo prospernih osiguravajućih društava stvoreno je novo 
preduzeće, koje, prem a volumenu posla i garantnim sretstvima, 
dolazi međ najveća domaća osiguravajuća društva.

Nesumnjivo je, da razlozi za ovu fuziju leže u teškim 
prilikama pod kojima moraju danas raditi naša osiguravajuća 
društva. Ali. ima i drugih, kao što ćemo to docnije videti. Po
goršana privredna depresija poslednjih godina ostavila je i u 
osiguravajućem poslu duboke tragove: Kako na volumenu osi
guravajućeg posla tako i na bonitetu produkcije. Veliki rizici 
nalagali su najveću obazrivost pri čemu je smanjenje poslovnog 
volumena postalo neizbežno. Iz dva razloga: s  jedne strane je 
smanjen osiguravajući posao zbog opadanja vrednosti osigura
vajućih objekata, srozavanja cena, sve većih storna, otkupa, 
smanjene privred. delatnosti i manje cirkulacije dobara, a sa. dru
ge strane moraju osiguravajuća društva sve rigoroznije proce- 
njivati nove ponude i stare ugovore o osiguranju i u sve većoj 
meri otklanjati ih itd. Sve to  je imalo za posledicu znatno opa
danje prihoda od premija, koje ni nova produkcija nije mogla 
nadoknaditi. U celokupnom našem osiguravajućem poslu opali 
su prihodi od premija požara od 190 miliona u 1929 godini na 
133 miliona u 1933 a u ovoj godini jedva da će preći 100 mili
ona dinara. A u 133 miliona bruto premija u požaru u 1933 uče
stvuje ovo novo osiguravajuće društvo sa 23 miliona bruto
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premija ili 18% od celokupnih u zemlji naplaćenih premija. 
Već i samo ovo upoređenje potvrđuje, da se Ujedinjeno 
osiguravajuće društvo nalazi međ najvećim u našoj zemlji.

Privredna depresija je u mnogome pogoršala i način rada 
osiguravajućih društava. Smanjenjem solidnih i sigurnih po
slova pojačala se 'konkurencija a  ova je izazvala širenje ne
zdravih pojava, kao što su to pottarifiranja, smanjenje premija 
itd. što je u mnogome demoraliziralo poslovanje, pogoršalo nivo 
premija i bonitet ugovora a sa druge strane povećalo troškove 
kontrole i one oko održavanja posla. Nesolidna konkurencija i 
pottarifiranje zauzelo je već takav obim, da je postalo realno 
poslovanje, ako ne ozbiljno ugroženo, ipak znatno otežano. Na
ročito u elementaru — zbog čega se j kod nas sve češće čuje 
zahtev za zakonskim utvrđivanjem minimalnih premija, kao što 
je to na primer slučaj u Bugarskoj.

Najvažniji razlog za fuziju ova tri osiguravajuća društva 
leži međutim nesumnjivo u želji za što jačom racionalizacijom 
posla. Za to  su kod ova tri društva postojali vrlo povoljni pre- 
duslovi, pošto se ona u poslovnom pogledu odlično upotpunja
vaju : teritorijalno kao i po granama. Sva tri društva imala su ra
nije podeljene teritorijalne interesne sfere, tako da se novo dru
štvo sada gotovo podjednako rasprostire preko cele naše zemlje. 
Društvo „Triglav” je dominiralo u Slovenaekoj, u elementaru, 
dok se životnim osiguranjem uopšte nije bavilo; Herceg-Bosna 
polagala je težište posla na osiguranje požara i grada, a Var
dar pored požara na nezgode i transport. Pored toga oba su se 
društva bavila osiguranjem života.

Tako su u elementaru iznosile bruto premije u 1932 godini:

Grana Herceg-Bosna Vardar Triglav Ukupno
u hiljadama dinara 

8.326 3.759 7.410 19.495
13 2.329 401 2.743

593 ------  ------- 593
730 1.985 ------  2.715

------- 313 ------  313
------- 72 ------  72
------  ------- 4.037 4.037

9.662 8.458 11.848 29.968

odnosno ukupno 29.9 miiiona dinara, dok su bruto premije u 
elementaru Ujedinjenog osiguravajućeg društva iznosile 1933 
godine 29.7 miiiona i to:

u hiljadama dinara 

19.341
2.006 

122 
4.580 
3.112 

626

Ukupno: 29.788

iz čega izlazi da je u 1933 godini pojačan posao u transportu, 
osiguranju nezgoda jemstva, i loma stakala dok je osiguranje 
požara ostalo nepromenjeno, a kod ostalih malo smanjeno.

Učešće reosigurača u tim premijama iznosi u 1933 go
dini 15.77 miiiona tako da ostaje društvu neto premija od ele- 
mentaira u iznosu od 14 miiiona.

Što se tiče osiguranja života, bilo je kod Herceg-Bosne 
na snazi krajem 1932 godine 3223 polisa sa glavnicom od 
105.72 miiiona, a kod Vardara 3713 polisa sa glavnicom od
116.9 miiiona, odnosno ukupno 6936 polisa sa 222.6 miiiona

dinara. Krajem 1933 godine iznosi kod Ujedinjenog osigurava
jućeg društva osigurana glavnica 212.5 miiiona, odnosno za 
oko 10 miiiona manje — uprkos nove produkcije. Ovo smanje
nje posledica je izvesnih isplata zbog dospelosti, otkupa i stor
na. Bruto prihodi od ovih ugovora iznosili su 9.4 miiiona, udeo 
reosigurača 5.2 miiiona a čista, neto premija 4.15 miiiona.

Prema tome imalo je novo društvo na ukupnim premi
jama prihod od 39.2 miiiona a zajedno sa dažbinama od 3.7 mi
iiona svega 43.9 miiiona dinara.

Interesantno, je upoređenje kretanja premija i šteta u
1933 godini kod pet osiguravajućih društava:

Bruto premije Neto premije

u hiljadama dinara
elementar život elementar život

„Srbija” 4.005 3.040 1.803 2.390
„Kroacija” 21.064 14.534 9.180 10.730
„Sava” 28.091 — 13.353 —

„Jugoslavija” 16.651 9.875 7.364 4.671
Ujed osig. dr. 29.787 9.399 14,017 4.150

Iz ovog izlazi, da je Ujedinjeno osiguravajuće društvo 
(Herceg-Bosna, Vardar i Triglav) u elementaru najveće pre
duzeće u zemlji; posle njega dolazi „Sava” i „Kroacija” ; a u 
osiguranju života ima prvenstvo „Kroacija” a na drugom me
stu nalazi se, sa vrlo malom razlikom, Ujedinjeno osiguravaju
će društvo i „Jugoslavija”.

Svi ovi podaci uzeti su bez dažbina.
Analognu sliku nam daje upoređenje kretanja šteta: 

Bruto štete Neto štete
u hiljadama dinara

elementar život elementar život
„Srbija” 1.531 621 420 383
„Kroacija” 12.142 4.200 4.559 2.453
„Sava” 15.238 — 5.238 —
„Jugoslavija” 7.860 5.146 3.546 2.393
Ujed. osig. dr. 18.751 5.064 9.913 2.166

I ovde se pokazuje snažna uloga novog društva: pre
ko njega isplaćeno je u prošloj godini skoro 29 miiiona dinara 
na ime šteta našoj privredi, od čega je društvo samo snosilo
7.2 miiiona a ostalo reosigurač.

Odnos između bruto premija i bruto šteta kod Ujedi
njenog osiguravajućeg društva veoma je povoljan: u elementaru 
iznose bruto premije 29.7 miiiona a bruto štete 18.7 miiiona 
to jest, štete iznose 64% od bruto premija a u životu su bruto 
premije dale prihod od 9.4 miiiona a štete, bez otkupljenin 
osiguranja, iznosile su 1.82 miiiona odnosno 20.2%, što je upra
vo vanredno povoljno.

Neto prihodi od premija su u elementaru od neto šteta 
veći za 4.1 milion, a zajedno sa neto dažbinama iznose 7.8 
miiiona, za koliko je tekući osiguravajući posao bio aktivan — 
neuračunavajući pri tome upravne i ostale troškove, otpise itd. 
nego samo rashode na ime isplaćenih šteta.

A kod neto šteta i neto premija u osiguranju života 
međusobni odnos je vanredno povoljan.

Analiza računa gubitka i dobitka

Upoređenje sa ranijim godinama je zbog izvršene fu
zije veoma otežano. Zbog objašnjenja strukture sadašnjeg ra
čuna gubitka i dobitka, donosimo prvo u donjoj tablici upo- 
redni pregled računa gubitka i dobitka fuzfcmiranih društava 
pojedinačno za 1932 godinu, koje daje sledeću sliku:

*

Požar
Transport
Grad
Nezgode
Provalna krađa
Staklo
Ostale male grane

Požar i šomaž 
Provalna krađa 
Staklo
Nezgode i lom mašina
Transport
Grad
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RačUn gubitka i dobitka sve neto

Herceg-Bosna Vardar Triglav
Rashodi 1932 1932 1932

u hiljadama dinara
Š tete elementara 1.524 651 10.373
Štete života 491 866 —
Otkup životnih polisa 681 — —
Provizije elementara 481 621 3.480
Upravni troškovi elementara 3.677 1.582 3.463
Upravni troškovi života 786 — —
Porezi 139 — 93
Otpisi elementara 811 712 307
Otpisi života 602 — —

Rez. za neispl. štete elem. 1.070 508 3.669
Rez. za neispl. štete života 255 — —

Prem . rez. elementara 1.963 562 3.898
Prem . rez. života 12.707 8.191 —

Dobit elementara 12 114 81
D obit života 35 — —

Prihodi
Prenos dobiti elemetara 7 93 48
Prenos dobiti života — — —

Prem ijske rezerve elemen. 2.246 612 5.241
Prem. rez. života 12.005 7.433 —

Rez. za neispl. štete elem. 1.164 371 5.718
Rez. za neispl. štete života 233 — —

Prihodi prem. elementara 3.702 1.488 11.848
Prihodi prem. života 2.185 2.337 —

Kamate kapitala elementara. 891 634 2.521
Kamate kapitala života 1.223 188 —

Dažbine elementara 1.661 651 —

Dažbine života 41 — —
Zbir prih. ili rashoda elemen, 9.678 23.592 25.378
Zbir prih. ili rashoda života 15.688 — —

25.366 23.592 25.378

Fuzija je izvršena krajem 1933 godine, a u novom ra
čunu gubitka i dobitka ona do’azi do izražaja na taj način, 
š to  su sva tri društva svoje račune spojila u jedan. Mi smo to 
uradili za 1932 godinu, i ovako dobivene podatke, koji su a 
izvesnoj meri proizvoljni, pošto su prosto sabrani, upoređujemo 
s a  zajedničkim računom gubitka i dobitka za 1933 godinu:

Račun gubitka i dobitka sve neto
u hiljadama dinara

Zbir pozicija triju Posle fuzije u
društava u 1932 g. 1933 g. prema 

završnim rad.
Rashodi

Isplaćene štete elementara 12.553 9.913
Isplaćene štete života 1.357 798
Otkupljena osiguranja 681 1.368
T  roškovi 9.745 9.769
Provizije 4.582 2.232
Premije reosiguranja života — 5.249
Prem ije reosiguranja elementara — 15.770
•Otpisi 2.432 4.336
Rezervna premija elementara 6.423 4.065
Rezervna premija života 20.898 20.748
Rezervisana šteta elementara 5.247 3.373
Rezervisana šteta života 255 327
Dobitak 242 437

Prihodi
Prenos dobiti 148 210
Prem . rez. iz prošle god. elem. 8.099 4.850

Prem. rez. iz prošle god. života 19.438 21.122
Rez. šteta iz prošle god. u elem. 7.253 5.558
Rez. šteta iz prošle god. u životu 233 470
Bruto prihodi od premija elemetara — 29.788
Bruto prihodi od premija života — 9.399
Neto prihodi1 od premija elem. 17.038 14.017
Neto prihodi od premija života 4.522 4.150
Prihodi od dažbina 2.353 3.744
Prihodi od kapitala 5.457 3.245
Zbor prihoda ili rashoda 74.336 78.386

Kod prihoda imamo pre svega smanjenje u tekućim ra-
čunima rez. prenosne premije elementara iz prošle godine, dok 
je ona života u porastu. Dalje su smanjene rezervisane štete. 
To nije samo posledica smanjenja poslovnog volumena u 1933 
godini, nego dolazi od toga što su izvesne prenosne pozicije 
pojedinih društava međusobno kompenzirane.

Uprkos tome vidimo, da su svi stvarni prihodi, neto pri
hodi u 1933 godini manji nego u 1932 godini. Premije su manje 
za 3.4 miliona (elementar i život ukupno), prihodi od kamata 
i investiranih kapitala, efekata itd. takođe su opali, od 5.4 na
3.2 miliona, verovatno zbog toga što su u 1932 godini prihodi 
od dažbina društva „Triglav” sabrana međ prihode od kapitala, 
dok su tome na suprot u 1933 godini baš prihodi od dažbina 
veći za 1.4 na 3.7 miliona dinara.

Kod rashoda vidimo, da su neto štete u elementaru i ži
votu krajem 1933 godine manje nego ranije, što je prirodna 
posledica smanjenja poslova, zbog ćega su opali i prihodi od 
premija; interesantno je i istovremeno tipično za sadašnje pri
like u osiguranju života, da je broj otkupljenih polisa u po- 
slednjoj godini znatno porastao, od 681 hiljada u 1932 na 1.37 
miliona u 1933 godini — što je samo udeo društva, dok je uku
pan otkup iznosio 3.2 miliona.

Kod troškova za sada još nema smanjenja, pošto je to 
tek prvi bilans fuzije, i za period u kome su sva tri društva 
još odvojeno vodila svoje poslove. Tek krajem ove godine po- 
kazaće se uštede, postignute u tome pogledu. Rashodi na pro
vizijama manji su, što je posledica otpočete racionalizacije i 
smanjenja akvizicionog aparata, zbog manjih poslova. Otpisi 
su ove godine znatno veći. Kod sva tri preduzeća iznosili su 
u 1932 godini 2.4 miliona, a krajem 1933 godine 4.3 miliona. 
Međutim viđećemo, da su prilikom fuzije izvršeni i drugi znatni 
otpisi, koji se ne pojavljuju u završnim računima. Posle ovih 
znatnih otpisa, koji su za skoro 2 miliona veći nego 1932 go
dine, iskazuje se u 1933 godini čista dobit od 437 hiljada, dok 
su sva tri društva u 1932 imala čistu dobit od 242 hiljade.

Ova relativno niska dobit, naročito s obzirom na pri
hode od pasiranih  kapitala, dakle onih, koji sa prihodima 
direktnog osiguravajućeg posla nemaju nikakve veze, tipična 
je za sva naša osiguravajuća društva. Kao idealni odnos sma
tra se, da prihodi od premija pored šte ta pokrivaju i sve ad
ministrativne i ostale rashode tekućeg osiguravajućeg posla 
a da prihodi od inostranih kapitala služe za jačanje rezervnih 
premija i fondova društva —  dok se oni kod nas moraju u 
pretežnoj meri upotrebljavati za tekuće rashode.

Tako na primer iznosili su u 1933 godini razni prihodi,
bez prihoda od premija i dažbina, kod:

razni prihodi dobit
u hiljadama dinara 

„Srbije” 2.792 124
„Kroacije” 7.548 1.020
„Save” 3.543 1.095
Ujedinjenog osiguravajućeg društva 3.245 437
što dakle znači, da nigde čisti prihodi od tekućeg posla nisu 
bili dovoljni za pokriće rashoda, što je u pretežnoj meri po-
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siedica pogoršanih privrednih prilika, zbog kojih su potrebni 
vanredno veliki otpisi, kod hartija od vrednosti, nepokretno
sti, neplaćenih premija itd.

Analiza računa izravnanja 
Za nekoliko poslednjih godina pakazuju završni računi 

Vardara, Herceg-Bosne i Triglava — do 1932 godine sledeću 
sliku:

Račun izravnanja „Vardara’
Aktivla 1929 193® 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
Tekući 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 elementare 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 «ravnanja „Herceg-Bosne”
Pasiva 1929 1930 1931 1932

u hiljadama dinara
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
Premijska rezerva 10.962 12.925 13.998 14.671
Premijski prenosi 200 121 238 203
Rezerva za neispl. štete 1.026 1.177 1.397 1.325
Fond osig. za udeo dobiti 12 14 15 15
Dugovi reosigurača 15.409 17.073 1.033 1.232
Prem. rez. za reosig. 835 767 19.053 19.829
Razni poverioci 627 292 347 613

Aktiva
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
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
Potraž. od reosigurača 1.598 1.752 1.529 2.154
Potraž. od glav. zastqp. 3.506 3.956 5.315 5.340
Razni dužnici 78 108 597 733
Inventar 170 143 116 100
Razlika na kursu efekata — — 4.979 4.066
Zbir bilansa 34.496 38.196 42.199 44.024

Račun izravnanja „Triglava”
Aktiva 1931 1932

u hiljadama dinara
Blagajna 2.713 261
Novčani zavodi 826
Hartije od vrednosti 524 448

Kursna razlika drž. hartija od vrednosti — 45
Nepokretnosti 683 6.114
Po-kretnosti — 679
Kod osiguravajućih zavoda 3.720 3.447
Gen. zastupstva 3.358 2.715
Domaća osiguravajuća društva — 44
Razni dužnici — 1.660
Inostrana osig. društva 7.191 3.745

Pasiva
Glavnica 10.000 10.000
Rezerva 120 120
Premijske rezerve 6.775 • 3.899
Rezerve za nerešene štete 5.114 3.669
Ostave reosigurača 1.604 1.261
Razni poverioci 642 955
Dobit 48 S t
Zbir bilansa 24.416 19.985

Kod sva tri društva je razvoj bio jednako povoljan, što 
nam najbolje potvrđuje kretanje premijskih rezervi, koje su 
poslednjih godina porasle kod Vardara od 11.5 na 18.7 miliona, 
kod Herceg-Bosne od 10.9 na 14.7 miliona, dok imamo kod 
Triglava, zbog vanrednih šteta, smanjenje, poslednje godine 
od 6.7 na 3.9 mil. kod premijskih rezervi i od 5.1 na 3.7 mi
liona kod rezervi za nerešene štete. To je bilo stanje do kraja 
1932 godine. U narednoj tablici sabrali smo bilansne pozicije 
sva tri društva za 1932 godinu, i ovako dobivene podatke upo- 
ređujemo sa bilansom novog fuzioniranog društva za 1933 
godinu.

Račun izravnanja 
Zbir bilansnlh pozicija Biians poste

triju društava za fuzije za
1932 godinu 1933 godims

u hiljadama dinara 
Blagajna 3.073 6.046
Novčani zavodi 9.580 13.383
Hartije od vrednosti 13.515 11.123
Kursna razlika drž. papira 4.111 2.805
Nepokretnosti 14.774 14.267
Zajmovi na sopst, polise života 8.828 10.367
Hipotekarni zajmovi 7.471 7.794
Potraž. od osigur. društava 10.141 6.656
Potraž. od filijala 13.504 10.104
Inventar 905 558
Pasiva

Glavnica 15.500 6.000
Rezervni fond 1.514 1.540
Pensioni fond 2.646 2.977
Premijske rezerve 37.307 24.813
Depo reosigur. za prem rez. 21.090 32.612
Rezerva šteta 6.040 3.700
Potraž. osig. i reosig. društava 2.492 9.958
Razno 1.669 1.066
Dobit 210 437
Zbiir bilansa 87.240 83.104

Novo društvo ima posle fuzije glavnicu od 6 miliona di
nara podeljeno u 12 hiljada akcija od 500 dinara nominale. 
Tome na suprot imala su pre fuzije ova tri društva s edeće 
glavnice:
Herceg-Bosna 250.000 akcija ä 100 dinara

2.500.000.—
Vardar 6.000 akcija ä 500 dinara

3.0Ш.000.—
Triglav 20.000 akcija ä 500 dinara

10.000.000.—

Ukupno 15.500.000.—
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Akcije društva „Vardar” zamenjenje su 1:1 za nove ak
cije, „Herceg-Bosna” je za pet svojih akcija dobila jednu novu, 
dok je društvo „Triglav” pre fuzije smanjilo svoju glavnicu 
za 95% i smanjilo nominalu akcija od 5 0 0  na 2 5  dinara i za 4 0  

starih akcija zamenjena je jedna nova. Na taj način izvršilo 
je društvo Triglav svoju internu sanaciju.

Tom prr.ikom potpuno je prečišćen i osiguravajući portfelj. 
:S obzirom na činjenicu, da je kroz račun gubitka i dobitka ot
pisano u 1933 godini 4.34 miliona, od čega 3.78 miliona na kur
snoj razlici efekata, 175 hiljada na nepokretnostima, 37 hiljada 
na inventaru i 338 hiljada na dubiozama, dostižu ukupni otpisi 
prilikom fuzije 13.84 miliona dinara, čime su definitivno eiimi- 
nisane sve štete koje su nastale poslednje godine. Rezervni 
fond je ostao nepromenjen i posle fuzije. Međutim premijske 
rezerve i rezervisane štete kao i depoi reosigurača kao i oba
veze prema istima teško se upoređuju posle fuzije. Neto pre- 
mijiske rezerve (dakle samo onaj deo koji pripada Ujedinjenom 
■osiguravajućem društvu) iznose 24.8 miliona prema 37.3 miliona 
koliko je bio zbir triju društava u 1932 godini, ali je tome na 
suprot u 1933 godini povećan depo reosigurača za premijske 
rezerve za 11 na 32.6 miliona. Rezervisana šteta iznosi 3.7 mi
liona prema 6 miliona u 1932 godini; ovo smanjenje biće sva
kako u vezi sa pročišćavanjem portfelja društva „Triglav”.

Ali, je u punoj meri postignut cilj fuzije: pored raciona
lizacije poslovanja znatno su povećana garantna sretstva, koja 
su za naše prilike ogromna i koja sada, i pored rigoroznog 
čišćenja, još uvek prelaze 88 miliona dinara, od čega iznose 
sopstvena sretstva u uskom smislu, ne uzimajući u obzir pre
mijske rezerve i rezervisane štete, 11 miliona dinara.

Vrlo interesantne su takođe i promene u strukturi aktive 
posle izvršene fuzije, prema zbiru aktivnih računa triju društa
va u 1932 godini. Za 100% to jest na 6 miliona je povećana 
gotovina u blagajni, a potraživanje kod novčanih zavoda je 
poraslo za 4.4 miliona. U toku 1934 godine kupljena je još i 
reprezentativna palata u Kralja Ferdinanda ulici 2 za cenu od 
7 miliona dinara. Bez ove palate iznosile su nepokretnosti kra
jem 1932 godine kod

„Vardara” 4.485 hiljada

,,Herce,g-Bosne” 4.175 „

„Triglava” 6.114 „

Ukupno 14.774 hiljada

a  sa novom palatom vrednost nepokretnosti premaša 20 mi
liona od čega su 2 zgrade u Beogradu, 2 u Zagrebu i jedna u 
Novom Sadu. Portfelj hartija od vrednosti je smanjen od 13.5 
na 11.1 milion a kuirsna razlika otpisom od 4.1 na 2.8 miliona.

Zajmovi na sopstvene polise života porasli su za 1.53 
n a  10.36 miliona, što je u današnjim prilikama najpovoljniji 
plasman za osiguravajuća društva, pošto time već sada otpla
ću ju  svoje obaveze po ugovorima o životnom osiguranju i 
pored toga primaju relativno povoljno ukamaćenje. Hipotekarni 
zajmovi su sa 7.79 miliona neznatno veći, dok su potraživanja 
od osiguravajućih društava svedena od 10 na 6.6 miliona a 
dugovi filijala i zastupstava od 13.5 na 10.5 miliona dinara, što 
je  svakako veoma povoljno.

Čista dobit od 437 hiljada preneta je na novi račun.

U upravi Ujedinjenog osiguravajućeg akcionarskog dru
štva („Vardar”, „Herceg-Bosna” i „Triglav” ) nalaze se sledeča 
gospoda: Doka Nestorović, počasni pretsednik društva;
Dr. Božidar čerović, pretsednik; Franjo Braun, potpret
sednik; Josip Lukman, potpretsednik; šerif Arnautović, Emerih 
Balaban, M. Bek, Dr. Milan Božić, direktor, Teodor Ger- 
gelj, Eirnest Hope, Ivan Hribar, Mih. Lukarević, Gustav Mat-

feld,Oskar Maurer i Osvald Viler. U nadzornom odboru su go
spoda: Rista Ognjanovič, Balog Eugen, Marko Bauer, Manojlo 
čelović, Dr. Janko Kersnik, Franc Knebel i Vitom r Konstanti
novi«.

MOCTEP, ТВОРНИЦА JIAKA И БОЈА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Анализирајући прошле године биланс Мостер a. д., 
фабрика лака и боја, казали смо између осталога, ,да се наша 
индустрија боја и лакова дефинитивно афирмирала и да има 
ова' преимућства за уопешан рад. Све фабрике лака и боја 
уопешно послују и у све већој мери истиокују производе 
из иноетранства. Још до пре кратко време употребљавали 
су се за боље радове готово искључиво тгроизводи страних 
фабрика. Данас су поједине наше фабрике у стању да про- 
дуцирају првокласне боје и лакове тако да су домаће марке 
већ истисле страну робу и за најфиније радове. Ако поред 
квалитета узмемо у обзир и цене које домаће фабрике могу 
да рачунају, разумљиво je да смо у погледу боја и лакова 
на nyiTiy да се потпуно еманципирамо од увоза са стране, 
изузевши наравно хемиске боје, које треба текстилна ин- 
дустрија.

Биланси Мостера ових последњих година најбоље 
нам потврђују, да су се прилике у нашој данашњој инду- 
стрији боја и лакова консолидирале. Јер баш друштво Мо- 
стер било je изложено свим тешкоћама о«о афирмирања и 
развитка једног индустриј.ског предузећа које се <морало бо- 
рити и с иностраном конкуренцијом и с предрасудом у самој 
земљи. Вило je чак и мо-мената «ада je изгледало ,да he Мо- 
стер да клоне. Губитци су били знатни. Али je управа имала 
довољно снаге да елиминира ове губитке отписом главнице. 
A нова средства добијена су успешним повишењем глав- 
нице.

Данас претставља Мостер наше највеће предузеће за 
производњу боја и лакова, a с обзиром на своју финаисијску 
структуру може се убројати међу наше аајсолидније лре- 
дузеће. Властита средства не покривају само све инвести- 
ције него и знатан део потребног прометног «апитала. Ли- 
квидитет je првокласан. Предузеће може приступити новим 
великим набавкама сировина и полуфабриката a да за то 
не тражи кредита. У доба кредитне кризе, кад iMopajy многа 
предузећа редуцирати своје пословање иако код њих по- 
е.тоје сви предуслови за успешал, рад, само због тога што 
им не стоји на расположење довољно обртиог капитала, 
миого значи ако je једно иидустријеко предузеће у стању 
да буде независно и у финансијоком погледу.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1930 1931 1932 1933

У хиљадама динара
Благајна 310 370 383 1.188
Ефекти 105 105 88 85
Земљиште 229 311 311 311
Зграде 4.763 4.763 4.763 4.763
Машине 3.420 3.420 3.420 3.420
Инд. ‘пруга 139 139 139 139
Инвентар 338 338 338 338
Дужници 5.035 5.566 4.929 4.770
Менице 12 16 6 22
Залихе 4.306 3.205 5.223 4.330
Пасива
Главница 4.500 4.500 4.500 4.500
Резерва 86 86 86 86
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Ам/ортизација 4.524 5.306 6.068 6.757
Повериоци 6.325 4.999 3.821 3.267
Акцепти 2.999 3.177 4.925 4.525
Добитак 116 133 150 170
Збир биланса 18.663 18.238 19.604 19.336
Код инвеотиција нема никаквих промена. Зграде и ма- 

шине балавсиране су са 8 милиона 183 хиљаде. Ако узмемо 
у обзир и мнД. пруге те инвентар, оне доетижу 8 милиона 
660 хиљада динара. Фонд амортизације износи крајем 1933 
године 6 милиона 757 хиљада. Према томе све инвестиције 
претстављају вредност од иопод 2 милиона. Али толико 
вреди вероватно еамо аемљиште, јер се данас фабрика већ 
иалази у близини релативно скупих градилишта.

Ш то у благајни што код Поштамске штедионице, било 
je «онцем године готовине аа 1 милион 188 хиљада. Ретка 
су индустријека подузећа која расш лаж у са толиком гото- 
вином. С обзиром на чињеницу да готовина прелази милион 
динара, у коливо се не приступи већим набавкама сировина 
и полуфабриката, подузеће je у стању да у још већој мери 
редудира акцептни кредит.

Дужници су опали за 150 хиљада динара; они се ома- 
њују већ три године, што je у вези са ориликама иа тржишту 
пошто се сада одобравају кредити >са много краћим роко- 
вима него раније.

Залихе робе смањене су за милион динара. Међутим 
а»о се узму у обзир залихе концем 1931 године, оне су до

краја 1932 биле порасле за 2 милиона динара тако да je  
њихово смањењ-е у току прошле године за 'један милиов 
динара сада готово нормална појава. Поготово што су сада 
прилике на' тржишту потлуно прегледне и више се не про- 
изводи на лагер него само оно што се у догледно време 
може и плаеирати.

Бовериоци су опали за 600 хиљада динара. A акцепти 
за 4Ш хиљада или укуггао за 1 милион динара. Тиме се см а- 
њују и издаци no каматава. A ти he у овој години бити 
још л!ањи јер ће због великих готовина у благајни обавезе 
бити још и даље редуциране.

Амортшационом фонду je дотираио 700 хиљада ди- 
нара. Из овога излаЗи да je амортизација нарочито интен- 
зивна. У прошлој години постигнут je добитак од 20 хи- 
љада динара, a заједно са преносима из ранијих година до- 
битак износи 170 хиљада. Због ових знатних амортизација 
није још плаћена дивиденда. Али ће до тога доћи за 2 до 3' 
године јер онда he се ггемпо' амортизација уопорити, већ 
и због тога што he онда инвестиције и амортизација бити 
изказане готово са истим износом — ако не буде дошло до 
нових инветиција.

У управи овог предузећа налазе се следећа г. г.: Ро- 
берт Лајбенфрост, Људевит Плахте, Максо Антић, Др.. 
Бранко Пливерић, Туна Перковић, Др. Сигфрид Кауфер,, 
Артур Гвоздановић и Злапгко Пуклер. Како се види, поду- 
зеће се налази у интересној сфери Прве хрватске штеди- 
онице и југословенске удружене банке.

Ширите О^родео Благостање

i  v i  ■Пошташска
К Р А Љ Е В И Н Е  Ј У Г О С Л А В И Ј Е

ЦЕНТРАЛА У БЕОГРАДУ, —  ФипиЈале у Загребу, Љубљани, Сарајеву и Скопљу.

О Т Б А Р А  Ч Е К О В Н Е  Р А Ч У Н Е

с в а к о м  ф и з и ч к о м  и  п р а в н о м  л и д у .  Илакања п р е к о  ч е к о в н и х  р а ч у н а  с у  

б р з а ,  п о у з д а н а  ш ј е в т м н а ,  & м о г у  с е  в р ш и т и  код с в е ж  п о ш т а  у  д р ж а в и «

ПОДРЖАВА ВЕЗЕ С ИНОСТРАНСТВОМ 
ПРИМА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ

штедна књижица Поштанске гатедионице најпогодније 
je сретство за штедњу, јер се штедни улози примају 
и исплакују код свих пошта без икаквих трошкова.

ЧЛАН JE БЕРЗЕ И ИЗВРШУЈЕ БЕРЗАНСКЕ НАЛОГЕ СВОЈИХ КОМИТЕНАТА.

ЗА УЛОГЕ HA ШТЕДЊУ КОД ПОШТ. ШТЕДИОНИЦЕ ЈАМЧИ ДРЖАВА

Обавештења даје Поштанска штедионида и с в е  поште у з е м љ и .

шзш
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S a d r ž a j:
Vračarska zadruga a. d., Beograd
Бродарско акционарско друштво „Оцеаниа”, Београд
Смит &. Мгаи|е, творница папира д, д., Сушак
„Титанит” д. д . за хемиску индустрију, Загреб

VRAČARSKA ZADRUGA A. D., BEOGRAD
Uprava Vračarske zadruge a. d. Beograd podnela je kra

jem juna o. g. zboru bančinih akcipnara izveštaj o radu u 193-3 
godini, iz koga reprođukujemo sledeče konstatacije: „Poslovi 
Zadruge u minuloj godini krenuli su znatno na bolje... Priliv 
novca takođe je bio jači, te smo iz  sopstvenih sretstava ispla
tili ulagačima preko 4 miliona dinara na ime glavnice i kamate... 
Ukupno za vreme krize — od avgusta 1931 — isp at ii smo 
ulagačima oko 10 miliona dinara... Sa zadovoljstvom konsta- 
tujemo, da je prestala uznemirenost kod naših ulagača... U
1933 godini postigli smo znatne uštede na ličnim i režijskim 
troškovima a poslovnu godinu smio završili viškom prihoda od 
635 hiljada, koji je upotrebljen za otpis sumnjivih potraži
vanja”.

Razlozi, koji su rukovodili upravu Vračarske zadruge da 
traži bankarsku zaštitu, specijalne su prirode. Poznato je da 
ima kod nas banaka, koje nisu tražile zaštitu od ulagača ili 
poverilaca, pa ipak ne odgovaraju svojim obavezama. Ah ima 
istovremeno i vrlo velikih razlika ,međ bankama koje su se ko
ristile zaštitom. Tako na primer je notorno, da Vračarska za
druga, do novembra 1932 godine, uopšte nije osetila krizu po
verenja — pošto su njeni ulagači bili savršeno mirni, dok su 
mnogobrojne druge banke već preko 14 meseci imale da izdr
žavaju najtežu navalu ulagača. Do ove kod Vračarske zadruge 
verovatno ni docnije više ne bi doš'o, da nije nekoliko ulagača, 
dva meseca pred kraj 1932 godine, zbog dveju poznatih beo
gradskih banaka, koje su -otišle pod zaštitu paragrafa 5 Zakona
o zaštiti zemljoradnika, izgubilo nerve i neočekivano1 otkazalo 
uloge od oko 7 miliona dinara. Uprava je smatrala, da nije pra
vo da jedne ulagače isplati na štetu drugih, i pošto nije dobila 
pomoć od Narodne banke, ona se odlučila da zatraži zaštitu.

Vračarska zadruga je uredbom dobila respiro, ali je ona 
uprkos tome isplatila u 1933 godini svojim ulagačima preko 
4 miliona, što je verovatno više nego što bi bila prema uredbi 
obavezna. To je svakako i jedan od važnijih razloga, da 
su se ulagači u 1933 godini smirili, što nam potvrđuje činje
nica, da su ulozi u bilansu za 1933 godinu prema 1932 go
dini opali za svega 1.8 miliona, što znači, da je pored ispla
ćenih uloga od 4 miliona bilo i novih, za oko 2.2 miliona di
nara. Uprkos smanjenju ulagača, uprava Zadruge je iz predo- 
strožnosti i eventualnosti, koja bi mogla da poremeti mirno 
poslovanje, tražila i zaštitu prema uredbi od 4 decembra 1933 
godine za vreme dok se ne nađe načina da se bankarska kriza 
definitivno likvidira.

Zbog režima uredbe pokazuje bilans u 1933 godini samo 
neznatne promene:

Račun izravnanja 
Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.

u hiljadama dinara 
Blagajna 450 955 1.407 . 691

Žiro kod Nar. banke 1.948 403 — _ _ ------- :

Menice 16.039 14.843 14.012 13.684
Lombardni zajmovi 93 70 52 --------

Tekući računi 19.774 21.752 20.751 19.629
Nepokretna imanja 16.177 18.400 19.985 20.472
Pokretnosti 282 266 239 132
Hartije od vrednosti 14.620 14.066 10.950 10.836
Privremeni računi 546 2.735 2.168 1.219
Poštanska štedionica 192 39 — —

Razna aktiva 632 795 365 1.060
Ostave, garant-ije itd. 59.264 68.147 76.011 75.463

. Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000
Rezervni fondovi 3.583 3.603 3.611 3.619
Fond kursne razlike 1.944 666 169 240
Ulozi na štednju 32.729 34.897 32.645 30.838
Ulozi po tek. račun. 1.602 2.437 2.477 1.786
Poverioci 5.754 7.940 9.434 9.012
Privremeni računi 464 1.190 1.594 1.009
Prenosna kam ata 344 196 98
T an ti jem a 750 500 — ‘—

Razna pasiva 710 870 437 1.111
Dividenda 3.000 2.000 --------

Dobit za prenos — — -------- 38 --------

Zbir biiansa 130.172 142.473 145.940 143.177
Obrtni kapital

Račon

70.908

gubitka

74.326 

i dobitka

6-9.929 67.714

Rashodi
Kamata 2.767 3.091 3.390 3.292
P  ate 869 709 527 437
T rošikovi 1.625 1.575 919 808
Otpisi — — 628 802 635
Dobit 3.750 2.500 38

Prihodi
Kamata 3.644 3.804 3.897 3.971
Od nepokretnosti 563 563 749 870
Hartije od vrednosti 2.972 2.159 295 185
Razni prihodi 1.831 1.968 691 ------ -

Naplaćena otpisana p o tra ž .------ 8 43 107
Zbir prihoda ili rashoda 9.012 8.503 5.676 5.172

Obrtni kapital bančin smanjen je poslednje godine 
per saldo za 2.2 na 67.7 miliona, od čega je glavnica 20 mi
liona, rezervni fondovi i fond kursne razlike 3.85 miliona, —• 
dakle sopstvena sretstva 23.85 miliona, ulozi na štednju 30.8 
miliona, reeskontni kredit 9 miliona (manji za 400 hiljada), 
ulozi po tekućim računima 1.78 miliona (prema 2.5 miliona u 
1932 godini) i privremeni računi 1 milion (prema 1.6 miliona u 
1932 godini).

Iz ovoga izlazi, da iznose obaveze 42.5 miliona a sop-
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stvena sretstva 23.8 miliona, što je svakako veoma povoljno 
i mnogo povoljnije od odnosa ikoji se kod novčanih zavoda 
sm atra normalnim. Dalje treba uzeti u obzir da uprava raspo
laže sa oko 70% glavnice Zadruge i da su članovi Zadruge 
istovremeno i veliki ulagači.

Uprava napominje u svome izveštaju, da je saobrazno 
propisima uredbe o zaštiti uputila Ministarstvu trgovine i nov, 
pročišćen biians — koji je zbor akeionara takođe imao da 
odobri — u kome su rezervni fondovi upotrebljeni za otp's 
aktive ma današnju sniženu vrednost, tako, da su pasiva i ka
pital Zadruge potpuno pokriveni realnim vrednostima. Detaljna 
analiza strukture aktive potvrđuje to u punom obimu, jer baš 
u aktivi leži ogromna rezervna snaga Vračarske zadruge.

Aktiva u poslednjim godinama ne pokazuje znatnijih pro- 
mena, a podeljena je u glavnome na četiri računa: na menične 
zajmove (13.7 miliona), na tekuće račune (19.6 miliona), ne
pokretnosti (20.5 miliona), i na hartije od vrednosti (10.8 mi
liona) .

Najveće račune aktive pretstavljaju dakle nepokretna 
imanja Zadruge i aktivni tekući računi, svaki sa okruglo 20 
miliona dinara. Prema 1931 godini aktivni tekući računi opali 
su za oko 2 miliona (po jedan mi ion godišnje); u tome računu 
nalazi se i obrtni kapital od oko 7 miliona kojim finansira Za
druga svoj hotel „Srpski Kralj” koji je bilamsiran među ne- 
pokretnostima sa oko 12 miliona. Vračarska zadruga bi mogla 
da izdvoji hotel iz računa nepokretnosti i da ga bilansira za- 

* sebno, kao sopstveno preduzeće. Već zbog toga što upravlja 
hotel u sopstvenoj režiji i on za nju ne pretstavlja samo ne- 
pokretnost, nego jedno vrlo lukrativno preduzeće. U 1933 go
dini postigao je hotel čistu zaradu od 1.7 miliona • prema 1.1 
milion u 1932 godini (pošto su u toj godini izvršeni novi ra
dovi u hotelu) što je prema investiranom kapitalu ukamaćenje 
od 10%. To nije prihod od kam ate nego rezultat komercijalnog 
rada, što je naročito u sadašnje vreme maksimiranja i skidanja 
kam ata vrlo važno, pošto ovi prihodi ne podležu ograničenjima. 
Opravdano može se očekivati, da će prihodi hotela u ovoj 
godini biti još mnogo veći, pošto je povećan saobraćaj stra
naca i pošto je hotel po svome renomeu u Beogradu van 
svake konkurencije. Dalje imamo u poziciji nepokretnosti po
red palate u Beogradu i diva vinograda Zadruge u Smederevu, 
koji snabdevaju hotel vinom, rakijom, voćem i povrćem.

Menični zajmovi svedeni su poslednje četiri godine od 
16 na 13.6 miliona, od čega je preko 70% hipotekarno obezbe- 
đeno. Preko tog  računa i preko aktivnih tekućih računa Za
druga je finasirala podizanje zgrada, preko 300, koje su pro
date na otplatu.

Račun hartija od vrednosti takođe je neobično važan. 
Prema 1930 godini smanjen je za okruglo 4 miliona, zbog 
predaje izvesnog dela državnih papira; gubici na tome 
portfelju potpuno su likvidirani, što nam potvrđuje i fond 
kursne razlike, koji se prvo istopio od 1.9 miliona u 1930 
na 169 hiljada u 1932 godini, a koji je krajem 1933 godine 
opet u  povećanju, na 240 hiljada. U ovome portfelju naj
važnije su dve grupe papira — industrijskih i to akcije 
Pivare Vajfert i one Prvog akcionarskog mlina u Beogradu. 
Vračarska zadruga je imala veoma srećnu ruku u pogledu svo
jih plasmana. Eksploatacija hotela „Srpski Kralj” i angažman 
u najelitnijim privrednim preduzećima prestonice pretstavljaju 
realne vrednosti, koje ne može uništiti privredna depresija, ma 
koiiko dugo ona trajala, pošto su to industrije životnih namir
nica. U Prvoj srpskoj parnoj pivari Đorđe Vajfert Zadruga 
učestvuje sa oko 50%, a akcije od 1500 dinara nominale bi
lansira sa 1000 dinara. Uprkos tome što je kriza pivarske indu
strije neobično pooštrena, umela je ova pivara da svoje re
žijske troškove u toku 1933 godine svede na obim koji odgo
vara sadašnjoj potrošnji, tako da je rentabilitet opet uspostav

ljen. Uprava Zadruge konstatuje u svome izveštaju, da iznose 
kod nas javne dažbine 264 dinara na hektolitar piva premai 120 
dinara u Mađarskoj i 140 dinara u čehoslovačkoj. Potrošnja, 
koja je strahovito opala povećala bi se, ako bi se snizile cene 
pivu, što je međutim nemoguće samo pod u si ovom smanjenja 
cena. Ako bi se smanjenjem javnih dažbina povećala potrošnja 
piva i time i državni prihodi, onda bi poslovi pivare išli nor
malnim tobom kao i pre ove krize. T reba imati u vidu da ima 
pivara glavnicu od 30 miliona i da je njena stvarna vrednost, 
po odbitku obaveza, danas, uprkos krizi, gotovo dva puta veća 
od glavnice, što bi značilo da jedna akcija koju Vračarska 
zadruga bilansira sa  1000 dinara vredi u stvari oko 3000 di
nara. Vrlo aktivan je i Prvi akcionarski mlin, Beograd, koji 
je za 1933 godinu podelio dividendu od 100.— dinara po 
akciji, a u čijoj glavnici od 3 miliona Zadruga učestvuje sa 
oko 60%.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da je uprava učinila 
maksimalan napor saniranja: režije su svedene na minimum; 
p1 arte su opale od 870 hiljada na 437 hiljada, a troškovi od 1.6 
miliona u 1930 na 808 hiljada. Kod prihoda vidimo, da su oni 
od kamate i nepokretnosti veći nego u ranijim godinama, dok 
su tome na suprot prihodi od efekata i razni prihodi opali — 
prvenstveno zbog manje dividende industrij sikih preduzeća. AH 
je Uprava rigoroznom štednjom umela da smanjenjem rashoda 
nadoknadi manjak od prihoda, tako da je i poslednje dve go
dine postigla čistu dobit, ikoju je upotrebila na otpise sumnjivih 
potraživanja. Da se i ovi otpisi najrigoroznije izvršuju sledi 
iz toga, što je u 1933 godini naplaćeno 107 hiljada od već 
otpisanih potraživanja.

U upravi se nalaze g. g.: Košta J. Protić, pretsednik; 
Jovan St. Veljković, Mihajlo SI. Obradović, Vladimir R. Go- 
đevac, Toma Cincar-Jankovic a u nadzornom odboru: Milorad 
J. Antula, Miloš Ilić i Božidar D. Vlajić.

БРОДАРСКО АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО „ОЦЕАНИА” 

БЕОГРАД

0  једном осетнијем сређивању прилика у нашој 
трговачкој лторнарици за сада још не идаже бити говора. У 
прошлој тодини налазила ce укупиа тонажа наше трговачке 
морнарице први лут у ападању. Bpoij и  тоиажа продатих 
бродова био je далеко већи од броја и тогааже иово иабав- 
љених објеката. Тако су редуцирани у првом реду бродови 
који су били већ и сувише отари и истрошени, као и они 
који нису давали наде за рационалгау експлоатацију. Ови 
бродови су добриаи делом били распремљени у нашим и 
страним лукама, a  делимичио они су продали као старо 
железо и no тсше he бити демонтирани.

У периоду виеољих поморских [ставова ка:да трошко- 
ви експлоатације нису играли та«о пресудну уло1гу као што 
je то сада случај, могли су  ce одожати у погону и старији 
бродови хоји су за лловидбу били нерентабилни и који су 
требали далеко више угљена него дауги бродови ica модер- 
иим машинама. Данас, кад icy подвозни ставови крајље ни- 
оси, могу да издрже све већу »онкуренцију -caMioi oihh бро- 
дови који имају ииске режијске трошкове. Код наше трго- 
вачке морнарице персонални издаци нису знатни, али je 
погон старијих објеката тако скуп да ce и успркос ниским 
персоналним издацима једва може везати крај с крајем.

Ситуација je код 1сло1бодне пловидбе и даље неповољ- 
на. Али није много боља1 ни код субвенционираних линија. 
Промет код субвенциониране пловидбе није увек тажо ин- 
тензиван да би осигурао рентабилитет већ од самих при- 
хода «а подвозу. Поготово што je копкуреицггја тако знат- 
на да ce ca превозним тарифама мора стално ићи на ниже. 
Ак.0 ce желе одржати бар «еке линије са важнијим приста-
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ииштима иншемства, онда je државна субвенција неопход- 
но потребна. Код нас још у толико више, што и т а л и ја н с к и  

бродови у линијама које имају у Трсту полазну тачку и 
жоји пристају и у иашим пристаништима уживају ванредно 
;велике поппоре. Њима je омда лако да подвое из наших у 
страиа пристаништа држе ванредно ниским, да би на тај 
начин жшкурисали нашим линијама. И кад би им то у 
ствари и уопело' и кад би добили фактичии монопол у по- 
даорском промету између наших и страних пристаништа, 
они би, no себи се разуме, повисили своје тарифе, jep je 
њима мало 'сггало до тога да ли ћемо ми ус-пети да плаш - 
рамо наше аргикле на етрамим тржиштима или не. 
Или се у извесним лравцима толерира да више друштава 
подржава готово исте линије, при чему наравно једно дру- 
гоме «онкурише и обара тарифе, ш та има за  последицу да 
се никако не може развити одговарајући' саобраћај.

Ј.Оцеанија” je прошле године продала бродове „ја- 
дера” и „Морава”, a лочетком ове настрадао je пароброд 
„Диамант”. У накнаду за no купљен je нови брод „Тимок” 
који je пуштен у саобраћај пре 10 година и који боље од- 
говара лотребама редовних линија. Поетоји пројекат да се 
купи још један «личан брод, тако да he ,по;сле тога пловни 
парк за . редош е линије бити у далеко бољкм коидицијама 
него што je то  равије био случај. Слободну шовидбу, као 
нерентабилну, „Оцеаниа” све више напушта и еву своју 
тгажњу концентрише на редовне линије са Францусклм, 
Шпанијом, Алжиром и Мароком.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Актива 1930. 1931. 1932. 1933.
У хиљадама динара

Пароброди 36.206 36.206 36.206 34.147
Ефекти 4.265 3.915 3.867 3.821
Дужници 8.210 10.744 11.587 9.270
Материјал 396 332 367 301
Г убитак 2.633 2.303 2.888 3.179

Пасива
Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Резерва 1.000 1.000 1.000 1.000
Фонд амортизације 15.673 17.483 19.293 17.115
Повериоци 14.729 14.686 14.325 12.276

Пароброди су ове године билансирани са 2 дшлиоиа 
динара мање. To je разлика у цени између купљеног брода 
_,;Тимок” и продаггих „Јајдера” и „Морава” . Исгго je тако 
смањен фонд амортизације, на!име за  квоту, «оја отпада на 
два 'продата брсЈда. Дуж:ници су емањени за OROip« 2 и no 
милиона динара. Изгледа, да je субвешција прошле го(Дине 
уре;дније примљена. Упоредо са омањењем дужника сма- 
■њени су и о о в е р и о ^  што значи знатну уштеду на ка'матама.

Рачуни губитка и добитка овамо! изгледају:
Приходи 1930. 1931. 1932. 1933.

Бруто лриходк 42.428 35.881 31.020 28.359
Расходи

'Издаци пловидбе 36.994 36.683 28.763 26.092
Амгартизација 1.810 1.810 1.810 1.699
Камата 1.289 1.057 1.031 858

Друштвени бродови превезли еу прошле године разие 
робе 197.388 тоиа, 94.600 кубичних метара дрвене грађе и 
2.997 комада говеда, преваливши при томе 220.208 миља. 
И ако je промет из маше земље био за 5 тона већи, ипак 
су приходи за >скоро 3 милиона дин-ара ман>и него раиијих 
шдина. Значи да je  и прошле године било обарања1 подвоз- 
них ставова. Амортизација je износила 1.7 милиона. А«о 
узмемо у обзир да фонд амортизације гижазује на концу 
године смањена за преко 2 милиоиа динара, онда je, узевши 
у  обзир дотацију за прошлу годину, разлика к.од

амортизадије продатих бродова износила укупно чжо 4 
милиоиа динара.

Губита« у прошлој години износи 291 хиљаду динара. 
To јест мање него ранијих година, тако да се и у том прав- 
цу oiceha извесно поболлиање. Кад би се субвенција доби- 
вала на време, могле би ое обавезе редуцирати на минимум, 
што би имало за последицу знатие уштеде на каматама, тако 
да 'би година могла бити закључена евентуално и са добит- 
ком. Jep издаци на каматама далеко су већи нето што из- 
ноои исказани губитак.

У управи се налазе следећа г.г.: "Борђе Велисавље- 
вић, претеедник, Мажуранић-Јанковић Маријан, потпрет- 
седаик и чланови: Антић Богумил,' ТЈунио Рудолф, Хубер 
Антон, Крајач Др. Вук, Лучић-Роки MapKOi који je главни 
директор, Маровић Мате, Пливерић Др. Бранко, Полић Ка- 
зимир, Прица Драгутин, Ранковић М. Јован, Смоквина Ми- 
лорад и Др. Милан Стојадиновић. A у Надзорноаи одбору 
су (Г.Г.: Ђиновеки Љубомир, претседиик Старе Др. Егон, 
потпретседник, и чламови: Гвозденовић Опасоје, Микуличић 
Винкјо, ГГолић Бошдан и Шврљуга Др. Радован.

Ових дана „Оцеаииа” je купила један нов брод, 
„Вис”, са тонажом од 3.100 бруто тона и брзином од 13 
миља, чиме je свој ш овии парк битно оовећала. Нарочито 
за линијску службу.

СМИТ & МИНИјЕ, ТВОРНИЦА ПАПИРА Д. Д., СУШАК
Код сушачке фабрике папира Смит и Миније врше 

се и даље нове инвестиције. И прошле године показује ра- 
чун „фабрички уређај” повећање од окоро 1 и no милиона. 
Нове инвестиције врше се и ове године a  оие he доћи до 
изражаја у билансу за 1934 годину.

Ове године подиже се нова калорична електрична 
центра!ла. И то не оаш> за  потребе фабрике нето и за  по- 
требе Сушака. Kao што je позшпго електрификацију Суша- 
ка и ближе околкне врши „Електра” . Већина главнице 
овог подузећа налави се у рукама сушачке Градске штеди- 
омице. Пдаребну струју добива друштво „Електра” a преко 
н>е и Сушак из Ријеке, дакле из иностранства, a  само де- 
лимично je повлачена струја из фабрике Смит и Миније. 
Међутим временом je сазрело- еазнање да није згодгао снаб- 
девати Супшк електричјном струјом из иеостраистеа. Рада 
тога ее шило за тиме да1 се сва еотребна електрична енер- 
гија производи у земљи.

Подизање нове калоричне дентрале било би и сувише 
окупо за „Електру” д. д. Постоји пројекат, који у 0 стал01м 
још ни данас није потпуно одбачен, наиме да се Сушак 
спо|ји са електричним централама Карловац—Загреб. Међу- 
тим и ту  би инвеетиције биле зиатне. Поготово што потро- 
шња струје на Сушаку није нарочито велика.

Сушачка „Електра” даваће у будуће потребну елек- 
тричну енергију и Бакру и суседним еелима. Али тиме још 
није решено питање снабдевања електриком самог друштва 
„Електра” . За оада оео he добијати још више струје од 
стране фабрике папира Смит и Миније, која због тога и 
подиже нову већу каларичиу централу.

Нови закон о картелима у извесној мери тангира и 
нашу индустрију папира, a  пре свега «онфекцију —  у пр- 
boim реду производњу «уверата и врећица од хартије. Ме- 
ђутим фабрика Сдшт и Миније израђује специјалне врсте 
папира, првенствено свилени и цигаретни narnp, тако да je 
за њу готово свеједно да ли постоје картели или не.

Биланси за 4 ооследње године оваио изгледају: 
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара 
Фабрички уређај 34.970 38.404 40.096 41.463
Залихе робе и материјала 10.240 8.820 12.190 7.147
Дужници 8.477 11.390 8.516 14.119
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Ефекти 1.239 2.387 1.544 1.493
Благајна 119 137 109 130
Г убитак 

Пасива
134 68 54

Г гавница 15.000 15.000 15.000 15.000
Везерва 313 313 313 313
Резерва валоризације 1.750 1.750 1.750 1.750
Фонд амортизадије 8.737 11.161 11.161 14.2,14
Повериоци 29.378 32.984 34.286 33.144
Д-обитак — — — 33
Збир билаиса 55.179 61.209 62.510 64.455

Инвестиције ty , као ш то то уводно спо.менус.мо, ло- 
ново порасле за скоро 1.5 милиона динара. За!лихе пока- 
зују смањење од 5 милиона динара дож су дужници порасли 
за 4.5 милиона, дакле невако једанаио. To значи да je илас- 
ман робе био лакши и да су ее залихе могле и с п р а з н и т и .  

Концем 1932 годиве биле су ice наиме иагомилале веће за- 
лихе, — можда због већих заииха сировина и материјала. 
Сада 'су се залихе опустиле на равији ниво, na чак и испод 
тога. To смањење долази еввнтуалгао од тешкоћа око пла- 
смана израђене робе иего од боље продаје, која омогућује 
глатки пласман израђених иродуката.

Параиелио са бољим пласманом производа односно 
смањењем зашиха иде и nopaiCT дужника. С обзиром да 
Смит и Миније раде увелико и за државне усггаиове, ра- 
зумљиво je, да су нотраживаи.а у лора|сту.

Код других позиција активе нема већих лромена. У 
пасиви je <смањење код повериоца за  преко милион динара. 
Фонд амортизаДије показује пораст од шреко 3 милиома ди- 
нара, Годиве 1932 вије било амортизадије. Због тога je 
прошле тадиие амортизација била интеизивнија. Т »  опет до- 
казује да je подузеће радило са' бољим пословним резулта- 
том, пошто je опет лгогло извршити потребну амортизацију.

Прошле године иолучеи je чиети добитак <од 87 хи- 
д>ада динара. Од тога 54 хиљаде употребљено je за  елими- 
нирање остата!ка губитка из ранијих година док je 33 хи- 
љаде остало као вишак. Како je сада коначно отписан >гу- 
битак из ранијих лодива може се очекивати, да ће у до- 
гледно време получеаи добитак бити довољан и за испшату 
одговарајуће дивиденде.

У управи овог врло npoicnepHor предузећа налазе се 
сдедећа г.г.: Миливој Цриадаж, Карл Миније, иотпретсед- 
ник a чланови су Карл Фремон, Др. Александер Горуп, 
Антон Хубер, Инж. Феликс Ммније, Др. Бранко Пливерић 
и Златко Пуклер.

„ТИТАНМТ” Д. Д. ЗА ХЕМИСКУ ИНДУСТРИјУ, ЗАГРЕБ
Биланси „Титани?”-а д. д, за хевиијску индустрију у 

Загребу за последње 4 године ивако изгледају:
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара 
Земљиште 121 121 115 110
Фабричне зграде 2.417 2.296 2.182 2.073
М-ашине 560 683 615 554
Ефекти 203 195 149 308
Складиште 4.194 6.071 2.922 3.975
Иввентар 777 955 929 900
Бдагајна 567 683 497 149
Дужници 12.947 11.401 14.266 13.114
Пасива

Глааница 8.000 8.000 8.000 8.000
Резерве 180 500 500 500
Резерва амортизације 250 250 250 250
Повериоци 12.092 12.803 12.026 11.269
Добитак 1.347 803 596 1.084
Збир билаиса 22.121 22.789 21.760 21.420

Чисти добитак даноси 1 милион 84 хмљада динара, 
шта значи, да je готово дваструко већи од добитка у 1932

гадаии. Много се ириближује добитку из 1930 годиње. A 
већи je -од онога у 1929 години. Пре.ма томе лтоже се закљ у- 
чити да су код „Титанита” поггпуио' елиминираее последице 
привредне депрееије. и да друштво ради са истим проспери- 
тетом као и пре кризе.

Рударека продукдија je у порасту. A „Титанит” je 
главни лиферант експлозпва који je потребан рударсЈООј 
индустрији у врло великим количинама. A и за друге оотре- 
бе „Титанит” лиферује велике количинс различктог екопло- 
зива. С обзиром на јопшти развој прилика, потреба за експло- 
зивима може пре да порасте не-го да се сма&и. Поигто „Ти- 
танит” у извесвом погледу има моногтолни положај, јер je 
највеће приватно шодузеће за производњу разивх ексшгози- 
ва, то наравно мора деловати и на потрошњу и im проспе- 
ритет таквог подузећа.

Са преиасом из године 1932 у виеини од 285 хиљада 
динара1, укупни до'бита« који je 0'Ста0 на расположење глав- 
ној скупштшш ИЗИ10СИ 1 милион 369 хил>ада према 975 хи- 
љада прошле године. Kao што je позиаио „Титанит” води 
једну обазриву дивидендну политику, задржавајући увек 
знатан део добитка као пренос на нови рачун.

Инвестиције показују омањење од иеких 100 хиљада 
дпнара, односно заједно са машипама око 150 хил.ада ди- 
нара. Ka«© се амортизаЦија врши непосредно на рачун по- 
јединих »нвестидија a не ореко наронитог рачуна у пасиви,,. 
то се не може видети да ли и у иојој подини није било и 
неких инвестација, na смањење појединих ловиција долазн 
као резултат разлике између вредности нових инвестиција 
и извршених отписа. У прошлој години, судећи no висини 
укупног омањења протувредности инвеетиција, до нових 
већих инвестиција није дошло.

Све инвестиције не доотижу ии 3 .чилиона дипара. 
Како главнида шноси 8 милиона динара, то не само да су 
све иивестиције потпуно покривеке властитим сретствима,- 
него и вајвећи део обртног капитала.

Складиште показује пораст од једног милиона дина- 
ра. Међутим оио je још за два милиона динара мање од. 
стања концем 1931 године. Пораст складишта1 у прошлој 
години доводи е е ' у везу еа појачаео;м делатношћу, услед,. 
ко-је су залихе колико' сировина и полуфабриката, толико и 
гоиове робе у тарасту.

Дужници показују смањење за милиен дивара. Макар 
да je подузеће било иитензивније ааиослено, потраживања 
су ипак с.чан.ена, јер ice сада код кредитирања више води 
рачун^ о томе да рокови плаћања не буду сувише велики. 
У 1932 годиик дужници су према 1931 шдини били лорасли 
скоро за  3 милиоиа динара. И после смањења од преко ми- 
лиои динара они су већи него што су били коицем 1931 
године. A и већи »eroi ранијих иормалних година. Један ве- 
лики .потрошач продуката „Титанита” дсиста je спор у пла- 
ћању, a ту не ломажу никакви услови, јер овај потрошач 
има у неку руку монополни лоложај.

Ефекти показују известан пораст. Можда то долази. 
од набавке државиих т п и р а  ради разних лиферацвја. A 
можда од суделовања у другим индустријским оодузећима.

У вези са измеиама у лктпвној страни биланса пове- 
риоци су с.мачвени за скоро милион динара. Међутим, они 
су и даље мањи од дужника, гтако да с;у властитим срет- 
ствима покривене не само све инвестиције и ове залихе 
робе и -сировине, него и једаи део дужника. Обавезе су у 
главноме због лиферованих сировина и полуфабриката. И 
то лрвенствено према подузећима са којима се стоји у ус- 
кој тословној и финаесиској вези.

У улрави ice »алазе следећа гл \: Др. Фердииаид Грам- 
берг, претседиЈЖ, Едуард Филип, поттпретседвик и чланови
г. г.: Др. Иван Марија Чок, Еугев Радов:ан, (ген. директор), 
Адолф Мивх, Алфред Пик, Луј Глоке, Др. Рудолф Блис; 
техвички директор je г . инж. Федор јамницки.
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Додатак „Народном Благостањ у“

БРОЈ 39 БЕОГРАД, 22, СЕПТЕМБАР .1934, ГОДИНА ¥1

Садржај:

„Загорка” дион, друштво sa грађевну индустриЈу, Загреб 
Prva jugoalovenska tvornica šešira i 'taljaea d. d., Sisak 
„Минерва” накладна књижара a . д., Загреб 
Иредовић д. д., у Загребу

„ЗАГОРКА” ДИОН. ДРУШТВО SA ГРАЂЕВНУ 
ИНДУСТРИЈУ — ЗАГРЕБ

Нашу прађевну икдустрију, у лрвом реду цигле и цре- 
■а, бију дамас две недаће. Са једве страве имамо зиатно 
аслабљење грађ евн с делаггности, нарочито у већим прадо- 
вима, a ca друге егграве све тежу конкуротцију између n o  
јединих фабрика цвгле.

Beh еам ш д  грађевне делатиости лгорао je битво ути- 
цати на послшне резултате грађевве вндустрије. У великим 
Прадовима даиас ое не гради totioibd ни дееетива «нога што 
се je градило пре 3— 4 подиее. Преаш томе поједине циглане 
морале су редуцирати свој капацитет на ннво који се пре 
пар подина није могао ни замислиии. Н-ека ш дузећа била су 
примораиа да' трајно или m  иввесно време обуставе рад у 
овојим фабрикама. Поготдао у већим фабрикама где су ре- 
жијски трошкови доста знатии и где ко/д смањења продук- 
ције тенжо je радити еа профитом.

Beh calMo битно смаљење грађевне делатгаоети морало 
je вепавољмо1 деловагги ;на послш ее резуљтате грађевне ии- 
дуотрије. Међутим ту je  дошло до оштре жонкуренције из- 
међу поједииих фабрика. Нарочито мање, које су «мале дан 
леко ниже режијске трошкше, почеле еу давати циглу и дреп 
уз све ииже цене. Уз цеие које су »спод производних трошко- 
ва великих циглана где сеипреко зиме морају држатичинов- 
ници и једав део раднвка и где je гврема томе режија далежо 
већа. У веким крајевима це.че цвгле и црепа лале.су  за не- 
колихо годида ва  половину na и трећииу.

Смтуација у цигларској индус!Рр1̂ и данас je таква^ да
о рентабилитету предузећа не може бити говора, и ажо су 
сви расходи ограничени на нај-мањи 0'бим. Нарочито тешко 
су по-пођена велика предуеећа, којима праве мала тешку 
коикуреидију. Цигла произведена ручиим радом јефтинија 
je данас од машииоке. И кад се прилике побошшају, биће 
тешко поддшрити c b v  потребу јер ће део предузећа бити 
приморан да лиошидира.

.Ове године у  неким крајевима пословаље je ипак не- 
што иоволљкје. Деие се додугае нису оооравиле али je npo- 
даја много боља. У неким градовима нешто се више гради. 
A што ij-e најважније лшото се гради у мањим ^здастима. Се- 
љак не плаћа своје дутове и добиаену готовииу п» одбитку 
даноса, 'Кој'И ту je потребан за  издржајвање, употребљава 
било за грађу и пропшрење овоје -куће било за градњу 
споредних зграда.

Биланси „З агорке” за последње четири године овако 
ш гледају:

Актива 1930.
у хшћадама дмнара 

1931. 1932. 1933.

Инвеотшрје 13.534 21.196 20.4438 20.408

Роба 3.963 4.676 7.235 7.163

Благајна 211 373 110 155

Ефекти 217 . 102 72 30

Дужвици 8.283 6.397 3.233 2.321

Губитак •------ 1.348 2.217

Пасива
Главнида 10.000 10.000 10.000 1.0000

PesieipiBBH фоид 3.011 3.081 3.150 1.801

Фонд ваторизације 2.479 2.479 2.479 2.479
Амортизациони ф-онд 1.400 2.512 3.665 3665'

Повериоци 7.714 12.520 13.343 13.657

Добитак 1.186 814 ------ ------
Збир биланса 26.209 31.745 33.015 32.657

Инвестидије оу осгале на исггој висини, што je и ра- 
зумљиво, јер се у периоди смањења грађввве делатвдсти 
№еће вршити нове инвеатиције. Залиха робе je у глависше 
такође о о т и а  на истој висини иа којој je  била 1932 године., 
Поједине артикле каји су раиије ишли у  већим количинама, 
данас je тешко пласирати. „Загчлрка” поред цигле и дреш  
израђује и глинену робу. У ирвом реду пећи. И код тог ap-, 
тикла je  |Шслован>е бита» опало ijep je • данас трађенва де- 
латност ослабила, иарочито у градовима a код градња у гр а - . 
довима употребљава се у већој количиви и гливеда роба.

Дужници оу опали за  сморо1 милиов динара. Једав део 
смањења требаће приписати и отписима. Како je  зеагган бррј 
грађевних подузећа доша» у тешиоће плаћања или био чак 
ириморан д а  ликвидира., наранво да je за једа» део ш тра- 
живања дошла у питање не само лвквидвост, него и сол-, 
вентност.

Резерваи фовд je |редуциран за један мишион 350 хи- 
љада динара колико je износио губнтак у 1932 години, који 
je елиминиран оман.е№ем резервног фовда.

Код осталих шзици^ја нема битних промеаа. Повери- 
оци су у главнрме на истој вишни. С обзиром на прилике 
moje су лрошле годане: владале у грађевинској индустрији, 
нарочигго код диглана и. ф аб р ж а глинене робе, пвсловни ре- 
зудтат био je иегативан. Годана je  завршева са губитком ■ 
о д  2 милиона 217 хиаиада. . ■ >

Код Загорке je ш е  годане пословање нсшто патољније : 
јер je поволјно прарадила фабрика у Ведеашвчиии.
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У управи Загорке се шЉЈзе слвдеђа г.г.: Арлшн LLlpaj- 
аер жао претеедвик, Хуго Вајнбергер sao  мтпретеедник a 
чланови Теодор Бошњак, Стефам Ледербр, jypaij 'Пејановић, 
Алфред ГТик, арх. Мартин Пилар, Бела Paijx, Фердо Шнај- 
дер и Јулио Baw. У надаарном су одбОру Jvr.: Др. Сггјепан 
Fpaxiop, Алберт Сингер, Божидар Адексаздвр, Алаксаидер 
Бошгеак и Биондианд Ледерер.

PRVA JUGOSLOVENSKA TVORNICA ŠEŠIRA I TULJACA 
D. D., SISAK

Naša industrija šešira i tuljaca bila je ranije izložena 
teškim prilikama. U Slovenačkoj je došlo nekoliko preduzeća, 
naročito onih koja su izrađivala šešire od slame, u ozbiljne 
teškoće. Morale su biti izvršene snnacione transakcije, rekon
strukcije i promene u vlasništvu. Rezultat svih ovih poteškoća 
je činjenica, da imamo danas u našoj zemlji svega tri fabrike 
šešira, od kojih se jedna nalazi u Dravskoj banovini, jedna u 
Dunavskoj a treća, najveća, u Gaidovu kod Siska. Pored ovih 
imamo i nekoliko stotina zanatlija koji se bave izradom šešira 
ali su to samo prerađivači tuljaca koje izrađuju fabrike i oni 
proizvode šešire običnog kvaliteta, šešire boljeg kvaliteta i še
šire od puste proizvode samo velike fabrike.

Naša industrija šešira pokazuje poslednjih godina to
liki napredak da smo u tome pogledu potpuno emancipovani 
od inostranstva. To što se još uvozi je u celosti uvoz luksuznih 
šešira, poznatih maraka, za koje izvesni građanski krugovi mi
sle da ne mogu bez njih.

Treba imati u vidu, da je do 1925 godine iznosio uvoz 
tuljaca, to jest poluizrađenih šešira oko 60% od domaće po
trošnje a da danas iznose svega oko 10%; uvoz gotovih šešira 
iznosi sada jedva 2.5% od domaće potrošnje. U tome pogledu 
imale su teškoće oko nabavke deviza, poskupljenje njihovog 
kursa itd. vrlo povoljne posledice. Uvoz i dalje pokazuje ten
denciju opadanja, takođe i zbog činjenice, dn strana roba po
staje i suviše skupa i što se domaće mušterije postepeno na
vikavaju na vrlo dobru domaću robu, koju do sada nisu po
znavali i koja ničim ne zaostaje iza proizvoda inostranstva.

Da se situacija za ovu granu naše domaće industrije 
popravlja, potvrđuje nam izveštaj uprave fabrike šešira i tulja
ca u Gaidovu kod Siska, koja podvlači, da je prodaja njenih 
proizvoda porasla i da je uspela proširiti krug mušterija, zahva
ljujući u glavnome odličnom kvalitetu proizvoda. Fabrički rad 
odvijao se redovno i bez teškoća, u skladu sa svakovremenim 
potrebama domaćeg tržišta. Proizvodnja šešira iz dlake i velur 
šešira bila je u prošloj godini znatno povećana, s obzirom na 
pojačanu tražnju finijih šešira, koja ide uporedo sa opadanjem 
uvoza inostranih proizvoda. Tome na suprot ostala je pro
izvodnja slamnatih šešira na istoj visini kao i ranijih godina. 
U vezi sa modernizacijom i povećanjem proizvodnje izvršena su
i izvesna proširenja investicija i mašina.

Međutim, razvoj cena nije mogao zadovoljiti. Uprava 
fabrike u Gaidovu napominje, da su prodajne cene njenih pro
izvoda pokazivale stalnu tendenciju opadanja te se fabrika ne
prekidno morala prilagođavati smanjenoj kupovnoj snazi sta
novništva, u vezi sa teškom privrednom stagnacijom u zemlji. 
Dalje se napominje, da je na prodajne cene vrlo nepovoljno 
delovala često nepotrebna ali veoma oštra međusobna konku
rencija domaćih fabrika, sa rezultatom, da se izvesni proiz
vodi prodaju u zemlji u bescenje, bez ikakve zarade, odnosno 
čak i sa gubitkom. Ovaj pad cena traje i u ovoj godini i nanosi 
znatnu štetu ne samo domaćoj proizvodnji šešira i tuljaca već i 
proizvodnji domaćih sirovina koja je kod današnjih niskih 
cena postala potpuno nerentabilna. Sirovine pretstavljaju vrlo

važan faktor u koštanju finalnih proizvoda. Kod izvesne pa
žnje, potrebnih kapitala i iskustava mogli bismo da sve si
rovine dobijam.o u zemlji —  ali se one danas još u pretežnoj 
meri moraju uvoziti.

Vrlo informativni su podaci uprave u pogledu izvoznog 
posla. Napominje se, da je izvoz u inostranstvo, naročito u 
orijent i prekomorske zemlje skoro potpuno prestao, pre svega 
zbog velikih teškoća plaćanja i teškoća oko nabavke deviza 
s obzirom na postojeću komercijalnu nesigurnost na tim tr
žištima. U tome pogledu imaju naše domaće fabrike da se bore 
sa gotovo nepremostivim teškoćama, pošto pojedine države 
kod izvoza šešira i tuljaca odobravaju svojim izvoznicima ve
like izvozne premije.

Ako bacimo pogled na statistiku naše spoljne trgovine 
u 1933 godini onda ćemo videti da je uvoz šešira i tuljaca i svih 
ostalih sirovina iznosio 4.1 miliona dinara i izvoz iz naše zem
lje 822 hiljada, ineresantno je da smo izvozili najviše tuljaca.

U donjoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije Prve 
jugoslovenske tvornice šešira i tuljaca d. d. u Sisku, koje upo- 
ređujemo sa podatcima za poslednje tri godine:

Račun izravnanja
Aktiva 1930. 1931, 1932. 1933.

u hiliadama dinara
Blagajna 8 208 137 22
Nepokretnosti 3.033 2.371 2.382 2.443
Mašine 4.072 1.459 1.529 1.657
Inventar 556 224 299 436
Dužnici 3.374 3.375 2.555 2.842
Rimese 53 149 — •

Roba 4.916 5.145 5.487 5.983
Gubitak 489 453 406 367

Pasiva
Glavnica 5.000 5.000 5,000 5.000
Rezerve 34 34 34 34
Fond amortizacije 3.678 113 335 545
Poverioci 5.986 6.674 7.493 8.306
Akcepti 1.870 1.548 — —

Dobit 35 36 47 39
Zbir bilansa 16.570 13.417 12.863 13.885

Zbir bilansa pokazuje povećanje od 1 miliona prema
1932. godini, na 13.88 miliona, zbog povećanja tuđih sretstava, 
što je bilo potrebno radi proširenja poslovanja i radi novih in
vesticija.

Uprkos kvantitativnom povećanju obrta i kvalitativnom 
poboljšanju proizvodnje rezultat rada u prošloj godini nije bio 
tako povoljan kao što se to moglo očekivati, prvenstveno zbog 
opadanja cena. Ali je uprava urnela da rigoroznom štednjom 
barem delimično nadoknadi ovako nastali manjak prihoda. Sop
stvena sretstva iznose 5.6 miliona dinara, od čega 550 hiljada 
amortizacioni fond. U 1930 godini ovaj je fond iznosio 3.7 mil. 
dinara, ali je druge godine otpisan, kompenzacijom vrednosti 
nepokretnosti i mašina, koje su svedene od 7.1 milion u 1930 
godini na 3.7 miliona u 1931 god'ni. Danas njihova je vrednost
4 miliona ravno, što znači da su sve investicije, inventar i 
znatan deo dužnika pokriveni sopstvenim sretstvima.

Pored otpisa od 210 hiljada dinara (od čega 49 hiljada 
od nepokretnosti i 162 hiljade od mašina i inventara) društvo 
je postiglo čistu dobit od 38 hiljada dinara. Gubitak iz ranijih 
godina iznosi krajem 1932 godine 406 hiljada dinara. Upotre
bom zarade iz 1933 godine prenosi se na novi račun gubi'ak 
od 367 hiljada dinara.

U upravi ovog preduzeća nalaze se sledeća gospoda: 
Robert Leibenfrost, Franz Šmolka, Radomir Buđić, Pavle Ro- 
biček, dr. Velimir Bajkić, Dane Sarić, Fred Franjo Šmolka, 
dr. Geza šubert, dr. ing. Pšenica, Mavro Kanal, dr. Savo 
Ulmanski, Marko Bauer, Emerich Fišer i dr. Đuro Gajer.
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„МИНЕРВА”, НАКЛАДНА КЊИЖАРА А.Д., ЗАГРЕБ

Међу највеће издавачке књижаре у земљи треба 
'убројити „Минерву”, накладну књижару, акционерсжо дру- 
штво у Загребу. Издавачки nocao je за 'нас веобично важан 
и његов пословни »олумен може лепо да послужи као мерило 
иаоиег културног нивоа. Литерарви, културни ефект „Ми- 
»нерве” у ттоследшим годинама je лрвсжласан и учии>ени «а- 
пори заслужују сву похвалу. Међу.тим, предузеће, жа>о при- 
вредна установа, мора да гледа и е а  финаисиску страну 
посла. Ту за  сада нема још такав успех, иако he и до тога 
лдарати доћи. У билансу за 1933 годину „Мииерва” исказује 
губитак од нешто преко 100 хиљада динара. To није баш 
•повољан зна«, али je у издавачком послу, ксхји тражи велмке 
. инвестицвје, у  оргавшацвји и жњигама, рушписима и т. д. 
то једна готдао неизбежиа тгојава. Финагасиски ефекат учи- 
њених «апора показаће се у целости тек у «аредним го- 
диназиа. Пре две године губитак je износио 168 хиљада, a 
ове године, и ако je  губитак из раније године био пренет 
на нови рачун, емањен je за атреко 60 хиљада. A да није 
било ригоровних и веома потребних отписа, друштво би 
било чак и у !стан>у да искаже иввеону скромну чисту добит.

Ранијих година гаожлањала je „Минерва” највећу na- 
жњу трговини књигама, првеиствено немачким. To je везано 
уз велике ризике, нарочито у доба валутарних флуктуација, 
дош то ое продаја књига врши у динарима a плаћање. у мар- 
кама или другим девизама. Курсну разлнку има да сноси 
књижара, као шт.о има да сиош и ризик дубиоза код про- 
,даје на рате. A без тога je данас већа продаја књига готово 
немогућа.

Флуктуације курса девиза и тешкоће око иабавке 
истих у дмдагоме ioy отежале увш  књига, чија je продаја 
била угрожена чињеницом, да су књиге постале исувише 
скупе за Haime читаоце.

„МиверШ!” je и данас прва књижара на загребачкој 
пијаци, у погледу избора и опреме књига. Поред тога учи- 
.љена je ооследњих година и врло важна пословна 1прео,ријен- 
таадија: док je „Минерва” раније посвећивала глаш у пажњу 
£траеој литератури и књигама na страним језицима, данас 
je  тежиште њеног рада наша дамаћа литература и изда- 
вање књига, у сштственој режији, на нашем језику.

Kao издавачка књижара „Минерва” постаје иа иашем 
трж иш ту књига све важнији фактор — иарочипо од како 
je отворила и филијал у  Бедараду. Њена издавачка делат- 
H'O'CIt у 1933 годиии била je још миого 'интешивнија, него 
у  1932 години. Ради се на остварењу читавог и |0бимн0г из- 
давачког програма и настављено jie ca  издавањем заоочетих 
серијских издања. T о je данас пионирски рад нарочито с 
•обзиром на погоршање општих привредних прилика у 1933 
години. Али се управа „Минерве” ие да декуражирати од 
депреоије. Да наведемо «еколиво. примера њене издавачке 
.активности. У 1933 години заершено je издавање сабраних 
дела Венцеслава Новака; дошло ©е до 7 свеске дела Аугу- 
ста Шеное (укупно je до сада издато 9 свезака), од укупних 
дела Мирослава Крлеже издато je 8 свезака (до данас их 
има већ 9), од серије „Књиге нашег времена” издата су 3 
овезка a од „Омладииске библиатеке укупно 4 едиције. У 
јесен 1933 године иокренуте су две нове серије, и то иза- 
брана дела Силви|а Страхимира Крањчевића и велика анта- 
Јгогија хрватске књижеЈВности под насловом „Ото година, 
хрватске књижевности”. Обе ове серије обухватиће укупно 
10 књига од чега долази на Крањчевића 4 a  на Антологију 
шест. Друта серија обухвата „Класике руске књижевноАи’’, 
«oija садржи најчувенија дела руске литературе у најбољим 
вреводима и сјајнај библиофилској опреми. Поре.д ових из- 
дања пожренуте су и две мање сераје „Нова подагогија” 
жоја има за циљ приказ нових струја савремене педагагике,

a друга серија „Здравствш а библиотека Минерве” докош 
погхуларн-о писана дела проминентних стручњака о најраши- 
ренијим болестима код нас, о њиховмм узроцима и' лачину 
ЊИХ0В1ИХ лечења.

У .пропраму су и едиције српоких писаца, у вези са 
»ајважнијим домаћим писцима. Оппочело се прво са колвк- 
цијом ,Нови хрва'тс«и тасци” и то из разлога, што су v 
времеиу, у коме су београдски издавачи донел« српсже ау- 
торе у добро! редиговаиим и лепо опремљшим издањима, 
is љубљаиски књижари довршавају своја издања, готово сва 
дела важнијих хрватоких писаца раапродата. Чим буде ова 
празнина попуњ-ена наставиће се са програмом, који he 
обухвагигги «ажо српске тако и словеначке књижевшкв.

Врло срећну замисао претставља и издавање првог 
југасловенсшг књижевног лексикона A до Ж  у једној књи- 
зи. Ha TOiMe лексижону сарађује укупио о*о 60 аутора, међ 
којима «ајпознатији 'професори универзшјета у Београду, 
Загребу и Љубљани. Овај лексикон je објект којим жели 
„Минврва” да подипне општи културни аиво и «оји he добро 
послужити овим слојевима «аше земље.

Приликом1 прошлогодишнЈе анализе напоменули смо, 
да ое кндгге релативио добро прстдају, упркое пешких при- 
вредних прилика. Ова ковстатација важи у пуној мери и за 
ову годину. Међутим за то je најважиија организација про- 
даје. Појединачно обрађивање муштерија путем опоообних 
агвната и продаја на рате. Организација аквизиције je данас 
несумњиво најважније и иије одлучујући само квалитет.књи- 
ге »ero и вештина продаје. У то«ме погледу „Минерва” je 
ишла одличиим путем.

Посматраио са  финаисиске тачке гледишта, „Минерва" 
се врло повол»Н;о раввија, као што нам то паказује доња 
таблица, у кајој уаоређујемо њене главне билансне позидије 
за последње четири године. Добијамо следећу слику.

Актива
1930 1931 1932 1933

У хиљадама динара
Благајиа 14 2 6 36
Поштанска штедио1Н1ица 10 7 16 14
Књиге 1.007 811 1.407 1.700
Дужници 3.397 2.969 2.981 2.676
Наклада 7 74 61 108
Ииввнтар 210 405 469 498
Каталози ------ 130 168 — —
Рубипак ------ 168 108

Пасива
!'лавиица 1.000 1.000 1.000 1.000
Резерве 6 6 6 6
Повериоци 3.560 3.112 3,839 3.827
Резерва и ишентар 21 61 108 158
PesapiBa дубиоза 159 264 362
Добитак 58 59 -— -
Збир билаиса 4.647 4.410 5,219 5.554

Збир биланса je у тгораету, на 5.5 милиона динара.
Посматрајући прво пасиву биланса, видимо, да ово ш ве- 
ћање м ј е  последица пораста обавеза односно туђих средста- 
ва, што би ое могло сматрати као природно., него долази 
од пшећања фоедова. Фон-да вредеости иевентара и ре- 
зервног фонда за дубиозиа шгграживања, који укупно до^ 
стижу 520 хиљада динара — према свега 21 хиљаду пр^ 
четири година. Главница je. 1 милион a резервни ф онд.6  
хи.Ђада, тако да достижу укупка сопствена сретства 1.53
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милиона лрема 3.8 милиона туђих. Видамо, да су повери- 
оци према 1932 годиви чак нешто, мало опали, што je  важно 
баш због чињенице, да je у 1933 години издавадка делатноет 
внатгао појачаша.

Промене у струх тури активе значаре су. Вредност 
JiH>nrai— ,у вези с пропшрењем пасловања и са поменутим 
вавим шдањима као и. «ггварањем фмлијаше у Беопраду — 
приличко je  већа него раиије, са 1.7 милиона, док су т.оме 
на супрот дужници за књиге оведени од округло 3 милиона 
на 2.67 .милиона динара. Ово аман>ење од 10% или 300 хи- 
љада лриродна je последица риг.орозне пословне политике, 
иа коју ce управа морала одлучити због постојећих тешких 
гфииредних прилика.

Бруто добит од продаје књига износила je у 1933 го- 
ди»и 1.36 милиона дивара, a трошкови целокулвог лослова- 
ња од чега he -ce велики део реализирати тек у  паредним 
подинама, нарочито у поагледу трошкова оргаиизације, 1.31 
милиона. Отпис дубиданих потраживања: изнаси 97 хиљада' a 
кнвентара 50 хиљада. Код лродаје на рате ce дубиозе не 
могу избећи: један део жупаца вије више у Е\вдгућности да 
плаћа уговореве рате, због омањених прихода, други су ce 
отселшги, a има и таквих вдји неће да тмаћају. С обзиром 
на1 све то  - je отпис од 95 хил>ада р ел а ти в »  мален.

Ha глаитај окупштини >,Ми«ерве” за  пословну годину
1933,. моја je одржана 30 августа о. г. изабрана je следећа 
иова дирекција и 'надзорни одбор: Дирекција: Др. Федор
Араницки, шеф исељеничког комесаријата код Минист. соц. 
политике у  Беопраду, Др. Александар Боди, начелник iVta- 
вистарства ииостраних дела, Беолрад, Др. Јдао Подује, од- 
вјетник у Загребу, Владимир Симић-Вакановић, тајникАнгло- 
јурост. летрол. д. д., Загреб, Др. Вук Симић-Вакаповић, рав- 
»атељ Англо-југасл. летрол. д. д., Загреб, Адалберт Валд- 
ман, геаерални равнателз Шел Минерал О ш  Ко., Пешта, 
a у  Надзороиом. одбору ce налазе следећа г. г.: Александар 
Бева1к; равнатељ Парцеларне банке хрв. слав. у Запребу, 
Др. Милан Ш енш, универзитетскк профе!Сор у Загребу.

ПРЕДОВИЂ Д. Д„ У ЗАГРЕБУ

Изтоа стоље био je у прошлој години у главиоме по- 
вољиији него 1932 године. Тако iCMo извезли 32.625 колида 
моња црема 18.527 комада у 1932 и 25.420 момвда 1931 го- 
дине. Говеда) емо извезли 58.719 комада првма, 34.335 у 1932 
години и 91.005 комада у 1931 години. Ситне спчже изве- 
зево je 617.217 комада према 480.087 комада године 1932 и 
602.279 мовм0да 1931 године.

.Неповољнију ситуацију имамо једиио код свиња. Про- 
шле годнне je извезело 208.131 «омада лрема 273.739 ш м а- 
да 1932 подмне и 273.450 колшда 1931 подине.

Овежег меса извезено je прошле лодине за 14.416 
тчхна. 1932 године извоз je изнвсиа 16.001 тона a 1931 16.581 
тону.

У Ш10Ј. подини ситуација ce ннје иогоршаЛа иако у 
извозу у Италију наилазимо на све веће теш<вдће. Највећи 
део изкоза нашег ‘сточарсггва аде још увек. у  Аустрију, јер 
je веота тешко наћи нова одговајрајућа тржишта.

Поред иеколико задруга, извоз стоке и меса има у 
својим. рукама само »еколишо већих фчрми. Међу ове треба 
у прво.м реду убројити и фирлгу Предовић. Задружне wp- 
ганизаДије ш куш авају да иоицентришу у Овоје руке нај- 
већи део извтеа стоке. У првом реду свиња. Савез српских 
земљорадничких задруга преузео je Мндуетрију месиаггих 
производа у  Запрешићу код Загреба да би ivmrao извшити 
у ®ehmi кедичинама и друге прошводе, .месс; евеже и у 
црврађенкзм отању. Међуггим тешко ce л®же конкурисагги 
старим к  иознатљм фир.мама »оје и у кноспранетву уживају

Еели»и ревоме. Фи1рма Предовић, поред интензивног изво- 
за, п»клан>а у најновије време знатну паЖњу и домаћем 
тржишту. Поред тога oitk> ш а  онабдева wi-есом знатан део 
зшребачких месара, m a. увима' учешће и у једној реноми- 
раној загребачжој фабрици сухомеснате pOi6e, тато да и на. 
т.оме иољу долази до изражаја. У најновије доба фабрика- 
сухомеснате робе, с обзиром на тешкоће око извоза, покла- 
ii.a све већу пажњу Д01маћем тржишту, отвараЈ1уии про- 
дајвнице или подржавајући детаљисгге моји продају искљу- 
чиво шихове производе.

Фирма Предовић која доминира на затребачком тр- 
.жишту >во!Ди и сточЈну благајну за-гребачке кланице. Код. 
вагребачке кланице уређује ce нарочито одељење за  смрза- 
ваше 'меш , na ће та к о . љегово знађеше у извозу сточарских- 
продуката још и да расте. Наравно да ће и ту доминирагги 
фирма Предовић.

Бвшаћхи за! 4 последње године -овако изгледају :

Актиша 1930. 1931. 1932. 1933.
У хиљадама диаара

Благајна 53 165 351 153-
Дужницк 1.572 2.731 1.792 1.421
:Инвентар 139 174 121 341
Врбовеи, 3.099 5.219 6.099 5.514
Роба 5.668 3.967 3,565 2.612
,Некретниве — 1.265 1.265 1.265
Губитак ■— 144 — —

Пасива
Главиица 11.000 3.000 3.000 3.000
Повериоци 9.310 10.427 9.669 7.782
Преиос 'Добитиа 193 277 133 235
Добитак текуће године 83 — 102 300
-Збир билачеа 10.588 13.705 13.205 11.319

Збир билаиса показује сман>ен>е од скоро 2 мидиова
динара!. Иивеспиције у Врбовцу показују смањење за преко 
.ггола МИЛИОТ01. Дуж1Н1кци су редуцирани за скоро 400 хињада 
динара a  роба за скоро мидаои. Данас ,код коттингенти^рања 
увоза потребне су мање залихе робе јер ,се већ унапред зна 
колико ce које робе може извести у идућој «еделаи. Према. 
том,е ce може регулисати и куиовина.

У лашиви ©у редудиране обавезе за окоро 2 милиона 
динара, шпо je евакако повољан звак, ijep ce тиме битно- 
смањују издатци иа камаггама. A ти су и успркос макси- 
мирања к.аматне cmone још увек зиатни.

Ладина 1931 свршила ce ca губитком од 144 хиљада 
данара. Година 1932 донела je добиггак од 102 хил>аде, a. 
прошла година зашвучееа je ca добитком од 300 хил>ада 
дивара. Како je  од ранији« година 'био ту  пренос добитка 
у износу од 236 хиљада динара, то укупни раоположиви до- 
битак износи 536 хиљада или нешто испод шесггиее глав-
нице.

Сважажо добитак од 300 хиљада динара »од главиице 
ад 3 ммлиона динара или 10% уилаћеног «апитала значи, по- 
готаво у овом периоду привредие депресије, ваиредно пово- 
љан посливни резултат који вради да ce варочито исггакае.

У управи ce налазе г.г: "Буро ПредавиЛ, Рудолф Пре- 
давић и јанко Предавић, дакле вскључиво чланови породице 
Предовић.

ИСПРАВКА
У иввеежш броју примераља прошлог броја у авали- 

зк биланса предузећа „Смит и Меније, творнице папира 
s* д., Сушаж”, штаглпано je н:а неколико места погрешно: 
„Смит и Мшшје”.
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MESTNA HRANILNICA LJUBLJANSKA, LJUBLJANA
Najveći slovenački javnopravni novčani zavod je Mestna 

hranilnica ljubljanska, koja je pre kreditne krize raspolagala sa 
preko 500 miliona dinara uloga. Krajem 1930 godine ulozi su 
iznosili 450 miliona a u prvom polgođu 1931 godine bio je 
nov priliv od 22 miliona -— dakle čak i veći nego u ranijoj go
dini, kada je bio 15 miliona. Najveće stanje uloga bilo je u po- 
čftku septembra 1931 godine. Za tim dolazi do podizanja iz 
poznatih razloga ali su krajem 1931 godine ulozi sa 480 miliona 
još uvek za 30 miliona veći nego krajem 1930 godine. Ovih 480 
radiona dinara uloga bilo je plasirano u preko 42 hiljade ulož
nih knjižica i preko 6300 računa po ulozima po tekućim ra
čunima.

Bilansi Mestne hranilnice, Ljubljana za 4 poslednje go
dine ovako izgledaju:

1930 1931 1932 1933
Aktiva u hiljadama dinara
Hipotekarni zajam 52.436 48.043 42.624 37.083
Opštinski zajmovi 77.343 103.366 124.359 120.590
Menice 11.005 10.696 6.123 5.601
Hartije od vrednosti 26.344 29.105 27.174 30.241
Tek. računi 255.201 263 306 242.124 229.226
Novčani zavodi 32.460 30.394 15.024 12.261
Nepokretnosti 8.989 8.790 10.791 10.629
Blagajna 1.699 659 496 1.063
Pa'siva
Ulošci 450.198 478.991 446.292 424.619
Lombard 2.417 3.042 2.150 1.154
Reeskont 10.985 10.939 12.123 11.601
Rezervni fondovi 6.805 8.037 11.712 12.212
Dobitak 2.232 1.421 850 402
Zbir bilansa 475.022 505.929 476.247 451.515

Krajem 1931 god. pokazuje Ljubij anskd opštinska šteđi-
onica isti iznos uloga kao i Zagrebačka a obe zajedno raspola
žu sa ogromnim iznosom od jedne milijarde d nara uloga. Posle 
toga dolazi period opadanja: krajem 1933 godine ima Zagre
bačka štedionica oko 380 miliona uloga (u junu 1934 godine 
356 miliona) a  ljubljanska 424.6 miliona, odnosno za oko 45 
miliona više od zagrebačke. Može se pretpostaviti, da je manji 
odliv uloga kod ljubljanske opštinske štedionice posledica ogra
ničenja isplata — prvih dana 1933 godine ona je tražila zaštitu 
po članu 6 — ali je ipak neobično imformativno, da je u 1932 
godini iznosio višak isplata nad uplatama 56.8 mil'ona, a da je 
u 1933 godini, pod režimom zaštite, isplaćen upravo ogroman 
iznos od 102 miliona — i to u drugoj i po godini krize. Može 
!: tu još biti govora o nedovoljnom likviditetu? Pored ovih ispla
ta bilo je u 1933 godini i novih uloga, koji uost'žu zajedno sa 
ulozima, prenetim na novi račun, 59 miliona, tako da je odliv 
uloga per saldo bio veći za 42.8 miliona. Pošto se krajem 1933 
godine. pripisalo ulozima još i 21.6 miliona ukapitalisane ka
mate, to j e . stanje uloga 4246 miliona (za 22 miliona manje 
nego 1932 godine ili za 55 miliona manje nego krajem 1931 
godine) koji se vode preko 45017 otvorenih računa.

Ulozi kod Ljubljanske mestne hranilnice podeljeni su u 
dve grupe: u uloge na štedne knjižice i u uloge po tekućim 
računima. Poslednjih godina (stanje krajem godine) imamo 
sledeće kretanje:

1931 1932 1933
u hiljadama dinara 

ulozi na knjižice 160.092 152.406 143.165
ulozi po tek. računima 318.899 293.886 281.453

Ukupno: 478.991 446.292 424.618

Interesantno je da su ulozi po tekućim računima skoro 
za 100% veći od uloga na knjižice, dok je tome na suprot kod 
Zagrebačke gradske štedionice stanje baš obrnuto. Krajem 1933 
godine, bilo je otvorenih 39.555 uložnih knjižica, što znači, da 
je prosečna visina jednog uloga bila 3.610 dinara okruglo, a 
pošto ima 5462 uloga po tekućim računima, iznosio je prose- 
čan ulog 51.530 dinara — što je relativno vrlo mnogo, a što 
verovatno dolazi otuda, da se međ ulagačima verovatno nalaze 
prvenstveno velike trgovačke kuće i regulativne provincijske 
štedionice u Slovenačkoj, koje su Mestnu hranilnicu smatrale 
kao neku vrstu žiro-centrale — i to sa punim pravom.

Ostale pozicije pasive su bez naročitog značaja. Rezerv
ni fondovi, koji pretstavljaju istovremeno i kapital štedionice, 
iznose krajem 1933 godine 12.2 miliona, dok su još pre ban
karske krize, u 1930 godini bili 6.8 miliona. Vrlo je pravilna po
litika snaženja rezervi, naročito u sadašnjim privrednim prilika
ma. Lombardni kredit koji je 1931 godine iznosio 3 miliona 
sveden je u 1933 na 1.15 miliona, a reeskontni od 12.1 miliona 
u 1932 na 11.6 miliona, dok je pre krize i još krajem 1931 godi
ne bio svega 10.9 miliona.

Odliv tuđih sretstava, zbog čega je obrtni kapital Mestne 
hranilnice poslednje dve godine smanjen za okruglo 50 na 450 
miliona, bio je odlučujući i za celokupnu poslovnu politiku šte
dionice za vreme poslednjih godina. Svi napori su koncentri- 
sani na sužavanje aktive, i u koiiko se u tome uspelo u tolikoj 
meri su vršene isplate. Per saldo, imamo za poslednje dve go
dine smanjenje aktive za oko 70 m'liona i istovremeno pove
ćanje izvestnih pozicija za okruglo 20 miliona. Smanjenje je 
izvršeno kod sledečih pozicija: aktivni tekući računi za 34 na 
229 miliona, potraživanje kod novčanih zavoda za 18 na 12 
miliona (dok je krajem 1929 godine ovaj račun iznosio još preko 
50 miliona), hipotekarni zajmovi su svedeni od 48 na 37 miliona 
(za oko 11 miliona) a menični zajmovi za 5 na 5.6 miliona. 
Tome na suprot povećani su zajmovi opštini, od 103.4 miliona 
u 1931 na 124.3 miliona u 1932 godini, od čega je u 1933 go
dini opština otplatila 4 miliona, tako da iznose opštinski zaj
movi. 120.6 miliona, i portfelj hartija od vrednosti, koji je posle 
otpisa kursne razlike u 1932 godini sveden od 29.1 na 27.1 m'- 
Гоп, da bi u 1933 godini porastao na 30.2 miliona.

Vrednost nepokretnosti povećana je još 1932 godine za
2 na 10.8 miliona, zbog preuzimanja jedne zgrade od strane 
opštine.

Gotovina u blagajni iznosi 1.06 miliona prema 496 hi
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ljada u 1932 i 659 hiljada u 1931 godini, dok je 1930 godine 
bila 1.7 miliona.

Oko polovine obrtnog kapitala plasirano je u aktivne te
kuće račune a jedna četvrtina okruglo u zajmove opštini. Ko
liko nam je poznalo, opština uredno otplaćuje predviđene anu
itete, ali je s obzirom na sadašnje stanje novčanog tržišta i na
ročito Mestne hranilnice ipak potrebno, da opština nađe na
čina da smanji obaveze prema svojoj štedionici —  ako ne 
drukčije onda barem na način koji je primenila i zagrebačka 
opština i time mnogo doprinela sanaciji svoje štedionice, i što 
je još važnije, uspostavljanju poverenja. Stanje komunalnih fi- 
nansija u Ljubljani sigurno nije nepovoljnije od onoga u Za
grebu i verovatno je, da opštini neće biti nemogućno dobiti ka
kav veći zajam kod Državne hipotekarne banke, kao što  ve
rujemo da bi i .opštinski zajam koji bi se mogao upisati i šted
nim knjižicama Mestne hranilnice mogao doneti lep rezulat — 
kao što je to bio slučaj i u Zagrebu.

Što se tiče restrikcija kod aktivnih tekućih računa, upra
va napominje da u tome pogledu zbog zakona o razduženiu 
seljaka još nije bilo teškoća, dok su postojale velike smetnje 
zbog uredbe o posredovanju, koja je sada već ukinuta.

U hipotekarne zajmove je plasirano 1933 godine još 37 
miliona, dalje u hartije od vrednosti 30 milionä, nepokretnosti 
10 miliona. Dakle tu i sa gledišta podele rizika ne može biti 
zameraka. Efekti su vrlo rigorozno b'lansirani, pošto je prihod 
od kursne razlike u 1933 godini, svakako od prodatih efekata 
(pošto je to knjiženo kao prihod u računu gubitka) iznosio
3.34 miliona d'nara, kod istovremenog povećanja bilansa vred
nosti efekata.

U 1933 godini iznosili su bruto prihodi Mestne hranilnice
34.9 miliona dinara, od čega 30.6 miliona od kamata, 194 hiljada 
od provizija, 694 hiljade od nepokretnosti i 3.34 miliona kao 
dobit na kursu. Rashodi po kamatama iznosili su 22.3 miliona 
odnosno za 3.3 miliona manje nego 1932 godine, dok su aktivne 
kamate dale manji prihod od 4.15 miliona. Upravni troškovi iz
nose 2.47 miliona, a porezi 1.3 miliona. Višak prihoda nad 
rashodima iznosi 8.7 miliona prema 9.6 miliona u 1932 godini. 
To je u stvari čista dobit Mestne hranilnice, koja je u pretež
noj meri i s obzirom na postojeće prilike i što realnije aktive 
upc trebljena na otpise, kao i ranijih godina. Na amortizaciju ne
pokretnosti i inventara je upotrebljeno 337 hiljada, 7.5 miliona 
na otpis sumnjivih potraživanja, 500 hiljada kao dotacija re
zervnom fondu, a ostatak od čiste dobiti, 402 hiljade, dodato 
je rezervnom fondu štedionice, koji time dostiže 10.7 miliona, 
a svi fondovi zajedno 12.6 miliona dinara.

Ukupan obrt po svim računima opao je u 1933 godini 
za 409.5 miliona na 876.3 miliona, dok je u 1932 godini iznosio 
još 1.2,85.8 miliona dinara.

Uprava Mestne hranilnice ljubljanske sastoji se od 20 
članova opštinskog odbora, za to delegiranih. Iz njihove sredine 
izabere se uži odbor od sedam lica. Pretsednik upravnog odbora 
je g. Rado Hribar.

ПРВА ЈУГОСЛАВЕНСКА ТКАЧНИЦА СВИЛЕИЕ РОБЕ Д.Д.
У ОСИЈЕКУ

Развитак наше ивдустрије вештачке свиле и даље je 
врло повољан. још  увек се оснизају нове ткачнице, a по- 
стојеће проширују свој погон. Ни у једној грани текстилне 
индустрије 'није полет тако знатан као што je то  случај код 
вештачке свиле. Концем рата нисмо на нашој територији 
имали ни једне фабрике која би ирерађивала вештачку 
свилу. A данас иде број таквих фабрика већ на десетак. 
У првом подгођу 1933 године увезли смо свилене пређе 
свега 579 хиљада кгр. Ове гадине изгледа да je увоз готово 
удвостручен. A какО' продукција тканина из вештачке свиле 
и даље расте природио je да се ггодижу нове ткачнице. По- 
стојеће се проширују a код свих се ради са две и три смеие 
радника.

Очекује се да ne се брзо наћи каћшалистичка група 
која ће код нае подићи и преджшицу вештачке овиле. Уко- 
лико he за то бити уведеиа одговарајућа заштита, проспе- 
ритет ће бити осигуран. Ha' тај начин биемо код вештачке 
свиле били потпуно еманципирани од увоза из инстранства 
и били.-у отању да читаву потребу на сировинама — сем 
нешто- хемикашија, покривамо у земљи. A то «од данашњих 
економских прилика одаош о тенденције рззвитка трговин- 
ских односа врло много значи. Код памука ва пример упу- 
ћени- civio ca 100% на увоз сировиие. Код вуне није много 
боље, jep домаћа производња слабо долази у обзир sa по- 
кривање потреба фабричке индустрмје.

Биланси Прве југословенске ткачнице овилене робе
д.д. у Осијеку, наше највеће фабрике. ове гране за последње 
три го.дине оважо изгледају:

Актива 1931 1932 1933
у хиљадама динара

Благајиа 7 25 129
Банке и Пошт. штед. 206 724 1.328
Зграде 3.322, 3.735 3.596
Машине 7.770 7,978 7.397
Менице 457 1.216 808
Дебитори 3.121 6.322 4.598
Роба 8.689 11.752 10.057
Трошкови оснивања 124 210 150
Зајам фарб. и апретури — 1.700 2.557

Пасива
Г лавница 5.000 5.000 5.000
Резерве — 18 58
Шил, Беч 2.832 — —
Поверенички консорциум — 16.705 18.775
Менице 11.434 6.762 —
Кредитори 3.434 5.105 6.691
Банке 762 — ■—
Добитак 235 71 97

Збир биланса 23.698 33.664 30.622
Збир билаеса показује смањење за 3 милиона дииара. 

Код инвестиција1 имамо смањење за неких 7Ш хиљада ди- 
нара, што одговара амортизцији. Значи да прошле године 
није било нових 'већих инвестиција.

Готовина изаоси 1.5 милиона динара и показује пре- 
ма 1932 години пораст од 750 хиљада динара. Знатна, за 
индустријска подузећа необично велика готовипа значи, да 
друштво ра|Сполаже са довољно сретстава, тако да му лре- 
остају и вишковк које држи у благајни или на чековном 
рачуну.

Роба покабује смањење за  1 милион 700 хиљада ди^ 
нара. Значи да се ова произведена роба брже пласира него 
раније године. A то потпуно одговара с,та:шу чндустрије 
свиле која ради са пуним капацииетом и успева. да сву робу 
0!дмах пласира.

Дебитори и менице показују смањење за 2 милиова 
динара. С обзиром на брз,0’ плагарање шрађене робе није 
гкхгребно да се одобравају кредити са дужим рокови.мз, 
због чега. je и инкаро био повољнији.

С обзиром на знатно сма&ење извесних позидија 
активе, поред веће готовине локазује једино зајам апретури 
и фарбарници повећа.н>а, што значи, да ова постројења ин- 
тензивније раде него раније, што je проузроковашо и  сма- 
њење обавеза. Поверилачки консорцијум, који je и преузео 
управу фабрике у своје руке потражује о:ве године 2 ми- 
лиона динара више. A в  робни кредитори су услед јачег 
повлачења сировина пора!сли за 1 и no милион динара на 
6.7 милиона. Али зато више нема позиције менице, која je 
још жонцем 1932 године износила 6.7 милиоаа динара. Ако 
узмемо у обзир да предузеће више нема меничних обавеза, 
онда остале обавезе показују укупко смањење од 3 л'аглио- 
на динара.
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Садржај:
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Dioničko društvo domaće tvornice predenja i tkanja pamuka Dugaresa 
„Silk”, fabrika čarapa d. d., Zagreb

ИНДУСТРИЈА НАФТЕ

Југословенска Стандард-Вакуум Оил Компанија, Загреб и 
Аигло-југословенско петролејско друштво, Загреб.

i Увод
Ономад je објавио В. Г. у „Политици” један напис под 

насловом „Нафта код нас није уносна — један нерента- 
билаи посао сер Хенрија Детердинга у Југосла.вији”, у коме 
се критикује биланс Англо-Југословенскогиетролејског дру- 
штва из 1928 године и тврди да томе подузећу одлично иде. 
Ako ггисац сматра да je тиме доказао да je  посао уносан
и, данас, оида му не би тешко било да докаже да Удру- 
жена банка још увек ради у својој палати „Росија”, да у 
Руш ји још увек владају цареви и да Аустро-Угарска још 
дастоји. Добро je знати историју, али je за економску no- 
литику M'Horo важнија садашњица. Има места у горњем на. 
пису, из којих će да закључити да писац ематра да инду- 
стрији нафте код нас и данас иде добро. Он иаводи еле- 
деће четири околноети, које им гарантују просперитет: бо- 
гату царинску заштиту, картел, споообвост и организацију 
н четврто диктатуру Стандарда и Шела на тржишту у Ру- 
мунији. Руска' нафта, вели он, не може да дође до нае 
услед осуства нормалних трговинских (ваљда уговорних?) 
односа. Али одмах затим тврди, да су ипакова два подузећа 
увозила русху нафгу да би „спречили њену конкуренцију” , 
Какву потребу имају ова два подузећа да се бране од кон- 
куренције руске нафте, «ад je, no сопственим речима писца, 
увоз исте немогућан уелед оеуства „нормалних трговинских 
одаоса”?

Ma како да мисли В. Г. о индустрији нафте код нас 
за. последње две године, она опвда у ред индустрија, које 
раде за домаће тржвште, којима иде најгоре.

, Д а видимо шта исказују њихови биланси.

Рачун изравнања Југ. Стандард-Вакум Ојл Комп.
Актква 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Влагајна и банкг 17.865 11.685 771 3.098
Xapmtje рд вредности 500 500 500 276
Дужници 127.985 86.605 95.001 98.675
Воба 74.058 74.Ш2 55.077 95.369
Иивестиц,... и инвентар 71.077 68.820 65.105 116.888
Губитак ------ ------ 8.830 16.683
Пасива:
Главница 175.000 175.000 175.000 223.000
Резервни фоид 1.450 2.069 2.821 3.053
Фоад за осигураље 480 687 601 1.367
Веровници ------ ------ 55.210
Амортизација; 48.063
Добитаг; 20.129 14.796

Рачун губитка и добитка Југосл. ЈСтандард-Вакуум Ојл Комп. 

Расходи 1930. 1931. 1932. 1933.
у хиљадама динара

По'словни трошковк 6.011 6.027 4.714 6.499
Плате и наднице 22.656 20.982 20.189 27.980
Отоиси дубиоза 4.553 302 130 3.726
Отпис некретнина 3.265 3.113 5.422
Провизија 5.325 5.111 3.368 4.904
Порези камате 16.518 ------ -------
Порези 2.992 329 1.975
Разни раоходи 3.684 4.407 9.807 2.867
Дабит с преносам 
rtpenoc Стандард

20.129 14.796 —г—
8.830

Пркходи:
Пренос добити 
Пренос Вакуум

7.748 5.510 43
87

Бруто приход робе 70.783 52.023 32.472 44.427
Камате 347 351 306 ------
Губитак ,------ 8.830 16.770

Рачун изравнаља Ешгдеско-југословенског петролеумског ад,
Актива 1931. 1932.

у хиљадама
1933.

динара
Благајна 506 254 7.140
Дужници 18.795 20.573 40.026
Некретнине и роба 
Ефекти 
Г убитак

196.053 193.846 258.617
4.935
2.555

Пасива:
Главница 100.000 100.000 100.000
Повериоци 112.978 111.072 212.773
Добитак 2.376 2.584
Збир билавса 215.355 214.638 314.915

Претходно да подвучемо да нема ниједне индустрије
у Југославији, чији су биланси тако стрпљиво и свестрано 
проучени од страие државне власти као што je случај са 
бшансима ових двају подузећа. Њихови биланси за оослед- 
ње две годиве су јавне исправе.

Из горњих завршних рачуна видим-о да je југосЈЈОШНг 
ска Стандард-Вахуум Ојл Комп. завршила 1932 годину еа гу- 
битком од 8,8. a 1933 ca 7,94 лшлиона динара. Лнгло.Југо- 
словенско петролејскд компанија исказује губктак у 1ШЗ 
години од 2,5 милиона динара. Намеће се дакле, ш)тзн>е, 
како je то могућво да;, упркос високој царин-ској заштити, 
упркое озлоглашеном картелу, у >пркос великој организа- 
цији тнх иодузећа и ЧјИховнм моћним родителдаа углеето- 
добити она исказују овакве губитке.
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II. Анадиза услова индусггриј© одд нас 
Ha супрот фантазирању о иеком „сисгематском ши- 

рењу” волумена паслова наше индустрије нафте, стављамо

Увоз 1929 1930
Вредност Вредност

у мил. дин. у тонама у мил. дин. у тонама
Петролеума 29.9 20.785 31.3 24.054
Бензина 15.6 4.713 12.7 4.583
Уља за подмазив. 30.5 6.869 28.3 5.888
Скрове иафтје 117.1 104.673 152.8 149.280
Укупно 193.1 137.040 225.1 183.805

Kao што видимо, 1930 године сирове нафте je било уве- 
зено округло 150 хиљада тона у ©редносш од 152 милиона 
динара. У 1931 увоз ce стропоштава на 57 хиљада тона, у 
вредности од 40 лшлиона., и у 1933 на 97,3 хиљада тона у 
вредности од 43,3 милиш а динара.

Да бвомо били што потпунији доносимо и таблицу 
уврза у лрвом полгођу 1933 и 1934 године.

Увоз: I полгође 1933 1 полгође 1934
Вредност Количина Вредност Количина 
мил. дин. тона мил. дин. тона 

Петролеума 3,40 6.565 4,37 6.476
Бензина 3,71 2.228 1,65 1.437
Уља за подмазивање 5,48 2.507 5,51 2.118
Сирове нафте 22,25 53.219 2,1,89 46,335

Укупно 34,84 64.578 33,42 56.366
Ми долазимо данас у ред земаља у Европи 

са најмањом потрошњом. Атински лист Messager d’Athene 
објавио je таблицу увоза и нафте и њезиних деривата у 4 
државе, из које излази да je на главу стаиовника најма-
ња потрошња у Турокој na затим у Југоелавији. У Бугар-
CKOij и Грчкој je потрошња много већа:
Држава у милионима потрошња у тонама

становника 1930 1931
Г рчка 6.15 160.714 169.683
југоелавија 13.80 • 183.778 94.433
Бугарска 5.07 73.936 74.839
Турска 13.06 115.550 90.236

. Ко прати наш економски живот, томе ће бити позна. 
ти и узроци оваг стања потрошње нафте и њезиних дери- 
вата код нас. Ту скоро je било у једном београдском ли- 
сту забележено -стропоштавање увоза аутомобила у Југо- 
славију. Претставници великих аутомобилских предузећа 
уверавају, да je на главу становника најмањи увоз ауто- 
мобила у Југославију од свију земаља у Европи...

Исто тако новине бележе, да je ове године реги- 
стрирано аутомобилаза лоловину мање но ранијих година. 
Даље, аутобуски саобраћај je у крајњој кризи. Данас нема 
ни половине линија од оних о.д пре две године -— једним 
делом и услед тарифне политике државних железница. Гto- 
трошња петролеума опала je за пуних 50% које због си- 
стематске електрификације земље, које због опале куповне 
снаге сиромашног дела нашег народа, који je највише тро- 
1ПИО петролеум. Потрошња бензина пала je н,а 43% 
због епоменутих горњих околиости. И уље за мазање та- 
кође знатно опада; саме државне жељезнице свеле су своју 
потребу за  30%. Све су то чињениде, које ce констатују 
независно од поменутих подузећа.

Истииа, то још не значи да завршни рачуни ових по- 
дузећа морају исказивати губит-ке. To значи само толико, 
да резултат њиховог рада мора бити све неповољнији. Али 
то нису једини неиовољни фактори v развићу индустраје 
нафте 'код нас... A no лагади •• њезин лротивника, који 
су тврдили да она искоришћава сву ■■ . ринСку заштиту, 
иреваЈћивање ■ царвне за сирову на ?7- на? потрошаче

пред читаоце једну таблиду, која леденом логиком доказује 
сасвим противно. To je  'таблица увоза сироее нафте и me- 
зиних деривата од 1929 до 1933 године.

1931 1932 1933
Вредност Вредност Вредност
у мил. д. у тонама у мил. д. у тонама у мил. д. у тонама
9.42 13.959 14.5 27.253 9.05 14.237
5. 8 3.918 14.8 132.296 6.63 4.613
16.5 4.594 . 1436 5.128 13.01 5.811
35.1 57.068 39.3 86.630 43.35 97.342

66.8 79.539 83.2 132.307 72.04 122.003

није било више могућно. В. Г. 'тврди да конкуренција 
са стране није могла да омете лукратавни посао* двеју 
великих компанија у Југославији због тога, што њихове 
метрополе доминирају ценама у Румунији. To je маштаре- 
ње. A ствариост овако' изгледа. У Румунији раде десет ве- 
ликих друштава, од којих су осам потпуно независиа од 
англо-саксонског капитала. Метроиоле двеју југоелобен^, 
ских комланија производиле су у 1931 години заједно 1,7 
милиона тона, док je  укупна производња у Румунији била
6,6 милиона. Поред тога у Румунији je највећи продавац 
сирове нафте сама држава, која наплаћује регал у натури. 
Ноторна je ствар да je у Румуиији у 1932 и 1933 годиви 
владала страховита конкуренција међу произвођачима си- 
рове нафте, тако да -je целокупна ироизводња била нерен- 
табилна. Под притиском хиперпродукдије у Рум!унији која1 
гледа свим силама да фаворизира извоз готових производа 
и год притиском извесних терета на извоз сирове нафте 
из Румуније и царине на увоз исте код нас нема могућности 
за зараду у рафинадији нафте у Југославији. Сер Хенри 
Детердинг има у  Југославији један нерентабилан посао.

С увођењем царине на сирову нафту био je  почетах 
мера, које су дејетвовале неповол)Но е а  индустрију нафте 
код нас. Држимо да није иотребно да -се бавимо дуже пи- 
тањем о мешању аоткохола у бензии. Ha супрот многоброј- 
ним аргументима против те мере, она je била декретована, 
и услед CKynohe алкохола поскупила je бензии и такође 
дејствовала на смањење његове потрошње. Требало je го- 
дину дана, na да ce увиди да je обавезност мешања код 
нас штетна. Због тога je замењена факултативним меша- 
њем. Тиме није ослобођена индустрија нафте робовања ин- 
дустрији алкохола, јер je истовремено декретирана дифе- 
ренцијална трошарина за мешан и чист бензин у корист 
мешаног.

Трећа серија мера била je у области трошарине у 
1934. Пливско уље je један од јаких деривата рафинирања 
сирове нафте. Губитак ;на њему наравно да мора утицати 
на коначни резултат рада индустрије нафте.

Очвгледно je  да ова индустрија код нас мора да 
једе сваке годиие један део св^оје имовине.

Ш Како пролази сер Хенри Детердинг у Фраицуској.
У нормално доба није никакво зло за државе, које 

су увознице нафте, јер je тај арликал у последње три го- 
дине продаван испод цеие коштања. Американци, Енгле- 
зи и други произвођачи сирове иафте доплаћивали су на 
томе послу. Али je нафта један од најважнијих артикала у 
рату, Због тога су две државе у великој бризи око снаб- 
девања нафтом у случају рата. Из тог ce разлога данас 
врше у Француској, Италији, Немачкој и другим земљама 
непрекидна бушења — до еада све без успеха. Због тога 
ce морао тражити други излаз. Француска, например, тра- 
жила je да добије под овоју управу извор петролеума ма 
где у свету. Уговором у Сан Рему добила je она 23,75% 
у производњи нафте у Ираку. To своје право пренела je 
држава на Compagnie Frangaise; des. Retroles, која je  д о ,:сада.
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уложила у ta j посао неколико стотина милиона. Beh пу- 
них je десет тоДина, како се ради на шградњи извора у 
Ираку, али још увек се Француска снабдева нафтом из дру- 
тих земаља, сдецијално из Америке и нешто мало :из Руму- 
није. У осталом и кад буде једном Ирак у стању да снаб- 
дева целокупну потребу Француске' у нафти и њеним де- 
риватима, још увек Франдуска није сигурна да he у случају 
рата: бити апскрбљена потребном погонскож снагом од ми- 
нералних уља. Због тога je војна власт 1926 године стала 
н а : гледиште, да je за сада једино могућно осигурање по- 
требном количином нафте, бар за један део евентуалног 
рата, у облику великих стокова у земљи. Под притиском 
'Војних власти доноси се 1928 године закон, којим^ се уво- 
де врло високе заштитне царине на еве производе, a оирова 
наф та ослобађа се сваке дажбине. Жеља je била, да се пре- 
свега створе рафинерије у земљи, којих тако рећи дотле 
није ни било, јер се стокови могу формирати само у сиро- 
вој нафти, a  ,ова се ие може употребити ако* нема рафи. 
рерија у земл>и. За неколико година у Француској je из- 
грађена огромна индустрија рафиниран>а нафте, тако да се 
данас не увозе готово никад финални производи, већ самго 
сирова нафта. Али само заштитне царине за нафту нису 
биле довољне на обезбеде велике резерве у земљи. Због 
тога je морала доћи нова мера. Држава je  наиме прогла- 
■сила увоз сирове нафте за државни монопол, и не поми- 
шљајући при томе да га сама увози и прерађује, већ у 
намери да тај лвднопол подели приватницима, али под усл-о- 
вом, да сваки од њих мора држати резерве у извесном 
лдносу према одобреном контингенту. И тако je 1931 го- 
дине француска влада поделила међу поетојеће рафинерије 
целокупан контингент обавезно за 20 година, обаеезујући 
наравно у ието време компаније на одржавање одговара- 
јућих стокова.

Целокупна француска индустрија нафте je у страним 
рукама и то  у  главиоме у рукама оних двеју „опасних“ 
компанија. Француска земља, најбогатија у капиталу, није 
се ни најмање устезала да државни мон-опол увоза пренесе 
на енглеске и американоке компаније. Чак се у Француекој 
томе радују, јер сматрају, да je боље да стран капитал одр- 
ж ава стокове. Једна од највећих компанија у Француској, 
са великом рафинеријом и дистрибуцијом no целој земљи 
лрипада Стандард^Вакуум Оил Компанији, a друга Ројал 
Дач Шелу, 'односно сер Хенри Детердингу. Француска репу- 
блика није менеџирала царинску заштиту и контингенте 
страном капиталу у индуетрији нафте. У Compagnie Fran- 
caise des Petroles, на Rojy je влада пренела концесију, коју 

j e  Француска на мач извојевала, седи као члан управног 
одбора Борис Аслан Финали, директор Франко-Американ- 
ске петролејске компаније.

Тиме није завршен регистар „издаја” сукцесивних 
влада у Француској у корист англо-американских петро- 
лејских „магната”,

Поменути државни монопол у®оза не важи само за 
оие увознике, који увозе најмање 30 вагона годишње. Ко- 
риетећи огроман лад дена у 1931-32 год. ови су мали уво. 
зници почели да бацају страну робу на домаће тржиште. 
no сваку цену, Бензин je пао од 150 франака на 130, одно- 
сно на 35, кад се одбију трошкови и дажбине. Ово je 
дало повода великима да уђу у картел. Ево шта о {оме 
пише L’Information: ,Devant un pareil effondrement les distri- 
buteurs d’essence ont reagi. Ils ont decidć deux relevements qui 
ont portć les prix k 170 f.... A l’heure actuelie les contingente- 
tnents ont t&ut regle au moins entre les grandes Compagnies, 
quj, aujourd’hui, pareissent s’entendre....”

Другим речима и у Француској постоји велеиздај- 
нички рекорд-офис!

У етвари данас je између француског и нашег режц- 
ма нафте разлика у томе, што код нас не постоји за ра.

финерије обавеза одржавања . етокова, већ то ове чи- 
не из сопетвене иницијативе (види напред у биланеу: за- 
лихе) што je у Француску увоз сирове нафте слободан, 
a код нас плаћа царину и најзад што у Фравцуској поетоји 
картел, a код нас га нема од како je уредба о картелима
ступила на снагу. '-■■■»

DIONIČKO DRUŠTVO DOMAĆE TVORNICE PREDENJA I 
TKANJA PAMUKA DUG ARES A

Ove goidine navršeno je 50 godina odkada je osnovana 
naša danas najveća tekstilna fabrika „Dioničko društvo doma
će tvornice predenja i tkanja pamuka” u Dugojresi kod Kar
lovca. Od male neznatne fabrike koja je prvo vreme radila u 
jednom napuštenom mlinu, društvo se razvilo u poduzeća di
menzija koje su retke i u drugim državama. Naročito zbog
toga što je celo poslovanje koncentrisano na jednom mestu.

Dugaresa ima predionicu i tkačnicu sa farbarnicom i 
sličnim uređajima. U predionici je postavljeno 35.276 finijih vre
tena, pretežnim delom najmodernije konstrukcije. Pored toga tu 
je i 1.280 vretena za pamučne otpatke. U tkačnici se nalazi 
1.104 razboja opet najmodernije konstrukcije. Vlastiti pogon 
daje 3.555 H.P. Od toga vodene turbine 1.150 a kalorična cen
trala 2.400. Pored toga Dugaresa ima direktnu vezu i sa veli
kom hidrocentralom na Ozlju. Pored predionice i tkačnice Du- 
garesa ima i specijalnu fabriku čarapa „Mira” koja ima 107 
pletačkih mašina. .

Dugaresa ima oko 2.000 radnika već prema intenzitetu 
poslovanja, dok ima fabrika čarapa „Mira” preko 140 radnika. 
1 po broju radnika, Dugaresa je dakle naše najveće tekstilno 
preduzeće.

Konjunktura za tekstilnu industriju i dalje je povoljna; I 
to za sve grane bez izuzetka. I prošle godine je osnovano neko
liko novih fabrika, a postojeće su proširene. Veliki deo fabrika 
radi sa dve odnosno tri smene radnika.

I industrija pamuka radi dobro. Naročito predionice, 
koje kod nas ne mogu pokriti čitavu tražnju za predivom; Pro
šle i ove godine, podignute su neke nove predionice, a druge 
proširene. Ali taj porast produkcije ne igra tako veliku ulogu 
jer uvoz prediva još uvek ide u stotine miliona.

Bilansi „Dugarese” za poslednje 4 godine ovako iz-: 

gledaju:
1930 1931 1932 1933

Aktiva u hiljadama dinara
Zgrade 28.220 36.756 36.773 36.967
Mašine 30.012 31.539 32.867 38.004
Blagajna 107 29 106 63
Efekti 1.714 1.316 1.314 1.435
Roba 43.375 38.975 37.338 29.076
Dužnici-poverioci ------ ------ 20.168 29.392

Pasiva
Glavnica 56.250 56.250 56.250 56.250,
Rezerve 5.535 5.535 5.535 5.535.
Rezerva amortizacije 16.976 22.699 .28.772 34.844
Rezerva valorizacije 7.215. 7.215 7.215 7.215
Poverioci 15.022 14.970
Obligacije ------ 29.500 28.970
Dobitak 2.162 2.128 2.184 2.540
Ukupno 103.432 . 109.102 129.716 . 135.335

Kod investicija vidimo porast , i to kod mašina za preko
5 miliona dinara. To je u vezi sa nastojanjem fabrike da starije 
mašine stalno obnavlja i dopunjuje novima, kako bi produkđ- 
oni troškovi usled racionalizacije po'*:'?eća bili što niži. Zalihe 
robe pokazuju smanjenje za nekih 8 'Hona. Međutim to nema 
n4 akove naročite veze sa poslovanieu; fabrike. Možda su baš: 
koncem 1933 zalihe sirovina bile slučajno manje nego godinu .-
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esna ranije. Kako fabrika, dobavlja patnuk ii većim količinama 
te je prirodno, da je lager jedan put veći a drugi put manji.

! . Pozicija dužnici-poverioci pokazuje porast za 9 miliona. 
Budući da ta  pozicija pokazuje saldo između dužnika i poveri- 
öca nije poznato da li porast dolazi od porasta dužnika ili od 
smanjenja poverioca, zbog čega je verovatno da je na promenu 
delovalo jedno i drugo.

U pasivnoj strani bilansa nema većih promena. Jedino re
zerva amortizacije pokazuje porast od nešto preko 6 miliona 
dinara za koliko su prošle godine izvršene amrtizacije investicija. 
Kako amortizacija iznosi nekako toliko koliko i nove investi
cije to je i dalje ostao vanredno povoljan odnos između inve
sticija i vlastitih sredstava.

Računi gubitka i dobitka ovako izgledaju:
1930 1931 1932 1933

Prihodi u hiljadama dinara
Od prediva 21.477 29.404 25.790 28.587
Od robe 21.578 23.919 27.587 24.952

Rashodi
Troškovi 2.991 3.092 5.584 4.812
Fabrikacije 26.782 34.066 33.044 34.975
Održavanje zgrada 1.953 1.719 775
Porezi 1.750 2.051 2.910 4.020
Amortizacija 3.373 5.722 6.072 6.072
Dubiozi 2.271 3.167 2.759 615

Prihodi od prediva porasli su za 3 miliona. Međutim oni
od ro'oe opali su tome na suprot za 2.5 miliona. Znači da je
predionica koja podmiruje ne samo potrebe tkačnice na pređi 
nego istu prodaje i drugim tkačnicama u zemlji radila uspešnije 
nego tkačnica.

Porezi su porasli za preko milion dinara. Međutim su
otpisi na dubiozima smanjeni za 2 miliona dinara budući da je
sada situacija u pogledu solventnosti dužnika prilično pro
čišćena.

Čisti je dobitak nešto veći nego ranijih godina i omogu
ćuje isplatu dividende od 84 dinara po akciji.

U upravi se nalaze sledeća g.g.: Miroslav grof Kulmer 
kao pretsednik i Otto Anninger kao potpretsednik, dok su čla
novi ravnateljstva g.g.: Milivoj Crnadak, Dr. Nikola Kostrenčić, 
Dr. Gustav Arens, Antun pl. Mihailovič, Ivan Mohorič, Doka 
Ćurčin i Dr. Felix Haas.

U nadzornom odboru su g.g.: Robert Leibenfrost, Dr. 
Branko Pliverić, Edo Markovič, Richard Piskaček i Dr. Frie
drich Unger.

„SILK” FABRIKA ČARAPA D. D. ZAGREB
Unašoj industriji trikotaže, naročito čarapa, već se od 

duže vremena primećuje izvestna hiperprodukcija. Uvoz iz ino- 
stranstva je reduciran na minimum. Međutim je kapacitet svih 
fabrika daleko veći od potreba na našem tržištu. Uprkos tome 
jcš se uvek osnivaju nove fabrike i radionice manjega obima. 
Zbog toga mnoge i likvidiraju.

Nekoliko velikih fabrika, naročito one koje rade sa mo
dernim mašinama, zaključile su prošle godine izvestnu zajed
nicu. Između tih velikih fabrika koje izrađuju u prvom redu fi
niji artikle, eliminirana je svaka konkurencija. One se na trži
štu  pojavljuju čak i pod zajedničkom markom. Na taj način bar 
kod jednog dela produkcije prilike su se sredile.

U našoj tekstilnoj industriji koja se još uvek rapidno 
razvija bilo bi poželjno postojanje malo više sistematike. Dok 
imamo u nekim granama proizvodnje očiglednu nadproizvodnju, 
u drugima sm o opet upućeni na uvoz. Pored toga imamo fa
brike sa najmodernijim mašinama ali i takve, koje rade sa ma
šinama starijeg sistema. Produkcioni troškovi kod ovih po

slednjih daleko su veći nego kod onih koje rade sa najmoderni
jim jer je kod ovih ušteda na radnoj snazi i obično veća od
amortizacije.

Proces likvidacije pojedinih preduzeća primećuje se kod 
jednog dela industrije trikotaže odnosno čarapa. Mnoge fabrike
i radionice sa starim mašinama morale su likvidirati. Druge se 
još drže jer imaju naročito jeftinu ili radnu ili pogonsku snagu. 
Nu i ti teško će se održati ako ne sprovedu striktno racionali
zaciju. A za to u većini slučajeva nedostaju potrebna sretstva, 
A za stara poduzeća nastupiće teška vremena ako postojeće 
fabrike sa modernim uređajem još i povećaju svoj kapacitet.
Izgleda da će na kraju biti da na tržištu trikotaže — čarapa
dominiraju 4 velike fabrike koje već danas podržavaju izvestnu 
zajednicu. Te se nalaze u Beogradu Čakovcu, Subotici i Za
grebu.

Bilansi „Silka” za ove poslednje 4 godine ovako iz
gledaju: :<

1930 1931 1932 1933
Aktiva u hiljadama dinara
Blagajna 2 50 48 107
Dužnici 730 1.079 1.413 499
Nepokretnosti 825 896 851 808
Mašine 2.608 3.842 4.397 4.410
Inventar 49 69 84 77
Materijal 907 253 326 1.223
Menice 15 349 94
Pasiva
Glavnica 1.500 1.500 1.500 1.500
Rezerva 25 25 40 60
Poverioci 2.477 2.681 2.524 2.328
Fond amortizacije 186 962 1.850 2.291
Akcepti 1.142 411
Dobitak 43 139 153 114
Zbir bilansa 5.163 6.541 7.211 7.128

Kod investicija nema znatnih promena. Još 1932 godine
su bile nabavljene nove mašine. U prošloj godini ove su na-
bavke bile minimalne jer je fabrika već potpuno izgrađena i 
nove veće investicije —  sem kada bi se htelo pristupiti bitnom 
proširenju poduzeća —  za sada ne dolaze u obzir. Amortazicija 
je znatna. I prošle godine je bio fond amortizacije' dotiran s a . 
skoro pola miliona, dok je u 1932 godini bilo rezervisano skoro 
milion dinara. Fond amortizacije već predstavlja polovinu vredno
sti od mašina. S obzirom da fabrika postoji tek nekoliko godina
i da je najveći deo mašina i to modernog tipa bio nabavljen 
pre 2—3 godine, znači da se mnogo pazi na održavanje po
duzeća.

Račun materijala pokazuje priličan porast. Nije poznato 
koliko se od toga odnosi na polufabrikate — predivo, a koliko 
na izrađene proizvode — čarape. S obzirom na to da je pro
dukcija regulirana i da ne dolazi do formacije velikih zaliha, 
porast na materijalu treba u prvom redu pripisati porastu vred
nosti polufabrikata.

Dužnici su reducirani od 1 miliona 413 hiljada na 499 
hiljada. A menice od 94 hiljada na nekoliko stotina. Prema tome 
potraživanja su reducirana za preko jedan milion dinara. To je 
bilo moguće jedino zahvaljujući jednakim kondicijama i elimini- 
sanju međusobne konkurencije, a i nije potrebno odobravati 
duže rokove plaćanja.

Poverioci su smanjeni za 200 hiljada dinara. A menice za 
700 hiljada. To je u vezi sa smanjenjem računa dužnika i po
rastom fonda amortizacije za pola miliona.

Postignuti čisti dobitak je nešto manji nego prethodne 
godine, i to je uvek znak uspešnog poslovanja poduzeća.

U upravi „Silka” fabrike čarapa a. d. u Zagrebu nalaze 
S2 sledeća g.g.: Jovan Maksimovič, Josip Mazel, Adolf Konr 
Josip Kon i Mihajlo Kritzer .

>-
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S a d rž a j:
Јадранска пловидба д. д. на Сушаку
Fabrika kanapa i užariie d. d. Ođžaci
D. D. za promet kovinama Zugmayer i Gruber u Zagrebu

ЈАДРАНСКА ПЛОВИДБА Д. Д. HA СУШАКУ

Да почнемо анализу биланса Јадранске пло- 
видбе табеларним прегледом главних позиција 
њезине активе и пасиве за последње 4 године.

Актива 1930 1931 1932 1933

у златним предраггаим динарима
Бродови 11.650 15.291 16.526 16.046
Непокретиости 238 238 247 247
Роба 239 200 167 177
Ефекти 213 216 183 182
Дужници 4.913 3.726 2.391 3.741
Г убитак — 658 992 1.116

Пасива

Гшавница 12.000 12.000 12.000 12.000
Фонд амартиаације 3.577 4.114 4.700 5.226
Фонд осигурања 1.235 1.416 1.586 1.758
Паве:рио1?и 66 2.711 2.098 2.408
Р-езерва 37 37 37 38
Добитак 326 — — . —

Нашим читаоцима je већ познато из ранијих 
анализа, да Јадранска пловидба води свој биланс 
у златним динарима. Ta се пракса појављује у 
разним земљама и само код оних предузећа, која 
,су постојала пре рата, a у жељи да сачува конти- 
нуитет основице за израду биланса. Јадранска 
пловидба није постојала пре рата, она je основана 
1922 године, према томе изгледа мало необично, 
да се она служи златном валутом за израду свога 
биланса. Свакако да je и овде мотив континуитет 
валутне основице за биланс, која омогућава мно- 
ro бољу анализу неколико сукцесивних биланса, 
но што би то било могућно са лабилном валутом, 
у које спада и наша. Али ако би ово био довољан 
мотив, онда би се логички могло да тражи од сви- 
ју подузећа код нас, да воде у злату своје билан- 
се, пошто и Јадранска пловидба, као и сва друга 
подузећа, већ no самим позитивним законима, a и 
rio лрироди послова, своје књиге води у динари- 
ма. Нама се чини да постоји једна специјална 

Јок6лност, која знатно олакшава Јадранској пло- 
видби вођење биланса у златним динарима. Ta 
околност лежи у чињеници да 90—99% њезине

активе отпада на бродове, a ови су набављени за 
страну валуту односно за злато. Према томе у  
инвентару Јадранске пловидбе, a код бродова, мо- 
ра да постоји једна претходна колона, у  којој je 
вредност сваког брода назначена у валути, у  Ko
joj je купљен, односно у златној валути.

Kao што се види из горње таблице, да Ја- 
дранска пловидба нема потраживања у 1933 го- 
дини од 3,7 милиона златних динара, скоро 99% 
њезине активе било би у бродовима, односно у 
златној валути. (A што се тиче позиције дужни- 
ци, она je вероватно пролазне природе, тако да се 
да замислити биланс Јадранске пловидбе у којој 
je фактички 99% активе апсорбовано у бродо- 
вима).

Позиција дужници, која обухвата вероватно 
ненаплаћену субвенцију од стране Министарства 
саобраћаја, повећала се од 2,4 милиона златних 
франака у 1932 на 3,7. Овде није потребан ника- 
кав коментар. Повериоци су повећани за нешто 
преко 300 хиљада златних динара, дакле много 
мање но што су повећани дужници. Значи да je 
Јадранска пловидба могла да обавља посао без 
јачег задужења, у пркос ненаплаћених субвенција.

Фондови су се повећали за скоро 700 хиљада 
златних франака и то: фонд амортизације за 526 
хиљада, фонд осигурања за 172 хиљаде и резерва 
за 1.000 златних франака.

Вредност бродова износила je крајем 1933 
године округло 16 мгошона златних франака, од» 
носно око 180 милиона динара -— ако се обрачу- 
нају златни франци no стабилизационом курсу 
динара. Вредност бродова смањена je за 480 хи- 
љада златних франака, тако да се може рећи да 
су отписи извршени за 1,178.000 златних франака, 
које непосредним отписом, које повећањем ре^ер- 
ве. To je у осталом и врло потребно, јер се бродо- 
ви троше. Али je с друге стране то повећање ре- 
зерве смањено за 124 хиљаде динара, колико из- 
носи губитак у 1933 год.

Како се из горње таблице види губитак из- 
носи укупно 1,116.000 златних дин., од чега je 
992 хиљаде пренесено из претходне године. Губи- 
так се смањује из године у годину. 1931 он je из- 
носио 685 хиљада, 1932 307 хиљада a 1933 124
хиљаде златних динара.
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Прошле године су ce прилике нешто побољ- 
шале, ове године пак оне су још много боље, ус- 
дед великог пораета туризма и повећања робног 
Нромета. Прошле године друштво je увело тури- 
стичку линију од Венеције до Атине, коју je услу- 
живао пароброд „Карађорђе” два пута месечно. 
Ове године je на тој линији био нови пароброд 
„Југославија”, тако да je веза одржавана недељ- 
но. Нарочито инострана публика je почела све ви- 
ше да ce користи овом туристичком линијом Ја- 
дранске пловидбе.

У управи ce налазе г. г. Др. Едо Гргић, пред- 
седник; Др. Александер Горуп, I потпредседник и 
Божо Банац као II потпретседник; чланови Максо 
Антић, Др. Никола Бенетић, Богдан Дурбешић, 
Стеван Карамата, Др. Мишо Колин, Марко Лучић- 
Роки, Анте Рисмондо, Др. Јосип Смодлака, Др. 
Светислав Шумановић, Анте Шврљуга; у Надзор- 
ном одбору су г. г.: Антун Хубер, Иван Девчић, 
Анте Дујмовић, Ђуро Милоћ, Казимир Полић, 
Звонимир Рихтман, Љубомир Мирковић и Јурај 
Тићак.

FABRIKA KANAPA I UŽARIJE D. D., ODŽACI
Od površine zemlje, koja je kod nas pod kultuiom 

industrijskih biljaka, otpada prosečno 30% na konoplju. 
Ora se proizvodi u raznim krajevima naše zemlje, od 
Siovenačke do Južne Srbije, ali je u glavnome proizvod
nja ipak koncentrisana na tri banovine, na Dunavsku, 
Moravsku i delimično Savsku. Glavni centri se nalaze u 
Vojvodini, koju možemo nazvati kao prirodni i najvaž
niji centar, i okolini Leskovca. Ali više od polovine do
maće proizvodnje otpada na Vojvodinu odnosno Bačku,

Proizvodnja, prerada i potapanje konoplje je u 
Vojvodini tradicionalna kućevna industrija, prvenstveno 
tamošnjih Slovaka i Nemaca. To je jedna neobično važ
na granu poljoprivredne industrije koja dobija naročito 
značenje baš u ovo doba, kada se zbog deviznih teškoća, 
autarkijskih tendencija i teškoća oko uvoza drugih siro
vina u znatnoj meri povećava tražnja kudelje. Pri tome 
ne smemo zaboraviti, da je kvalitet naše kudelje mnogo 
bolji od ruskog i samo po boji zaostaje za 'talijanskom 
robom koja se smatra za najbolju. Iz ove naše tradici
onalne industrije razvila se postepeno fabrična i danas 
imamo u našoj državi oko 30 fabrika koje se bave pre
radom kudelje, sa godišnjim kapacitetom od oko 1300 
do 1500 vagona. Uprkos tome industrija za preradu ku
delje, prema proizvodnji i mogućnostima proizvodnje si
rovine nije dovoljno razvijena, jer se još uvek veliki deo 
kudelje mora izvoziti u poluprerađenom stanju. Ranije 
јг taj izvoz iznosio oko 7000 tona godišnje, dok je u
1930 i 1931 godini ovaj izvoz katastrofalno opao, zbog 
srozavanja cena na svetskom tržištu, što je bila posle
dica ruskog dampinga u kudelji i relativno velikih po
nuda. Prerada kudelje kreće se u tri pravca: u proizvod
nji kanapa i užarije, mreža i vreća. Najjače je razvijena 
industrija užarije: njome se bavi 9 velikih i 7 srednjih 
fabrika, koje ne pokrivaju samo domaće potrebe već se 
bave i izvozom. Ukupna godišnja industrijska proizvod
nja kanapa i užarije ceni se kod nas na oko 160 do 180 
vagona, prema oko 80 vagona godišnje potrebe domaće 
potrošnje. Više od 60% namenjeno je dakle izvozu. 
Uprkos tome mi mnogo uvozimo. Tako na primer

je iznosio uvoz lana, kudelje, jute i proizvoda iz 
tih sirovina još 1931 godine oko 7 hiljada tona, a 1932 
godine svega 5.3 hiljada tona, dok je 1928 godine uvoz 
iznosio 4.8 hiljada tona. Kako je znatno u to vreme pala 
vednost uvezene robe, pokazuje činjenica, da je vred
nost uvoza iz 1928 godine iznosila 118 miliona, 1931 
godine 88 miliona a 1932 godine 53.6 miliona. U po
gledu vreća imali smo 1925 godine najveći uvoz, 6.1 
hiljada tona u vrednosti od 105 miliona dinara; zatim 
rapidno opada, pošto se i kod nas počelo sa proizvod
njom vreća, u 1928 godini na 5,7 hiljada tona za 81 
milion dinara, 1930 godine na 3 hiljade tona u vrednosti 
oj 37 miliona a 1932 godine na 244 tona u vrednosti od
1.9 miliona dinara.

Ovi podatci mogu delimično da posluže kao dokaz 
da smo se već u velikoj meri emancipovali od inostran- 
stva. Težište celokupnog problema ove grane poljopri
vredne industrije leži na činjenici, da smo, pored velike 
proizvodnje sirovina i polufabrikata pa čak i pored iz
voza ipak u velikoj meri prinuđeni da uvozimo finalne 
proizvode iz kudelje, pošto industrijska proizvodnja 
za preradu i izradu finalnih proizvoda još nije dovoljno 
razvijena — odnosno se nalazi tek u početnom sta- 
đijurnu.

Najveća fabrika koja kod nas prerađuje kudelju do 
finalnih proizvoda, je Fabrika kanapa i užarije u Odža
cima. Ona je kod nas pionir, naročito u pogledu proiz
vodnje finalnih proizvoda, i to konfekcije, koja se do 
pre kratko vreme u celosti morala uvoziti.

Carinska zaštita u toj grani tekstilne industrije ne
dovoljna je, a u pojedinim vrstama artikala u opšte ne 
postoji. Pad cena na svetskom tržištu prouzrokovao je 
pre nekoliko godina gubitke koji ni danas nisu elimini
rani. Tome treba dodati još i ruski damping u konoplji, 
kudelji i lanu i tešku inostranu konkurenciju, koja je i 
ono malo carinske zaštite, koliko je imamo, napravila 
neefikasnom. U tome pogledu je tek pad kursa dinara 
malo popravio situaciju. Ali je i na unutrašnjem tržištu 
bilo mnogo teškoća. Jedan od' vrlo važnih proizvoda fa
brike kanapa je bio kanap za hmelj. Kako je u Vojvodini 
zbog krize hmelja ova kultura do 1933 godine gotovo 
bila napuštena to je od toga fabrika u Odžacima imala 
takođe veliku štetu. Uprava u izveštaju za 1929 godinu 
kunstatuje, da je usled inostranog dampinga i opštih 
privrednih neprilika imala za 7 miliona dinara manji 
obrt.

Jedini izlaz iz toga stanja pretstavlja proizvodno- 
politička preorijentacija. 1 u tome pogledu nalazi se fa
brika u Odžacima na prvom mestu, što nam potvrđuje i 
činjenica, da je vrednost fabričkih investicija, koja je 
krajem 1928 godine iznosila 17 miliona, povećana do 
kraja 1933 godine za 9 na 26 miliona; još treba imati 
u vidu, da je samo vrednost mašina u to vreme poveća
na od 10.3 na 19.6 miliona odnosno za 9.3 miliona, od 
čega dolaze preko 6 miliona na nove mašine nabavljene 
samo u periodu poslednje tri godine. A i vrednost атог- 
tizacionog fonda pokazuje pored toga povećanje od 3.6 
na 6.6 miliona, iz čega možemo videti da su nove in
vesticije u poslednjim godinama bile vrlo velike i da 
premašaju polovinu vrednosti ukupnih investicija.

Ova preorijentacija i modernizacija je donela po
voljne rezultate. U izveštaju za 1933 godinu uprava fa
brike napominje, da je osnivanjen moderne farbarnice 
i apreture u toku 1933 godine došla u položaj da sama 
izvrši svu opremu manufakturnih artikala koje sama pro-
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izvodi. Ranije se takva roba morala dobavljati iz ino- 
slranstva i prirodno je, da su time otpali svi veliki iz
datci koje je fabrika radi opreme robe dosada imala. 
Podvlači se, da se rentabilnost ovog uređaja pokazala 
već u početku rada i uprava je sada skroz optimistička, 
naročito s obzirom na prilike u ranijim godinama. Po
red ovih novih instalacija postavljene su u 1930 godini 
nova predionica i nova tkaonica jute koje su u posled
njim godinama proširene.

U donjoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije 
Fabrike kanapa i užarije d. d., Odžaci, za period od
1928 do 1933 godine, iz čega rezultira vrlo interesantna 
slika:

Račam izravnan ja
1928 193Ö 1933

Aktiva u hiljadama dinara

Investicije:
mašine 10.305 13.539 19.569
nepokretnosti 4.456 5.091 5.296
nameštaj 238 238 833
oprema 1.818 2.016 ------
ind. kolosek 234 234 224

Ukupno 17.052 21.119 25.931

Zaliha robe:

kanapa 4.194 7.207 1.142
u žari ja 1.043 790 399
sirovine 2.624 866 864
manufakturna roba i farbarnica - — 292 1.751

Ukupno: 7.862 9.155 4.157
Gotovina 18 8 18
Hartije od vrednosti 228 787 426
Dužnici 8.347 6.447 5.561
Pre lažne pozicije 1.203 1.163 1.011

Pasiva

Glavnica 4.500 4.500 4.500
Rezervni fond 5.702 5.718 4.137
Rezervni spec. fond 1.604 1.045 ------
Valorizacioni fond 2.681 2.681 2.681
Fond amortizacije 3.447 4.392 6.595
Pensioni fond 193 193 ------
Menice 4.712 8.941 3.296
Poverioci 11.535 10.698 15.770
Cista dobit 315 194 70
Zbir bilansa 34.710 38.389 37.104

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Troškovi 5.231 7.006 7.592
Amortizacija 424 259 463
Poreze 154 73 896
Plate radnika 3.065 4.501 5.324
Dobit 315 193 70
Dubioza i gub. filijala 57

Prihodi

Bruto dobit 9.184 12 004 14.403
Prenos dobiti 5 32 .. ■

Zbir prihoda ili rashoda 9.189 12.036 14.403

Zbir bilansa je u periodu 1928 do 1930 godine, po
rastao za 3.5 na 38.4 miiiona; u 1933 godini iznosi 37.1 
milion ili za 1.3 miiiona manje i to uprkos tome, da su 
za poslednje tri godine napravljene velike investicije. 
Zbog toga su struktureine promene pasive vrlo intere
santne: prvo u pogledu visine sopstvenih sredstava. 
Glavnica je ostala nepromenjena, na 4.5 miiiona ali su 
fondovi prilično izmenjeni. Do:k su 1930 godine iznosili
48.4 miiiona, bez fonda amortizacije i bez penzionog 
fonda, dotle dostižu 1933 godine svega 6.7 miiiona. 
Moglo bi se naslućivati da je smanjenjem fondova po
kriven takav veći gubitak, u iznosu od 1.7 miiiona. Ali 
pošto vidimo, da je u međuvremenu prilično povećan 
fond amortizacije, to smo skloni pretpostavci, da je iž- 
vestan deo rezervnih fondova upotrebljen za pojačanje 
emortizacionog fonda, pored njegove redovne godišnje 
dotacije. I penzioni fond se više ne iskazuje zasebno. Svi 
fondovi fabrični iznose ukupno krajem 1933 godine 13.2 
miiiona, a zajedno sa glavnicom, sopstvena sretstva do
stižu 17.7 miiiona. Menične obaveze su od 1930 godine
oo kraja 1933 godine svedene od 8.9 na 3.3 miiiona,. ali 
su to-rne na suprot porasli poverioci za 5 na 15.7 mili- 
ona. I ako se u stvari time obaveze fabrike nisu smanji
le, ipak je povoljno, da je njen obligo po menicama 
reduciran.

U aktivi je najvažnija promena kod povećanja vred
nosti investicija, o čemu je već bilo reči. Sretstva za to 
izgleda da su uzeta iz robe, pošto vidimo, da je vred
nost prodatih zaliha smanjena za 5 miiiona, od 9.1 mi
lion u 1930 na 4.1 milion u 1933 godini. Međ investici
jama više nema računa opreme, koji je 1930 godine iz
nosio 2 miiiona, ali je tome na suprot porastao račun 
mašina, za б na 19.6 miiiona. To je vrednost nove 
farbarnice i apreture, dok je vrednost nepokiet- 
nosti samo malo povećana, za 200 hiljada na 5.3 miii
ona. Zbog bolje prođe smanjena je vrednost zalihe go
tovog kanapa i užarije, dok je ona sirovina ostala na 
istoj visini kao i 1930 godine. Ali je znatno veća vred
nost novo proizvedene manufakturne vrednosti i one 
koja se još nalazi u farbarnici, na ukupno 1.75 miiiona.

Dužnici opadaju, što je svakako u vezi sa sve ma
njim kreditovanjem robe. Od 8.3 тШопа koliko su iz
nosili krajem 1928 godine, opali su dužnici sa 5.56 
miiiona.

Bruto prihodi koji su u 1933 godini iznosili 14.4 
miiiona, prema 9.2 miiiona u 1928 godini, podeljeni su 
ovako: 9.7 miiiona bila je dobit na kanapu, 3.3 miiiona 
dobit na manufakturnoj robi, što potvrđuje, da će ova 
grana proizvodnje brzo postati najvažnija i najlukra- 
tivnija, farbarnica je dala prihod od 145 hiljada, uža- 
rija 671 hiljadu a izrada 596 hiljada.

Troškovi i radničke nadnice su porasle prema ra
nijim godinama i iznose ukupno 12.8 miiiona prema 8.2 
miiiona u 1928 godini. Amortizacija nepokretnosti i ma
šina je 463 hiljade (relativno malo) dok su tome na šu
pi ot porezi znatno porasli.

Čista dobit iznosi 70 hiljada od čega ide 3.5 hilja
da rezervnom fondu a ostatak od 66.4 hiljada prenosi se 
na novi račun.
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U upravi se nalaze sledeća g. g.: Dr. Aleksandar 
Moć pretsednik; Dr. Jovan Ertl, glavni direktor; Dr. 
Aleksandar Adamović, Bora Popovič, Rihard Piskaček, 
Lazar G. Dunđerski, Dragutin Jurkovič, i Dr. Branko 
Petrovič. U Nadzornom odboru su g. g.: Stevan Švajs- 
gut, Ante Skurda, Edo Rauš i Stevan Bruner.

D. D. ZA PROMET KOVINAMA ZUGMAYER 
I QRUBER U ZAGREBU

Bilansi D. d. za promet kovinama Zugmayer i Gru
ber u Zagrebu za poslednje 4 godine pokazuju sledeću 
sliku:

1930 1931 1932 1933
Aktiva u trijadam a dinara
Blagajna 188 154 209 121
Nepokretnosti 805 765 727 694
Mašine 1.935 1.807 1.626 1.664
Inventar 119 111 97 85
Roba 3.919 1.912 1.555
Materijal 101 113 84
Roba i materijal 1.764
Etekti 309 167 167 206
Saldo dužnika i poverioca ------ 143
Pasiva
Glavnica 2.400 3.600 3.600 3.600
Rezerve 170 290 470 470
Saldo dužnika i poverioca 4.539 771 193 ------
Dobitak 209 396 200 409
Zbir bilansa 7.378 5.029 4 464 4.479

Firma Zugmayer i Gruber, čija se centrala nalazi
u Zagrebu a fabrika u Slovenačkoj Bistrici, radi pod 
veoma povoljnim okolnostima. To se vidi i iz samog 
bilansa. Čisti dobitak za prošlu godinu premašfc» je 
400 hiljada dinara ili 10% vlastitih sretstava. Predu
zeća koja kod nas iskazuju 10% dobitak veoma su retka. 
U prošloj godini polučeni čisti dobitak daleko je veći 
nego dobitak postignut ranijih godina. Prema 1932 g. 
imamo jedno povećanje čistog dobitka za 100%. Znači 
da preduzeće ima povoljnu konjunkturu.

Na ovogodišnjoj elektrotehničkoj izložbi Zagre
bačkog sajma pokazalo se da je naša industrija, koja 
radi u vezi sa elektrotehnikom, postigla poslednjih go
dina znatan razvitak. Naročito artikli, koje je izložila 
firma Zugmayer i Gruber a koji služe kao polufabrikati 
elektrotehničkoj industriji, privukli su najveće intereso- 
vanje.

Investicije firme Zugmayer i Gruber iznose nešto 
preko 2 miliona dinara. Kako vlastita sretstva iznose 
4 miliona, time nisu pokrivene samo sve investicije, 
nego i znatan deo obrtnog kapitala.

Firma Zugmayer i Gruber bilansira odnosno kom
penzira dužnike i poverioce u jednoj zbirnoj poziciji. 
Do sada je saldo uvek bio na pasivnoj strani bilansa, 
što znači, da su poverioci bili veći od dužnika. Pre 
3—4 godine taj pasivni saldo iznosio je i 5 miliona 
dinara. U biiansu za 1933 godinu saldo je na aktivnoj 
strani bilansa. Znači, da su potraživanja firme za pro- 
datu robu veća nego što su obaveze prema liferantima 
sirovina. U današnjim prilikama čim jedno preduzeće 
nema znatnih dugova, odnosno ako njegovi dugovi ne 
prelaze njegova potraživanja, onda postoje svi pred- 
uslovi za povoljno poslovanje. Jer manje više povoljni 
su izgledi rada i prosperiteta za sva naša industrijska 
preduzeća, koja su zdravo fundirana

Otpisi su, naročito kod mašina dosta znatni, što 
opet dokazuje solidnost preduzeća. U prošloj godini 
otpisi na zgradama i mašinama iznose oko 200 hiljada 
dinara.

Računi gubitka i dobitka ovako izgledaju:
Prihodi 1930. 1931. 1932. 1933*

u hiljadama dinara
Prihodi od robe 6.182 7.211 5.699 6354
Prenos ranijih godina 4 13 20 2

Rashodi
Pogon 4.599 5.242 3.990 4.596
Upravni troškovi 749 887 955 868
Kamati 215 125 203 67
Porezi 69 137 94 248
Dubiozi 17 71 27 19
Amortizacija 267 250 233 206
Kursna razlika drž. pap. ------ - 142
Dobitak 269 369 200 409

Prihodi od robe porasli su prošle godine za 650
hiljada dinara. To pokazuje da je preduzeće radilo 
intenzivnije i verovatno i sa većom zaradom. Rashodi 
su usled pogona porasli za nekih 600 hiljada dinara.

Upravni troškovi su smanjeni, a naročito su sma
njeni izdatci na kamatama. To je i razumljivo, pošto 
potraživanja prelaze obaveze. Porezi su porasli za 150 
hiljada dinara. Međutim za 142 hiljade dinara manji 
su otpisi na kursnoj diferenciji kod državnih papira. 
Ove godine, s obzirom na porast kurseva, novo bilansi- 
ranje državnih papira imalo bi da odbaci već i znatan 
profit.

U upravnom odboru nalaze se gg. !ng. Paul Zug
mayer, Beč, Gustav Gruber, Josip Gruber i David 
Hohnec.
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Садржај:
jugoslovenske tekstilne tvornice Mautner d. d., Zagreb 
Сједињене творнице стакла на дионице, Загреб

JUGOSLOVENSKE TEKSTILNE TVORNICE 
MAUTNER D. D., ZAGREB

Ravno, pre godinu dana, analizirajući b'ilane Jugo
slovenske tekstilne tvornice Mautner d. d. za 1932 go
dinu, napomenuli smo, da je u 1932 godini između svih 
naših industrija, tekstilna relativno najbolje prošla. Sa 
malim ograničenjima, ova konstatacija važi i za 1933 
godinu, dok su se u toku 1934 godine i ovde prilike 
u izvestnoj meri pogoršale, kao posledica sve veće 
unutrašnje konkurencije. Poznato je, da je poslednje 
dve-tri godine kod nas osnovano mnogo novih tekstil
nih industrija, najrazl'ičitijih grana — i najviše malin, 
koje međusobno konkurišu i u tolikoj meri obaraju cene, 
da je carinska zaštita u pojedinim tekstilnim artiklima 
postala neefikasna i neiskorišćena. Ne može se poreći, 
da je naša tekstilna industrija, od kako su poskupele 
devize, ušla u period povoljne 'konjunkture, pošto je 
poskupljenje deviza imalo dejstvo prohibitivnih carina 
u pogledu uvoza gotove robe, Ali su istovremeno- po
skupele i sirovine, ne samo za 28.5% koliko je iznosio 
zvanioni prim. nego i za 40% do 50%. Dalje je bila 
nabavka sirovina otežana teškoćama oko nabavke de
viza. U tome pogledu prilike su se u prolieće 1934 go
dine ipak nešto popravile, zbog uvođenja privatnog kli- 
ringa sa Engleskom, koja je glavni liferant za pamuk i 
ostale sirovine tekstilne industrije, kao i zbog toga, što 
je u leto 1934 godine na privatnom tržištu došlo do 
pojeftinjenja deviza, fcoije se više nisu kupovale sa pri- 
rnorn od 40 do 50% nego od 30 do 35% i najviše 40%. 
Ali.se ovo povoljnije stanje nije moglo u celosti da 
iskoristi, pošto su istovremeno spuštane i domaće cene, 
ne toliko u vezi za snaženjem dinara, koliko zbog jače 
unutrašnje konkurencije. Kao što smo već spo
menuli, kliring u funtama stupio je u život tek 
џ proleće 1934 godine. Zbog toga je i potpuno 
opravdana napomena uprave Jugoslovenskog Mautnera, 
da su potrebna sretstva za kupovinu pamuka, najvaž
nije sirovine, bila nabavljena sa velikim teškoćama i 
žrtvama — već i zbog toga, što prediuzeće nije imalo 
mogućnosti niti računa da se zadužuje u inostranstvu 
na neodređeno vreme. To ni kalkulacija nije dozvolja
vala.

Jugoslovenske tekstilne fabrike Mautner d. d., sa 
seđištem u Zagrebu, ulaze u red naših najvećih tekstil
nih preduzeća. Imamo svega nekoliko fabrika u našoj 
zemlji koje bilansiraju sa preko 100 miliona. Mautner 
je bilansirao 1929 godine sa 125 miliona, 1931 godine 
sa 108 miliona; njegov zbir bilansa iznosi krajem 1933 
godine svega 68 miliona, ali to još ne znači 50% re
dukciju obrtnog odnosno investiranog kapitala, nego je 
to posledica promenjenog načina, knjiženja (atnortiza- 
cioni fond je kompenziran sa vrednošću investicija) —

dok i za 1933 godinu prema ranijem načinu bilansi- 
ranja jedna strana bilansa dostiže 100 miliona dinara. 
Međutim to nije samo jedno od najvećih, nego i naj
starijih tekstilnih preduzeća. Ono potiče od jugosloven
skog dela fabrika najvećeg preratnog austrijskog tek
stilnog konserna, kotji je pretvoren u samostalno jugo
slovensko preduzeće 1923 godine, nacionalizacijom, u 
kojoj su učestvovali Ljubljanska kreditna banka, Kre
ditni zavod za trgovinu i industriju u Ljubljani. Naše 
nacionalno Mautnerovo tekstilno preduzeće preuzeto je 
tom prilikom od fabrike austrijskog odnosno bečkog 
Mautnera predionicu u Litiji i tkačnicu u Sv. Pavlu kod 
Prebolda. U ranijim analizama opširno smo se bavili 
istorijskim razvojem ovog preduzeća i izložili smo i 
njegovu ekspanziju na jug naše države, kojom je prili
kom kupljena i proširena Beogradska tekstilna indu
strija (od firme Milan Ječmeniea i Komp.) Ali je ovo 
fflijalno preduzeće u 1929/30 godini opet prodato, što 
napominjemo zbog docnijeg objašnjenja bilansnih pro
mena u toj godini.

Prema tome, sada su fabrike Jugoslovenskog 
Mautnera koncentrisane u Slovenačkoj. Prediomica za
posluje oko 450 do 500 radnika (mehanička snaga do
stiže oko 800 konj'skih snaga) a tkačnica pamuka oko 
400 radnika kod 500 razboja i 38—40 hiljada vretena. 
U 1929 godini je priključena koncernu Jugoslovemskih 
Mautnerovih fabnilka još i fabrika tepiha, koja takođe 
vrlo dobro radi. Izmenjene prilike u 1932/33 godini, 
osnivanje novih konkurentnih preduzeća i sve teža pro
daja sirove robe, uputile su upravu Jugoi-Mautnera, da 
pored stalnih modernizacija svojih tehničkih postroje
nja pristupi i proširenju proizvodnje. U tome cilju po
dignuta je, u zajednici sa renomiranom čehoslovačkom, 
firmom Kosmanos, nova tekstilna štamparija, sa tri 
roloa, koja je priključena tkačmfci u Preboldu. Ova nova 
fabrika, u kojoj su koncentrisana sva najmodernija teh
nička i tržišna iskustva otpočela je sa radom u let© 
ove godine i dosadašnji rezultati su najpovoljniji. U 
tome pogledu je sada Jugoslovenski Mautner skoro bez 
značajnije konkurencije.

Preduzeće je odlično fundirano, o čemu nam daje 
najbolji dokaz donja tablica, u kojoj smo uporedili 
glavne bilansne pozicije za nekoliko poslednjih godina. 
Dobijamo sledeću sliku:

Račun izravnanja 

Aktiva 1929. 1930. 1932. 1933,
u hiljadama dinara

917 906 (906),
25.364 25.364 (25.364)
21.442 21.430 (21.744)

2.570 2.641 ( 2.632)

Zemljišta ....... i , 1.057
Zgrade 26.317
Mašine 21.442
Inventar 2.570
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Investicije ukupno (51.386) (50.293) (50.341) (50.646)
Ođbivši fond amortiz. — — (23.237)

Ostaje vredn. invest. ------ ------ 27.408
Dužnici 26.889 21.616 12.300 10.729
Hartije od vrednosti 19.225 274 229 229
Zaliha robe 26!592 23.842 28.938 28.013
Blagajna 675 801 2.503 2.243

Pasiva
Glavnica 20.000 20.000 20.0«) 20.000
Rezervni fondovi 6.553 6.665 6.950 7.100
Potporni radnički fond 20) 250 300 300
Amortizacioni fond 10.099 13.376 19.929
Poverioci 85.672 54.076 45.157 39.449
Čista dobit 2.243 2.431 1.690 1.773
Zbir bilansa 124.768 96.829 94.025 68.622

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Amortizacija 3.276 3.276 3.276 3.309
Porezi 496 589 , 3.445 4.324
Kamata 8.657 6.380 3.375 4.488
T roškovi 2.934 2.674 5.183 5.514
Dobit 2.243 2.432 1.690 1.773

Prihodi
Prenos dobiti 121 259 298 316
Proizvodnja 17.484 15.093 16.671 19.092
Zbir prihoda ili rashoda 17.605 15.532 16.969 19.40S

Kod pretvaranja u samostalno akcionarsko društvo 
glavnica je utvrđena i uplaćena sa 10 miliona dinara 
a podeljena je bila na akcije od po 100 dinara nomi
nale. Glavna skupština od 1927 godine donela je odlu
ku © valorizaciji vrednosti investicija, saglasno zakon
skom propisu — 'kojom je prilikom u knjigama dobi
vena računska dobit od oko 16 miliona dinara. Od ove 
razlike upotrebljeno je za račun glavnice 10 miliona, 
akcije su prežigosane od 100 na 200 dinara nominale 
(čime je glavnica dostigla sadašnju visinu od 20 mi
liona) a б miliona je proknjiženo u korist rezervnih 
fondova, kao specijalna rezerva. Ova rezerva povećana 
je do kraja 1933 godine postepenim dotacijama na 7.1 
milion dinara. Kao što ćemo doonlije videti, ove godine 
društvo nije isplatilo dividende, kao što je to ranije još 
bio slučaj — ne zbog nedostatka zarade, nego zbog 
toga, što je od 1.77 miliona 'čiste dobiti upotrebljeno
1.2 miliona kao naročita dotacija rezervnom fondu za 
učešće preduzeća u novo osnovanoj fabrici za štampa
nje tekstila u Preboldu, iz čega izlazi, da se rezerva u 
početku 1934- godine povećala za taj iznos i za redovnu 
dotaciju od 150 hiljada, na ulkupno 8.45 miliona, tako 
da iznose glavnica i rezerve ulkupno 28.45 miliona.

Pada u oči d* fond amortizacije ove godiinie u pa
sivi nije iskazan, pošto se pojavljuje u aktivi, u pred- 
koloni, gde se odbija od vrednosti investicija. Ovaj 
način bilansiranja pohvalan je, pošto je njime očuvan 
kontinuitet u evidenciji investicija. Time se smanjuju 
ukupna sopstvena sretstva, ikoja bi iznosila 51.68 mi
liona (fond amortizacije je 23.24 miliona), zbir bi
lansa, a u aktivi vrednost Ukupnih investicija.

Vrlo interesantno je kretanje računa poverioci. Od
85.6 miliona u 1929 godini, svedeni su poverioci na
39.4 miliona u 1933 godini. O smanjenju poslovnog 
volumena, koje bi oslobađalo kapitale iz procesa pro
izvodnje i time omogućilo smanjenje obaveza zapravo 
ne može biti govora. Naprotiv, zaposlenost je vrlo 
dobra i poslovni volumen povećan kao što bismo to 
mogli da naslućujemo iz povećanja bruto prihoda od 
proizvodnje, koji su u ,1933 godini veći nego u ranijim 
godinama. Mnogo je verovatriije, da su obaveze sma

njene iz iznosa dobivenih prodajom beogradske fabri
ke, koji postepeno stižu, kao i izmen jeni m sistemom 
prodaje robe (prodaje se za gotovinu odnosno vrlo 
kratke rokove) zbog čega je i oibrt kapitala mnogo 
brži -— i s time u vezi smanjena potreba za većim obrt
nim kapitalom. Svakako smatramo da treba naročito 
podvući da je preduzeće bilo u stanju da za četiri go
dine i u današnjim prilikama smanji svoje obaveze za 
preko 46 miliona odnosno oko 60% a da pri tome ne 
mora da smanji obim proizvodnje. To je svakako i po
sledica moderne racionalizacije koja se u ovome pređu- 
zeću striktno i sa mnogo stručnosti sprovodi. S obzi
rom na činjenicu, da iznose sopstvena sretstva, zajedno 
sa fondom amortizacije oko 52 miliona, poverioci 
od 39 miliona ne pretstavljaju nikako nenormalno sta
nje. Naprotiv oni bi mogli biti još i -mnogo veći. 
To nam potvrđuje i aktiva pošto, vidimo, da 
su gotova roba i dužnici ukupno veći od poverilaca, 
a tu je još i gotovina u blagajni, hartije od vrednosti 
i t. d.

Vrednost investicija iznosi oko 50 miliona nepro- 
menjeno, svih poslednjih godina. Znači, da amortizacija 
odgovara iznosu, koji je godišnje upoitrebljen za po
pravke, modernizaciju i racionalizaciju investicija, pr-, 
Venstveno mašina. Kompenzacijom vrednosti investici
ja sa fondom amortizacije, njihova je vrednost svedena 
na 27.4 miliona — dok iznose sopstvena sretstva 284 
miliona, odnosno za 1 milion više. To je neobično po
voljno stanje.

Pošto su međ investicijama bi lansirana zemljišta 
sa 906 hiljada, nepokretnosti sa 25.4 miliona, mašine 
sa 21.7 miliona, izlazi, da fond amort i zaci e već u ce
losti pokriva sve mašine i još za oko 2 miliona vred
nosti zgrada.

Portfelj hartija od vrednosti iznosio je 1929 go
dine nešto preko 19 miliona, a 1930 godine samo jos 
274 hiljade; ovo smanjenje je posledica prodaje Beo
gradske tekstilne fabrike o kojoj smo ranije govorili. 
Važno je dalje da su dužnici za poslednje četiri godine 
svedeni od 27 na 10.7 miliona, što je posledica strogih 
kondicija plaćanja, kojima se uprava obezbedila od gu
bitaka na kreditovanju robe i zbog čega je sa druge 
strane mogla smanjiti svoje obaveze, što je imalo za 
posledicu uštede na kamatama.

Vrednost zalihe robe iznosi 28 miliona; prema 1930 
godini veća je za 4.2 miliona ali je ipak za skoro mi- 
lioo dinara manja od stanja u 1932 godini

Kasen e gotovine, koje premašaju 2 miliona dinara,, 
poslednje dve godine znatno su veće, nego ranije, što 
je svakako posledica bankarske krize, koja je prisilila 
industrijska preduzeća da podržavaju velike gotovine u 
svojim kasama. I u tome pogledu prilike su se u 1934 
godini već prilično popravile.

U upoređenju pojedinih pozicija računa gubitka i 
dobitka je najinteresantnija činjenica, da je bruto pri
hod od proizvodnje u 1933 godini veći nego u ma 
jednoj od poslednjih pet godina. Prema 1930 godini 
povećanje iznosi čak 4 miliona na 19.4 miliona — u 
čemu se svakako najbolje ogleda povoljan uspeh racio
nalizacije i činjenice, da su režije i proizvodnja prila
gođene sadašnjim prilikama. Međ rashodima je intere
santno povećanje poreza, od 3.4 na 4.3 miliona, dbk 
se 1929 godine plaćalo svega 500 hiljada. Ali su prema
1929 godini znatno smanjeni rashodi ma kamatama, dok 
su troškovi, u koje verovatno ulaze i otpisi đubiozijifj 
potraživanja poslednje dve godine, prilično veći i do-; 
stižu 1933 godine 5.5 miliona. Nije isključeno, daT Se



ovo povećanje troškova odnosi ma rashode oko tehnič
kih modernizacija i tome slično.

Uprkos većem bruto prihodu od proizvodnje čista 
dobit iznosi samo malo više nego 1932 godine -— 1.77 
miliona dok je 1930 godine, kada je bruto prihod od 
proizvodnje bio sa 15.1 miliona za 4 'miliona manji 
nego 1934 godine, čista dobit iznosila 2.4 miliona 
odnosno za 700 hiljada dinara više. To je posledica 
većih poreza.

Od ove čiste dobiti dotirano je 150 hiljada rezerv
nom fondu, umesto dividende, dato je 1.2 miliona spe
cijalnom rezervnom fondu, 24 hiljada upravi na ime 
tantijeme a 400 hiljada je preneto na novi račun. Po
hvalno je, da su akcionari odustali od dividende, u 
korist proširenja i modernizacije preduzeća.

U upravi Jugoslovenske tekstilne tvioirnioe Mautner 
d. d. naliaze se pored ostalih i sledeća g.g. Dr. Ernst 
ZUker, Mafcso' Amtić, Friđrih Belohribek, Leo Souvan, 
Oto Deutsch, Dr. Ernst Seiringer, Josip Lukmani, Dr. 
Jaroslav Preuss, Dr. Vladimir Pevec, Dr. Niikola Ko- 
strenčić, Dr. Fran Pavlin i g. Josip Dekleva. U nadzor
nom odboru g.g.: Josip Ljubić, Bogdan Pogačnik.

СЈЕДИЊЕНЕ ТВОРНИЦЕ СТАКЛА HA ДИОНИЦЕ
ЗАГРЕБ

Наша индустрија стакла концентрисана je 
углавноме на два предузећа: на Сједињене творнице 
стакла на дионице са седиштем у Загребу и на Пан- 
чевачку фабрику стакла, са седиштем у Београду, 
Оба ова предузећа међусобно углавноме не конку- 
ришу, пошто Панчевачка фабрика прошводи искљу- 
чиво стакло за прозоре, док су Сједињене творнице 
стакла у Загребу концентрисале своју производњу 
на еве остале артикле из стакла, лре свега флаше, 
чаше итд. итд. Док je Панчевачка фабрика стакла 
једна нова креација, основана тек 1930/31 године, 
дотле претстављају Сједињене фабрике стакла јед- 
но од наших најстаријих индустријских предузећа.

*1Хједињене творнице стакла д. д. у Загребу прет- 
стављају у ствари читав један велики индустријски 
консерн, са више фабрика. Раније, чмтава je произ- 
водња била концентрисана на фабрику у Храстнику 
у Словеначкој, али je делокруг врло брзо проширен 
и основане су фабрике у Загорју, Рогашкој Слати- 
ни, у Рогатцу a затим je ово велико предузеће дошло 
до одличног утицаја и код даруварске и параћинске 
фабрике стакла. Да je индустрија стакла и стакле- 
них производа код нас уживала ону царинску за- 
штиту, као на пример текстилна индустрија, могле 
би Сједињене творнице стакла да развију своју ин- 
дустријску делатност до огромних димензија.

Тешкоће у погледу набавке девиза у неколико 
су поправиле услове рада Сједињених фабрика стак- 
ла. Набавка стакла из Чехословачке na и друпих 
држава тиме je много отежана, пошто су поскупље- 
ње девиза и њихова набавка имали слично дејство 
као повишена царинска заштита. Али она више није 
мотла у целости бити искоришћена, пошто je ca 
друге стране знатно опала потрошња у самој зем- 
л>и, због осиромашења становништва. Стакло je по- 
стало луксуз, нарочито за сељака и чиновника, чија 
je куповна снага последњих тодина рапидно опала.

Све ове тешкоће нам у целости потврђује из- 
вештај управе Сједињених фабрика стакла a. д. у 
Загребу за 1933 годину, где се напомин>е, да се у тој 
грани индустријске делатности продужило неповољ- 
но стање, које већ више подина траје, првенствено

због опадања потрошње, што je последица смањенв
куповне снаге становништвз. Даље je знатко оиала 
шредитна способност фабричних муштерија, трто- 
ваца.

Даље управа напомиње да je упркос погоршаних 
прилика успела, захваљујући великим напорима, да 
одржи производњу на обиму претпрошле године — 
што je било могућно због снижења цена, техничке 
реорганизације, рационализације и модернизације, о 
којој he бити доцније још говора.

Што се тиче продаје шупљег стакла, забележе- 
но je извесно побољшање продаје, док je томе на 
супрот продаја флаша и даље знатно опала, углав- 
номе због смањене потрошње алкохолних и безалко- 
холних пића, као и минералних вода,

У погледу продајних цена управа напомиње, да 
je у току прошле године било великих промена. Прво 
услед валутарних промена, али и због разних при- 
нудних продаја домаће и иностране стаклене робе 
у нашој земљи, које су у осетљивој мери притиски- 
вале и на цене домаће производње.

С-ве ове прилике изискивале су императивно из- 
мену досадашње пословне и производне политике. 
Међутим управа Сједињених творнида стакла пока- 
зала се савршено дораслом свим овим новим захте- 
вима. Производња je проширена на нове артикле, 
који се до сада код нас нису производили, мзвршена 
je техничка рационализација и усавршена je механи- 
зација производње. Тиме су, барем делимично, на- 
докнађени губитци код продаје робе.

Међу ове мере преоријентације пословне поли- 
тике долази у први ред извоз у иностранство. To je, 
врло компликован посао, али je ипак донео повољне 
резултате, упркос оштре конкуренције на иностра- 
ним тржиштима, где се je наш извоз морао борити 
са демпингом других држава. Али je и ту одличан 
квалитет наших производа победио. Данас je поред 
Бугарске најважније тржиште за извоз нашег ста- 
кла односно стаклених производа Леванта и Блиски 
О р и је н т .  Турска, Мароко, Алжир итд. постали су 
врло добри потрошачи наше стаклене робе. Има ту 
и потешкоћа око плаћања, и губитака на курсевима 
девиза, али треба ипак напоменути, да су се сада 
ове прилике знатно поправиле. Баш због повећаног 
извоза, нарочито у првој половини ове године, и из- 
весне нормализације прилика у погледу наплате по- 
траживања из иностранства као и обрачунавања 
девиза, постоје сви изгледи, да ће фабрике у 1934 
години моћи да ликвидирају губитке који су настали 
у претходним двема годинама.

Побољшање ситуације, која je у великој мери 
последица поменуте пословне преоријентације, још 
није дошло до изражаја у билансу за 1933 годину. 
Али je важно да напоменемо, да je производња у овој 
години знатно повећана, што нам потврђује чиње- 
ница, да je предузеће запослило у својим предузе- 
ћима у јесен 1933 године око 1400 радника a сада 
већ око 2000 радника. A разумљиво je, да ће ово по- 
већање делатности и производње имати врло по- 
вољних последица и на завршне рачуне за 1934 го- 
дину, већ и због тога, што je због извршеиих модер- 
низација и техничке усавршености производње про- 
дукција, у погледу квалитета, опособна да конкурише 
и надмашује оиу највећих европских предузећа.

Kao акционарско друштво основане су Сједи- 
њене творнице стакла у 1921 години претварањем 
фирме Виљема Абела наследници у акционарско
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друштво. Тада je друштво имало фабрике у Стражи, 
Храстнику и Загорју. Првобитна главница je изно- 
сила 2.5 милиона динраа ,али je због проширења по- 
словног волумена и производње постепено проши- 
рена у 1930 години н-а 10 милиона, колико и данас 
измоси.

Просечна годишња производња износи сада 
2800 до 3000 вагона стакла и разне стаклене робе.

У погледу финансијске стране предузећа нај- 
боље објавшњење нам даје упоређење билансних 
позиција за последње четири године, које доиосимо 
у доњој таблици. Слика коју до-носимо веома je ин- 
тересантна:

Рачун нзравнања
Актпва 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадама динара
Готовина 104 36 106 125
НепоЈсретности 3.832 3.832 3.832 3.832
Уређај и машине 6.377 6.377 7.458 7.717
Залихе материјала 2,493 2.110 2.935 3.168
Роба 3.317 5.169 7.458 14.172
Хартије од вредности 122 122 122 122
Дужници 36.034 40.518 39.634 25.3 i 2
Губитак из ран. год 444
Губитак из тек. год. 444 420,
ГуДитак укупно ------ 444 873
Пасива
Главкица 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 650 900 1.000 1.000
Фонд за  курсну разлику 370 370 370 370
Амортиз ациши фонд 1.436 1.436 1.436 1.435
Повсриоци 39.900 45.639 48.373 42.515
Добит 292 143 ------ ------
3<5itp биланса 52.230 58.490 61.179 55.322

Рачун губитка и добктка
Расходи
Трошкови 1.353 1.429 1.682 1.842
Камати. 4.473 5.684 6.009 5ц161
Порези 620 603 672 379
Пренос губ. из ран. год. ------ ------ ------ 444
Добит 292 143 ------ ------
Приходи
Бруто приходи 7.199 8.339 7.874 6.954
Укупан губитак 444 873
Збир прих. или расхода 7.199 8.339 8.318 7.827

Збир биланса односно капитал са којим ради 
вредузеће износи крајем 1933 године 55.3 милиона 
динара, док je крајем 1934 године износио 61.2 ми- 
диона. Од тога било je сопствених сретстава крајем 
1933 године 12.8 милиона a 42.5 милиона су изно- 
сили разни повериоци. Горња таблица нам показује, 
да je смањење обртног капитала последица смање- 
ња рачуна поверилаца, који су у 1933 години опали 
од 48.4 на 42.5 милиона. To je врло повољан знак; 
евакако je то последица техничке реорганизације и 
рационалазације. Нису сва ова туђа сретства по- 
требна предузећу за финансирање производње, што 
видимо већ и no томе, да je производња повећана и 
поред мањих кредита. Ови су у претежној мери 
били потребни за финаноирање односно кредитира- 
ње муштерија, a пошто су ови последње године ре- 
дуцирани за око 14 милиона, на 25 милиона (свака- 
ко због строжије наплате и краћег кредитирања) 
могли су се редуцирати искоришћеии кредити, што je 
важно због уштеда на каматама, као што то видимо 
и из рачуна расхода: у 1933 години смањени су из- 
датци «а каматама за 850 хиљада динара, a то je већ

знатна штета. Збогове нарочите функције повери- 
лаца, који се у претежној мери употребљавају за 
финансирање продаје, овде није актуелно питање. 
по'Већања‘ главнице односно сопствених сретстава, 
Али je несумњиво- да ће ce u на то помишљати, чим. 
се прилике на тржишту капитала мало поправе. Да- 
нас повериоци фабрици не праве тешкоћа пошто су 
то у претежној мери пословн« пријатељи, али би се 
већом главницом ипак успешно могле смањити оба- 
везе и појефтинити производња.

Последњих година остала су сопствена срет- 
ства непромењена. Нису дотирани чак ни фондови 
амортизације.: Има две године од како предузеће 
закључује своје завршне рачуне са губитком. To \et 
изгледа, у приликама кризе било неизбежно, и због 
тога се одустало и од амортизације, која би губитак 
још само повећала, иако je ова код сваког предузећа 
потребна. Одложена je за боља времена.

Инвестиције су билансиране са око 11.5 мили- 
она, од чега отпада на вредност машина 7.7 мили- 
она. За последње две године ова je вредност пове- 
ћана за 1.5 милиона. С обзиром на број фабрика и 
величину инвестиција као и «а чињеницу, да амор- 
тизациони фонт износи свега 1.4 милиона, вероват- 
но je да je вредност овога фонда и инвестиција у ра- 
нијим годинама компензирана. Свакако треба под- 
вући, да су све инвестиције покривене сопственим 
сретствима.

Залиха материјала изноеи 3.1 милион динара и 
нешто je већа него у ранијим.годинама. Али имамо 
знатан пораст код робе, на 14.2 милиона, док je кра- 
јем 1930 године њена вредност биланоирана са 3.3 
милиона a крајем 1932 године са 7.4 милиона. Из ово-' 
га јасно се виде тешкоће са којима има предузеће да 
се бори, због опадања потрошње. Ипак изгледа, да 
су се у томе погледу прилике у овој годиии при- 
лично поправиле. Поред ове позиције симптоматично 
je и кретање рачуна дужници, који ое од 1931 године 
налази у сталном опадању. Нарочито нагло опали су 
дужници баш у последњој, 1933 години.

Бруто приходи, no одбитку директних трошко- 
ва производње, износе у 1933 години 6.9 милиона 
према 7.8 милиона у 1932 и 8.3 милиона у 1931 го- 
дини.

Међ расходима, трошкови идминистрације изно- 
се 1.8 милиона (нешто мало више него у ранијим го- 
динама) и важно je, да су расходи на каматама сма-̂  
њени од б на 5.16 милиона.

У 1930 и 1931 годинЛ предузеће показује малу 
добит, a последње две године губитак. У 1932 го- 
дини губитак износи 444 хиљаде, a 1933 године 428? 
хиљада. Да овај губитак у 1933 години није већи, 
можемо, с обзиром на тешке прилике, сада 
већ сматрати врло повољном чињеницом. Пошто 
се губитак из 1932 године преноси на нови рачун, 
износи крајем 1933 године губитак укупно 873 хи- 
љаде. М овај се губитак преноси на нови рачун. Узи- 
мајући у обзир побољшање прилика вероватно je, да 
ће тај губитак у 1934 и 1935 години бити елимини- 
сан и да he постигнута добит омогућити и нову 
амортизацију.

У управи Сједињених творница стакла a. д. у 
Загребу налазе се следећа господа: Инж. Вилим
Абел, прет̂ еедник;;;И:нж. Рихард Абел, Иван Хри-: 
бар, Инж. Лдолф Керлиц. Др. Бранко Пливерићг 
Фрањо Латковић и Златко Пуклер. Директори пре- 
дузећа су :r.;,г. Оскар Фогел и Виљем Киндл.



L I Z A  B I L A N S A
; Dodatak »«Narodnom Blagostanju“

BROJ 44 BEOGRAD, 27 OKTOBAR 1934. GODINA VI

Francusko srpska industrija cementa i ugija a. d., Beograd 
Ческословенска банка д. д. у Загребу 
„Монтаника” д. д. у Загребу
Југословенско индустријско и трговачко a. д,, Београд

Francsisko-srpsfca industrija cementa i uglja a. d.,
, Beograd
i Poznato je da su industrije cementa i uglja kod 
lias vanredno teško pogođene poslednjih godina pri
vrednom depresijom koja je naročito pogodila građevin
sku delatnost — što smo u ostalom u „Narodnom Bla
gostanju” više puta izložili. Kod svih naših cementara 
kao i ugljenokopnih preduzeća ispoljavaju se posledice 
privredne krize na isti način: smanjenjem proizvodnje 
i rapidnim opadanjem prihoda, pa sledstveno i zarade. 
Veliki broj preduzeća ovih industrijskih grana iskazuje 
za iposledmju1 godinu čak i gubitke. Kod industrije uglja 
primećuje se u drugoj polovini 1933 godine i u 1934 
godini izvestno poboljšanje, dok su tome na suprot 
kod proizvodnje cementa nepovoljne prilike u 1934 go
dini potencirane novim fiskalnim opterećenjima (1500 
dinara na vagon) od čega imaju fabrike da snose 
polovinu a drugu polovinu potrošač. Pored toga imali 
smo znatno smanjenje potrošnje, za 20% prema 1932
godini; u 1934 godini potrošnja još se više smanjuje.

Pored toga, što su naša najveća preduzeća indu
strije cementa odnosno uglja za 1933 godinu imala 
gubitke, ipak se Francusko-Srpska industrija cementa i 
uglja nalazi u srećnom položaju, da bude i u 1933 
godini aktivna, i ako su prihodi jedva premašali rasho
de. Interesantno je posmatrati rezultate odnosno efekat 
rada kod Francusko-Srpske industrije cementa i uglja 
za nekoliko poslednjih godina; njena čista dobit pre
ma završnim računima bila je sledeča:

1930 godine 3.12 miliona dinara,
1931 „ 1.27 „
1932 „ 1.19 „
1933 „ 951 hiljada dinara,

pri čemu treba uzeti u obzir da je kod ove dobiti od 
951 hiljada dinara pretežni deo, naime 856 hiljada di
nara, prenos dobiti iz 1932 godine, tako, da u Stvari 
Čista dobit Francusko-Srpske industrije cementa i uglja 
u 1933 godini iznosi svega 105 hiljada. Rentabilnosti 
dakle više nema, pošto ova dobit ne iznosi više od 
1/3% sopstvenih sretstava.

Prema proizvodnji i kapacitetu naših cementara 
dolazi Franćusko-Srpska industrija uglja u pogledu 
proizvodnje cementa na treće mesto. Kod nje je situa
cija u toliko povoljnija što ima za potrebe svoje cemen
tare i sopstven rudnik uglja, čija bogata proizvodnja 
dozvoljava čak i znatnu prodaju uglja.

Fabrika nije nikada imala velike neprodate koli
čine, pošto se proizvodnja uvek upravljala prema po- 
rudžbinama. Najbolja godina bila je 1930, kada je pro- 
dato 51.4 hiljada tona cementa. Žatftn proizvodnja

snažno opada, na 29.8 hiljada tona u 1933 godini, 
odnosno za oko 45% za svega tri godine. I pored ovako 
znatnog smanjenja potrošnje, uprava podvlači, da je 
ipak uspela da poveća svoje učešće u ukupnoj prodaji 
cementa u našoj zemlji, što znači, da je kod drugih 

■ preduzeća potrošnja više smanjena nego kod nje. Đo 
neobičnih rezultata dolazimo, ako uporedimo neto pri
hode od cementa za poslednje dve godine: dok su 1932 
godine, kod 20% veće prodaje iznosili 5.65 miliona, 
dotle su u 1933 godini bili 5.79 miliona, odnosno za 
140 hiljada dinara više. Uzimajući u' obzir kretanje 
cena cementa u 1933 godini, koja je bila nešto malo 
bolja nego godinu dana ranije, kao i smanjenje prodaje 
odnosno proizvodnje, izgleda nam da je postignuto 
osetno smanjenje troškova proizvodnje koje je došlo 
kao posledica jakog prilagođavanja društva sadašnjem 
privrednom režimu.

Izgledi za blisku budućnost nikako ne opravdavaju 
optimizam, Nove trošarine još više su ograničile pri
vatnu građevinsku delatnost, a za sprovođenje većih 
javnih radova u skoro vreme takođe nema izgleda.

Kod uglja, prihodi su opali u 1933 godini za više 
nego 50%, na 1.5 miliona, dok su 1932 godine bili još
3.04 miliona dinara. Ovde izgleda nisu mogle pomoći 
ni nove investicije, izvršene pre 2 i 3 godine, kada je 
društvo instaliralo modernu separaciju za čišćenje i 
sortiranje uglja. Evo kako je izgledala proizvodnja, 
prodaja i sopstvena potrošnja uglja za vreme posled-
njih godina:

God. proizvodnja prodaja i sopstvena 
u tonama

1926 45.000 46.400
1927 66.500 62.780
1928 64.800 61.286
1929 75.090 74.072
1930 69.760 69.000
1931 45.000 44.950
1932 79.997 74.088
1933 72.101 65 263
Najviše uglja proizvedeno je u Sisevou 1932 godi

ne, skoro 80.000 tona, što je posledica izvršenih mo
dernizacija i novih metoda proizvodnje. I prodaja je u 
toj godini bila rekordna, sa blizu 44 hiljade tona (jedi
no je 1927 godina bila još bolja, ali ne i prema kvali
tetu dobivene robe). U toku 1933 godine smanjena je 
za 10%; pored toga opala je i sopstvena potrošnja zbog 
manje proizvodnje cementa. Komercijalna prodaja opa
dala je poslednje godine prvenstveno zbog manjih po- 
rudžibina naših železnica, kod kojih je s jedne strane 
smanjena potrošnja uglja a preko toga još i forsirani
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potrošnja uglja iz državnih rudnika. To je za Francu- 
sko-Srpsku industriju uglja i cementa naročito važno, 
pošto su železnice bile važniji komitent od industrije 
ili privatne potrošnje. U tome pogledu prilike u 1934 
godini nisu više pogoršane, ali će proizvodnja ipak mo
rati biti smanjena, zbog manje potrošnje sopstvene ce
mentare u Popovcu.

Uprkos tome, što ni ovde izgledi za budućnost 
niisu povoljni, ipak smatramo, da će Franeusko-Srpska 
industrija cementa i uglja lakše moći prebroditi sada
šnju privrednu depresiju nego mnoga druga domaća 
preduzeća (jedna velika fabrika cementa, morala je već 
sniziti glavnicu radi sanacije), pošto je njeno finansij- 
sko stanje veoma povoljno i pošto ima i jako finansij- 
sko zaleđe. U narednoj tablici donosimo glavne bilam-, 
sne pozicije Francusko-Srpske industrije cementa i 
uglja za poslednje četiri godine, koje daju sledeću 
sliku:

Račun izravnanja
Aktiva 1930 1931 1932 1933

u hiljadama dinara
Blagajna i banke 261 593 365 71
Kartije od vrednosti 126 115 65 66
Troškovi nove emisije posl. otp. 610 ' 622 300 —
Pripremni radovi nove in vest. 5.277 14.862 16.645 12.618
Zemljišta posle otpisa 562 582 585 585
Pruge posle otpisa 3.622 4.079 4.079 4.079
Telef, linije posle otpisa 51 51 51 51
Nepokretnosti posle otpisa 13.049 13.120 13.416 15.293
Mašine posle otpisa 20.612 23.267 24 288 26.696
Roba 2.387 2.904 3.463 2.213
Razni dužnici 8.668 8.103 9.246 8.187
Razna aktiva 222 104 18 374
Kursna razlika — — 5.177 8.700

Pasiva
Glavnica 30000 30.000 30.000 30.000
Rez. za pov. glavnice 2.000 2.000 2.000 2.000
Rezervni fond 387 645 719 760
Poverioci 18.452 33.666 36.566 34.875
Razna pasiva 1.498 822 2.049 1.648
Kursna razlika — — 5.177 8.700
Dobit sa  prenosom 3.119 1.272 1.190 951
Zbir bilansa 55.451 68.405 77.699 78.934

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

P :ate 1.559 1.762 1.750 1.362
Porezi i takse 1.437 1.480 1.648 936
Kamata 1.453 2.314 2.829 2.909
Dotacije brat. blag. 503 — — —
Opšti troškovi 1.441 2.047 2.163 1.993
Amortizacija 2.490 — — —
Nadnice 10.742 — — _
Sirovine 3.119 737 312 —

Prihodi
Od cementa 21.658 5.651 5.797
Od uglja 7.098 — 3.043 1.509
Prenos dobiti 482 — — 856
Zbir prihoda ili rashoda 29.243 8.340 8.702 7.307

Z b ir  b ila n s a  v eć i je  k ra je m 1933 g o d in e  za 1.2 m i-
liona, tako da je sa oko 79 miiiona rekordan. Ako ana
liziramo pasivu, pojavljuju se poslednje dve godine pa 
i prema 1930 godini vrlo interesantne struktureine pro
mene. Prvo kod poverilaca. Od 18.4 miiiona u 1930 
godini porasli su u 1931 i 1932 godini na 33.6 odnosno
36.5 miiiona, prvenstveno zbog novih, investicija; ak

tiva nam pokazuje da poslednjih godina nisu porasli 
dužnici niti zalihe robe. Naprotiv. U 1933 godini sma
njeni su poverioci za skoro 2 miiiona na 34.8 miiiona. 
To je veoma povoljna pojava. Sa druge strane porastao- 
je dalje privremeni račun kursne razlike od 5.17 mi
iiona na 8.7 miiiona, kao posledica kredita odobrenih 
u stranoj moneti.

U prošlogodišnjoj analizi napomenuli smo, da je 
na glavnoj skupštini akcionara u pretprošloj godini 
doneta odluka, da se glavnica povisi od 30 na 50 mili- 
ona, što međutim, u 1933 godini, s obzirom na opšte 

. privredne, prilike kod nas i na evropskom novčanom 
tržištu, još nije izvršeno, i ako je uprava za to već do
bila odobrenje, od strane našeg ministarstva trgovine 
i industrije. Nova emisija biće izvršena čim se za to 
ukaže povoljna prilika. Verovatno je,‘ da će se tim no- 
vodobivenim sretstvima smanjiti obaveze preduzeća, 
koje sa 34.8 miiiona kod sadašnjih 32.7 milionä ’sbp- 
stvenih sretstava (amortizacioni fond ovde nije uzet u 
račun, pošto ne postoji, jer se sva amortizacija uvek i 
redovno kompenzira sa vrednošću investicija u aktivi) 
za sada nisu znatna niti pritiskuju preduzeće. To je i 
razlog da pitanje povišenja glavnice za sada nije hitno, 
ali će posle, kada bude izvršeno, ipak u znatnoj meri 
pojeftiniti proces proizvodnje, pošto vidimo, da su ras
hodi na kamatama poslednje godine iznosili 2.9 mi
iiona dinara.

Ali ima i drugih razloga, zbog kojih se preduzeće 
odlučilo na povišenje glavnice. To su pre svega inve
sticije. One iznose krajem 1933 godine 46.7 miiiona a 
zajedno sa novim investicijama i istražnim radovima, 
koji su bilansirani sa 12.6 miiiona, dostižu 59.3 miiio
na, kod 32.7 miiiona sopstvenih sretstava. Zbog toga 
je i pravilno ako uprava teži ka povišenju glavnice, da 
bi time pokrivala vrednost investicija sopstvenim sret
stvima a pored toga mogla smanjiti obaveze na oko 15 
miiiona. Time bi se i znatno povećao njen rezervni kre
ditni potencijal.

Pripremni radovi i istraživanja manji su u 1933 go
dini za 4 miiiona; vrednost zemljišta, pruga i telefon
skih linija je ostala nepromenjena, što znači, da nije 
bilo amortizacije, dok je vrednost nepokretnosti pove
ćana od 13 na 15.3 miiiona a kod mašina od 24 na 26.7 
miiiona. Zbog manje zaposlenosti i manjih obrta sma
njene su zalihe robe i materijala, od 3.4 na 2.2 miiiona. 
Ista tendencija je zabeležena i kod dužnika, koji su 
opali za 1.1 milion na 8.18 miiiona.

Bruto prihodi su prema 1932 godini za 1.4 miii
ona m'.nji i dostižu 7.3 miiiona, od čega je 5.8 miiiona 
prihod od cementa i 1.5 miiiona od prodaje uglja.

Zbog smanjenog volumena proizvodnje reducira
ni su i rashodi za plate i nadnice, dalje su smanjeni po
rezi kao i opšti troškovi, što sve ukazuje na rigoroznu 
šlednju, kojoj jedino ima preduzeće da zahvali da 1933 
godina nije završena s gubitkom.

Čista dobit od 105 hiljada dinara i prenos dobiti 
iz ranije godine u visini od 856 hiljada dinara preneta 
j= po odbitku 10.5 hiljada dinara, koji su dotirani re
zervnom fondu, u ukupnom iznosu od 951 hiljadu di
nara na novi račun 1934 godine.

U upravnom i nadzornom odboru Francusko-Srp
ske industrije cementa i uglja a. d. u Beogradu nalaze 
se za 1933 godinu sledeća gospoda: Felix Bellet, Raoul 
Mailet, general Protard, Maurice Harbley, Dr. Brabec, 
Dr. Dimitrijević, Jozef Bekerus, Viajko Gođevac, Ar
nold Nayille, pretsednik, Rudolf Piltŝ '; Edquacd Ver
gönnet, Julien P. Monod. N;,h
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Ческословенска банка д. д. у Загребу
Банкарска криза не погађа само новчане 

заводе, који су под Уредбама, него и све остале. 
Док се темељно не среде прилике код новчаних 
завода који су под Уредбом, нема изгледа за ин- 
тензивније пословање ни код других завода. На- 
рочито нема ни говора о већем приливу уложака.

Поред убрзања и промене правца рада no 
Уредби o заштити новчаних завода, апсолутна je 
потреба да се донесе и закон о банкама уопће. 
Тек кад донесемо један савремени закон о банка- 
ма, може бити говора о радикалном сређивању 
прилика код нашег новчарства. Последњих неко- 
лико месеци једна држава за другом доносе 
законе о уређењу банкарства. Тако Швајцарска, 
Белгија a последњих дана и Румуњска. Опажа се 
тенденција строгог одвајања депозитних установа 
од ефектних банака. И ми ћемо морати законским 
мерама ићи ка реорганизацији највећег дела на- 
шег новчарства у правцу депозитних установа. 
Међутим тежиште проблема биће у томе, да се 
створе краткорочни пласмани у које ће новчани 
заводи моћи да пласирају поверене им износе. Ти 
ангажмани, поред сигурности и ликвидности, мо- 
рају одбацивати и примерно укамаћење, јер ула- 
гачи морају да добију укамаћење својих улога 
које бар донекле одговара приликама нашег нов- 
чаног тржишта.

Биланс Чехословачке банке за 4 последње 
тодине овако изгледа:
Актива 1930 1931 1932 1933
Благајна 1.113 2.707 3.769 4.521
Новчани заводи 4.387 4.089 767 947
Валуте и девизе 371 176 66 32
Ефекти 973 1.154 945 709
Менице 22.869! 35.904 27.908 21.125
..Дужници 20.274 18.077 16.100 16.308
Непокретности 1.193 767

ПаСива
Главница 5.000 7.000 7.000 7.000
Резерве 1.130 1.650 1.902 1.902
Уло-шци на књиж. 34.469 4(4.869 34.443 27.239
Повериоци 7.204 8.154 6.066 6.809
Добитак 766 869 348 773
Збир биланса 52.173 66.124 . 52.595 46.118

Улошци су опали за 7 милиона динара. Че- 
хословачка банка није ни под параграфом 5, нити 
под параграфом 6 заштите новчаних завода, пак 
no томе, с обзиром на опће расположење улагача, 
разумљив je одлив уложака. Према години 1932 
смањење уложака износи 17 милиона. A кад узме- 
мо у обзир и повериоце чак скоро 20 милиона ди- 
нара. Ако je завод био у стању да исплати толики 
износ, значи да су његови пласмани били веома 
ликвидни. Јер није лако, нарочито код нас, за ре- 
лативно кратко време од две године реализи- 
рати преко трећине свих потраживања.

Менице показују смањење од неких 6 мили- 
јона динара. Дужници напротив остали су на 
истој висини. Чак бележе и известан пораст. Бла- 
гајна бележи пораст од скоро милијона динара. 
Никад у благајни није било толико готовине као 
концем 1933. Значи да je инкасо потраживања био 
јачи него што je смањење уложака, тако да су за- 
лихе готовине све то веће. To уједно показује зна- 
тан ; ликвидитет завода.

За прошлу тодину Чехословачка банка била 
je у стању да исплати и чедну дивиденду. Тиме 
она и у том погледу отскаче од највећес дела 
осталих завода. Нарочито у западним дедовима 
државе где су прилике новчарства нарочито 
тешке.

Чим се прочисти ситуација код новчаних за- 
вода Ческословенска банка ће сигурно наставити са 
интензивним развитком пословања, како je то 
било пре него што je избила криза. Њој je ус- 
пело да окупи око себе знатну клиентелу, која joj 
je остала верна и у најтежим моментима. A како 
je она једини већи завод чехословачке емиграци- 
је, коja у нашој привреди заступа видно место, 
то наравно има све предуслове за нормалан раз- 
витак.

У управи се налазе г. г. Јарослав Навратил 
као претседник, Андреј Бобош, Карел Сверт, Фер- 
динанд Фридрих, инг. Рудолф Јунгман, Арх. Лео 
Калда, Адолф Кралик, Јан М. Каско, Ђуро Мукиш, 
Рафаел Павичек, Вацслав Перт, Михаел Ружек, 
Милош Седлачек. У надзорном одбору су г, r. 
Фрања Буриан, Др. Цирил Алафи, Јиндрих Про- 
хаска, Војта Режни, Др. Фран Сметанка и Даци- 
јел Шох.

„Монтаника” д. д. у Загребу
Биланси „Монтанике” д. д. у Загребу за 4 по- 

следње године пружају следећу слику:
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

у хиљадавд динара
Благајна 138 251 165 305
Рудна .поља 1.250 1.250 1.250 1.250
Инвентар 700 1.039 6.867 8.629
Инвестиције (жич. жељ.) 5.605 5.605 -------------

Дужници 3.950 4.129 3.767 6.099
Ефекти 10 10 6 7
Г убитак _ _ —— 312 310
Пасива
Г лаввица 2.000 2.000 •2.000 2.000
Резерве 41 41 41 41
Фоид амортизације 1.259 1.927 2.614 3.797
Гкшериоци 8.170 8.407 7.712 4.456
Ба1нке 4.234
Акцепти ------------- 2.075
Добитак 117 40 ■ -------------

Збир биланса 11.759 12.416 12.368 16.601
Збир биланса показује повећање од преко 4 

милиона динара. У првом реду, инвестиције су по- 
расле за скоро 2 милиона динара. Од 1932 године, 
инвентар и инвестиције воде се заједно,. преко ра- 
чуна „инвентар”. Међутим, у ствари преовлађују 
инвестиције због чега би било боље да.се зајед- 
нички рачун зове инвестиције. Како je познато 
„Монтаника’’ не експлоатише свој рудник, него je 
добила на дугогодишњи закуп један државни руд- 
ник у пределу Мајевице, у северо-источној Босни. 
„Монтаника” има на другом месту и своја рудна 
поља. Изгледа да се тек сада отпочело са експло- 
атацијом ових рудних поља, због чега су и пора- 
сле нове инвестиције. :

Дужници су порасли за преко 2 милиона ди- : 
нара, наиме од 3.8 милиона на 6.1 милиона. Kao и 
остала наша угљенокопна предузећа, продаје ,ti:; 
Монтаника највећи део извађеног угл>а државним , 
железницама. Изгледа да je пред крај прошле гр-: 
дине наплата лиферованог угља нешто запела. Me-
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ђутИм. сигурно je да се ова позиција могла у току 
овс 'године битно смањиГи, пошто сада државие 
желбзнице много брже ликвидирају рачуне.

Да je наплата угља лиферована државним 
келбзницама била Извршена на време, многи би 
наши рудници били у далеко бољој ситуацији. He 
би им био потребан толики обртни капитал. A по- 
ихто они само у ретким случајевима располажу до- 
вољним капиталом да би могли сву експлоатацију 
вршити сопственим сретствима, приморани су да 
te задужују код новчаних завода, a no релативно 
високој камати, што поскупљује експлоатацију од- 
носно погоршава пословне резултате.

У пасивној страни биланса извршено je дета- 
љизирање поверилаца, што je свакако похвално. Ра- 
није je све било исказано у једној позицији- Про- 
шле године повериоци су подељени на три рачу- 
на: на повериоце, новчане заводе и акцепте. Укуп- 
но, сва туђа сретства износе око 10.8 милиона ди- 
нара или за 3 милиона више него годину дана ра- 
није. Наравно да су тиме морали порасти и из- 
даци на каматама, упркос томе што je прошле го- 
дине извршено опште снижење камате.

Кредити новчаних завода, заједно са акцеп- 
тима износе укупно 6.3 милиона динара. Како ин- 
вестиције no одбитку амортизације још увек изно- 
се око 5 милиона динара a главница свега 2 мгош- 
она то значи, да су три милиона инвестиција из- 
вршена помоћу кредита. Годишња амортизација je 
знатна и прелази милион динара. Али ће ипак 
проћи још извесно време, док се инвестиције буду 
толико отписале да буду мање него сопствена срет- 
ства. С обзиром на то да се ради о инвестицијама 
код рудника угља, који je узет у закуп, амортиза- 
ција инвестиција чак и мора бити знатна. По исте- 
ку уговора о експлоатацији инвестиције мораће у 
претежној мери јбити амортизоване. Сем ако се 
не мисли на продужење уговора.

Године 1932 подузеће je имало губитак од 
312 хиљада. Прошла 1933 година није донела ни 
губитка ни добитка, тако да je остао на снази 
губитак, који je био исказан концем 1932 године.

У управи „Монтанике” налазе се следећа г.г.: 
Д-р Томислав Томљеновић, Д-р инж. Ксерксе Кл.у- 
ченко, Славко Цимерман, Антон Галзиња и Д-р 
барон Владимир Турковић.

Југословенско индустријско и трговачко д. д., 
Загреб

Биланс Југословенског индустријског и тр-
г о в а ч к о г  д . д . у  З а г р е б у з а  п о с л е д њ е  4 г о д и н е
д а је  с л е д е ћ у  сл и к у :
Актива 1930 1931 1932 1933
Зграде 1.306 1.262 1.199 1.163
Машин« 1.695 1.585 1.447 1.432
Инвентар 288 292 281 321
Окладиште 4.193 4.070 4.290 4.023
Камеволом . 3.102 3.604 ------ _—
Благајна 25 27 79 194
Дужпици 2.46§ 2.436 595 1.259
Губита« 576 Ј 1.248 271 511

Паснвг
1.250 1.250 5.000 5.000

Поаериоци 12.407 13J08 4.269 4.138
Збир  билалса 13.657 14.558 8.269 9.138

Код iMHRfccf-ипија »ема промеиа, octe квоте 
амортизације за коју се исказује мања вред- 
HO.GT, Склад^ште робе ово некрлико година пока* 
зује минималне промене. Константно се креће око 
4 милијона, динара. Дужниди који су године 1932 
били пали од раније 2.5 милијона динара на пола 
мшшјона роновно еу у порасту и износе ,• један и 
четврт милиона динара. Претпрошле године, с об- 
зиром р.азне гласине о мораторијииа, принудг 
ним поравнањима и посредовањима, ситуација je 
била такова да о кредитирању више није могло 
бити ни говора. Због тога код свих подузећа која 
немају стара замрзла потраживања у већим изно- 
сима, могло се je опазити знатно смањење дужни-. 
ка, jep се je форсирала продаја за готово. Па ма- 
кар промет био и мањи. Прошле године већ су се; 
прилике добро средиле. Сад се већ готово тачно 
зна, ко je способан за кредит, a ко не, na по- 
ново долази до кредитирања. Додуше не у истој 
мери као раније али продаја на кредит код инду- 
стрије и код велетрговине опет узима маха.

Благајна показује далеко већу готовину него 
што je раније био случај. To показује добро фун-: 
дирање подузећа. Како je главница далеко већа 
него што су инвеетиције, то подузеће највећи део 
прометног капитала покрива властитим сред- 
ствима,

Постигнути пословни резултат још не може 
задовољити. Подузеће je концем 1931 код акциј- 
ске главнице од 1 милиона 250 хиљада динара 
имало губитак од једног милијона 248 хиљада ди- 
нара. Извршена je реконструкција. Отписана де- 
оничка главница ради елиминирања губитка и 
уписана нова од 5 милијона динара. Година 1932 
закључена je ca губитком од 271 хиљаду динара. 
Прошла година завршена je с губитком од^40 хи- 
љада динара тако да са преносом из 1932 имамо 
губитак од 511 хиљада динара.

Додуше губитак у прошлој години маши je 
него губитак ранијих година. Тако je год. 1931 
губитак износио око 170 хиљада динара и то без 
обзира на пренос. Продукти металургијске инду- 
стрије нису код нас још толико заштићени да би 
пословања могло бити рентабилно, ,с обзиром на 
јаку конкуренцију иностраних продуката. Међу- 
тим и ту се продукција усавршава и редуцирају 
се трошкови, тако да cv изгледи и за ову грану 
индустријске продукције све повољнији. Погото- 
ву кад једнога дана царинска ажиа буде доведена 
у стварну релацију са курсом динара.

Југословенско индустријско и трговачко Д. 
д. има једно ванредно јако залеђе, тако да може 
да поднесе да неколико година ради ма и са гу- 
битком. Једанпут je деоничка главница већ отпи- 
сана. A k o  буде нотребно отписаће се и део нове 
главнице. Али ће подузеће на концу конца ипак 
постати лукративно. Поготову што оно израђује 
многе артикле, који се код нас не израђују. Сре- 
ђивањем економских прилика порастиће и консум 
појединих артикала, те ће тако многа подузећа, 
која још не могу пословати са профитом једноГ 
дана ипак радити лукративно.

У управи подузећа налазе се r. г. Еуген Pa- 
дован, Др. Рудолф Блис, Алфред Пик, Ннж. Фер- 
до Јамницки, све особе које су и у управи „Тита- 
нит-а’’ Загреб— К̂арловац.
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„Моравцја“ фабрика пдетенрх произвсаа a. A-, Београд 

Banka Metropoä za međunarodna trgovina a. d., Beograd

„МОРАВИјА” ФАБРИКА ПЛЕТЕНИХ ПРОИЗВОДА 
A. Д„ БЕОГРАД

„Моравија”, фабрика плетених производа, je 
данас највећа престоничка текстилна фабрика, која 
ради пуним капацитетом. Она израђује све врсте 
плетених производа, чарапа и све врсте трикотаже, 
како свилене тако и вунене. Фабрика je основана 
1914 године, али je својим радом отпочела тек 1919 
године и тада ce брзо показало, да je њен капацитет 
био и сувише мален да би могла да одговара свим 
потребама. И њена сопствена сретства су била и 
сувише слаба, због чега je главница од 100 хиљада 
предратних динара до 1926 године повишена на 8 
милиона динара. Паралелно са повишењем сретста- 
ва фабрика ce и у техничком погледу стално про- 
ширује и модернизује. To je код ње у толико лакше 
изводљиво, пошто има снажно финансиско залеђе, 
наиме филијал Аигло-чехословачке и Прашке кре- 
дитне банке у Београду, у чији индустријски кон- 
серн и припада.

Имали смо већ прилике да напоменемо, да je 
управа „Моравије” у својој пословној политици ве- 
ома обазрива, нарочито последњих годша, када 
каша гекстилна индустрија преживљује тако рећи 
револуционарну коњунктуру. Међународно слабље- 
ње куповне снаге динара дејствовало je као прохи- 
битивна царина на увоз готових текстилних произ- 
вода, због чега je код нас у последње време, наро- 
чито у Словеначкој, основано безброј «ових малих 
гекстилних фабрика-, које праве постојећим великим 
предузећима осетну конкуренцију. Њихово ce деј- 
ство паралише увођењем нових машина и специјали- 
зацијом производње. У томе погледу имала je „Мо- 
равија” последњих година пун успех. Можда је.томе 
у многоме полшгла и чињеница, да je фабрика имала 
још из ранијих година велике лагере сировина и го- 
Тове робе. Тако на пример износила je вредност си- 
ровина према билансу за 1927 годину 5.5 милиона 
a готове робе на лагеру 9.7 милиона. Kao сировина 
најважније je предиво. Последњих година вредност 
ових залиха рапидно опада, на 1.6 милиона за гото- 
ву робу и на свега 267 хиљада динара предиаа. Али 
то смањење сада није последица мањрх послова од- 
ноено мање производње, ггошто с једне стране ви-

димо, да су бруто приходи од производње послед- 
њих година у сталном повећању, a такође и расходи 
на име плата. Бруто приходи од производње изно- 
сили су 1927 године 2.68 милиона a 1933 године 5.07 
милиона. To je у томе погледу била рекордна го- 
дина, али je пер салдо резултат рада код скоро 
100% повећања бруто прихода неповољнији него 
1927 године. Тада je чиста добит износила 14 хи- 
љада динара, a 1933 године имамо губитак од 8.6 
хиљада, што je делимично и последица преноса гу- 
битка из 1932 године, у износу од 31 хиљаду. Да 
тога није било, чиста бн добит износила ипак 24 хи- 
љаде динара. Ако међутим мало поближе загледамо 
у врло детаљно састављен рачун расхода, видимо, 
да je рачун гтореза у 1933 години исказан са 1.27 
милиона, према 284 хиљаде у 1932 години. He веру- 
јемо да су ту no среди тако знатни порески за- 
остатци, нити je вероватно да су порези у послед- 
њој пословној години. толико повишени. Пре ће бити 
могућно, да je ове године мањи део порезе компен- 
зкран са бруто приходима. Али je несумњиво, да je 
морало пореско оптерећење бити веће него ранијих 
година, и губитак би био још већи, да нису код 
других расхода учињене значајне уштеде: код амор- 
тизације за 450 хиљада, код поштарине за 40 хи- 
љада, кирија 50 хиљада, камата 300 хиљада, осигу- 
рања 30 хиљада итд. у укупној вредности од око 
900 хиљада, што са друге стране одговара и пове- 
ћању пореза према 1932 години.

У наредној таблици, у којој смо упоредили 
гла:вне билансне позиције за 1929, 1930 и последње 
две године, у целости ce испољава обазривост са 
којом je предузеће управљано. Добијамо следећу 
слику:

Рачун кзравнања

Актива-

Земљишта и згр&де 
Машине 
Намештај 
Бпагајна

1929

1.591
8.907

696
123

1930 1 ■ 1933

у хиљадама динара

2.274 2.289 2.342
10.859 10.819 10.445

705 684 742
80 268 i)3



Покретности
Роба
Предиво
Стовариште Београд
Материјал
Дужници
Губитак

Пасива
Главнида
Резерве и аморитизација 
'Повериоди
Англо-чехословачка и 

Прашка кред. банка 
Добит
Збир биланса

Рачун губитка и
Da^vnnu

добитка

Пренос губитка 922 — 42 31
Амортизадија 1Д81 1.202 1.196 742
Поштарина 275 290 103 59
Тазни трошкови 72 66 43 64
Порези 174 187 284 1.274
Плате 281 400 702 737
Кирије 180 180 172 122
Камате 1.240 1.195 958 667
Осигурања 281 367 207 173
Отпис ненапл. потраж. — — 818 789
Стовариште Београд 26 — 134 436
Добит 26 62 — —

Пилхсди
Од производње 3.481 3.950 4.619 5.075
Губитак — — 31 8.6
Примљена отпис. потраж. — — 8 13
Збир прихода илн расхода 3481 3.981 4.659 5.096

Структурелне промене пасиве у току даследњих 
година веома су интересантне, нарочито ако узме- 
мо у обзир повећање бруто прихода, пошто пада у 
очи, да je збир биланса од 1930 године, када je до- 
стигао 37.6 милиона, сведен до краја 1933 на 21 ми- 
лион. To je првенствено последица редукције фа- 
бричних обавеза, од 26 милиона на 6 милиона, да- 
кле за 20 милиона динара. To je свакако морао бити 
огроман напор, већ и због тога, што су у активи ду- 
Жници редуцирани само за 9 милиона. Али су ове 
промене, посматране са финансијског гледишта, за 
фабрику необично повољне, нарочито с обзиром на 
садашње привредне прилике. Обавезе су сведене го- 
тово на минимум, a сопствена сретства знатно су 
повећана. При томе треба имати у виду да од оба- 
веза у износу од 6.2 милиона само 1.5 милиона прет- 
ставља дуг за робу a 4.7 милиона je потраживање 
патронизирајуће односно финансирајуће банке, чији 
су интереси готово идентични са онима фабрике; 
Финансиско стање „Моравије” je дакле данас не- 
примерно повољније него у ранијим годинама. По- 
Еериоци од 1 5 милиона покривени су вредношћу ro- 
Тове робе ко:а ie , заједно са предивом, 1.87 милиона,

a потраживање Англо-чехословачке и Прашке кре- 
дитне банке од 4.7 милиона покривено je ви- 
сином дужника фабрике, са 4.69 милиона, који 
су сигурно сви билансирани са реалном вредношћу, 
пошто видимо, да je од њих последње две године 
отписано као сумњиво 1.6 милиона, од чега je ме- 
ђувремено већ наплаћено и као чист приход прокњи- 
жено 21 хиљада динара. Значи, да je цео процес про- 
изводње, све машине, земљишта, зграде, сав наме- 
штај, материјал и сва покретност покривена од- 
носно финансирана сопственим сретствима. Док 
су 1930 године код 26 милиона поверилаца сопствена 
сретства износила 11.6 милиона, дотле имамо 1933 
године код 6.2 милиона обавеза 14.7 милиона соп- 
ствених сретстава, од чега je 8 мил. главница, 740 
хиљада резервни фондови и 6.02 мил. разни амор- 
тизациони фондови, од чега je 5.37 милиона фонд 
амортизације машина. Значи, да je већ преко 50% 
билансне вредности машина амортизовано.

Вредност свих инвестиција изиоси 14.4 милио- 
на, дакле мање од сопствених сретстава. Од тога je 
вредност зграда и земљишта 2.3 милиона, према 1.59 
милиона у 1929 години, a машина 10.4 милиона 
према 8.9 милиона, при чему треба имати у виду, 
да су фондови резерве и амортизације пред/ia 1929 
r одини повећани за 4.3 милиона. Повећаном произ- 
водњом и продајом смањене су залихе сировина и 
готове робе, али je веома повољно, да при томе нису 
повећани дужници, који с/  због обуставе кредитира- 
ња, сведени од 13.8 у 1929 години на 4.6 милиона у 
1933 години. Вредност стоваришта у Београду у би- 
лансу 1933 више ce засебио не исказује, вероватно 
због тога, што je у целости отписана.

„Моравија” до сада није плаћала дивиденду. 
Њеним акционарима ова и није тако потребна пошто 
су финансијски веома јаки и пошто имају више ра- 
чуна да појачавају вредност и индустријску способ- 
ност фабрике него да добијају дивиденду. У томе су 
до сада и у пуној мери успели, пошто видимо, да je 
финансијско, na и техничко стање „Моравије” по- 
следњих година постало тако повољно, да боље не 
може бити. Ako ce привредне прилике и сувише не 
поторшају, зарада и дивиденда неће изостати.

У управи ce налазе следећа господа: Михајло 
Ђурић, претседник; Карло Хусник, Рихард Шкарка, 
Јосип Бехерус, Милош Хусник и Карло Хусник.

BANKA METROPOL ZA MEĐUNARODNU
TRGOVINU A. D., BEOGRAD

Banka Metropol, za međunarodnu trgovinu a. d., 
Beograd, osnovana je 1922 godine od jedne grupe beo
gradskih trgovaca uvoznika, sa glavnicom od 5 miliona 
dinara, koliko i danas iznosi, podeljenom na 10 hiljada 
komada akcija od 500 dinara. Sve do leta 1931 godine 
poslovi bančini vrlo su se lepo razvijali, tako da ni 
pogoršana privredna depresija nije mogla smanjiti vo
lumen njenih poslova. Ali je bankarska kriza kod ovog 
novčanog zavoda ostavila duboke tragove —- što je 
bilo gotovo neizbežno. Druga polovina 1931, cela 1932 
godina pa i 1933 godina nalazile su se u znaku odliva

624 630
3.523 4.902
3.348 2.723

861 995
454 703

13.813 13.778

8.000 8.000
2.431 3.634

23.483 25.955

26 62 
33.939 37.650

524 505
1.995 1.605

499 267
951 —
410 363

7.229 4.689
31 86

8.000 8.000
6.015 6.757

11.685 1.518

— 4.753

25.700 21.028
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uloga. Zakonski propisi, kojima se htelo urediti odnose 
između novčanih zavoda i njihovih ulagača odnosno 
poverilaca, nisu mogli popraviti te odnose. Na protiv, 
akutna kriza, koja svom silom dejstvuje već od leta
1931 godine, pretvorena je u hronično oboljenje koje 
ugrožava opstanak najvažnijih privatnih kreditnih usta
nova. Tek u 1934 godini prilike se postepeno poprav
ljaju, ali se poverenje samo polako i postepeno vraća. 
Novih mogućnosti za dalji rad banaka ima za sada još 
vrlo malo.

U teškim okolnostima u kojima se sa vrlo malim 
■izuzetcima nalazi celokupno domaće privatno bankar
stvo u 1933 godini, morao je i rad Banke Metropol biti 
ograničen na prikupljanje sretstava za isplatu bančinib 
obaveza prema ulagačima i ostalim poveriocima. Po
vlačenje uloga u 1933 godini prema izveštaju uprave 
nije prestalo i ako više nije imalo onih razmera kao u 
ranijim godinama bankarske krize. Iz bilansa izlazi, da 
je « toku 1933 godine smanjena ukupna suma bančinih 
obaveza za nešto preko 1.9 miliona, u šta nisu uraču
nati značajni iiznosi plaćenih kamata. Da bi se svi ti 
iznosi mogli isplatiti, nisu smanjeni samo zajmovi, 
nego je žrtvovan i veliki deo gotovine i hartija od vred
nosti,. Ali je Banka Metropol u početku bankarske kri
ze, u 1931 godini imala da savlada još mnogo veće 
teškoće. U prvoj polovini 1931 godine banka je raspo
lagala još dovoljnom gotovinom koja je iskorišćena za 
nekoliko većih kratkoročnih poslova, čija je likvidacija 
u poslednjim mesečima 1931 godine bila od velike ko
risti, pošto je tada navala ulagača bila naročito jaka. 
U to vreme morala je banka u kratkom roku isplatili
i ikredite, koje je uživala u inostranstvu. To je u osta
lom i dobro uradila, jer bi isplata ovih kredita u 1932
i 1933 godini bila za 30 do 50% skuplja, zbog kursnih 
razlika deviza, kojih u 1931 godini još nije bilo. A u 
koliko su u pitanju bili zajmovi u funtama, banka je 
mogla krajem 1931 godine postići čak i zarade na 
kursu.

Još do kraja 1931 godine banka Metropol je ispla
tila oko 4 miliona dinara uloga1, ne računajući u tu 
sumu inostrane kredite. Prirodno je, da se toliki iznos 
nije mogao isplatiti samo naplatom potraživanja, zbog 
čega je banka bila prinuđena, da baš u najnepovolj- 
nijem momentu proda jedan deo hartija od vrednosti, 
pri čemu su pretrpljeni izvestni gubitci na kursu. Kao 
što to izlazi iz bilansa, iznosio je gubitak na efektima 
u 1931 godini 739 hiljada dinara, a otpisan je iz čiste 
dobiti za tu godinu. Znači da banka nije htela da se 
koristi povlasticama koje joj je pružao Zakon o bilan- 
siranju državnih hartija od vrednosti.

U kritičnim danima 1931 godine banka Metropol 
je dobila mali kredit i kod Narodne banke, i ako ga 
ranije kod nje nije imala, dok su joj Državna hipo
tekama banka i Poštanska štedionica išle u susret i 
nisu uskraćivale ranije odobrene zajmove. Na taj način, 
mogla je Banka Metropol da savlada sve teškoće, na
stale zbog naglog povlačenja uloga.

Krajem 1933 godine došlo je do nove uredbe o 
novčanim zavodima i do istovremenog snižavanja i 
normiranja kamatnih stopa. Uprava banke Metropol na
pominje u svome izveštaju, da se za sada još ne može 
predvideti držanje ulagača s obzirom na zakonske pro
pise o maksimiranji! kamatne stope i smatra, da po
stoji opravdana bojazan, da će ova prisilna redukcija,

pored poznatih uzroka, u znatnoj meri doprmeti odlivu 
uloga iz banaka, naročito zbog toga, što državne hai- 
tije od vrednosti pružaju ulagačima i veću sigurnost i 
mnogo veći prinos nego što im novčani zavodi mogu 
nuditi.

Povoljan po Banku Metropol je aranžman, sklop
ljen sa Državnom hipotekarnom bankom u 1933 go
dini, prema kome je veliki deo njenog reeskonta kod 
Državne hipotekarne banke pretvoren u menično-hipo- 
tekarni kredit, koji se u tromesečnim obrocima ispla
ćuje u roku od pet godina.

Račun izravnanja

Aktiva 1928. 1930. 1931. 1933.

u hiljadama dinara

Blagajna 1.273 1.048 743 l f l
Menice 2.858 4.018 4.326 1.316
Tekući računi 8.043 8.645 7.395 6,351
Zajmovi na zaloge 61 82 299 ------

Vrednost rez. fonda 285 305 214 96
Hartije od vrednosti 338 1.597 230 15
Nepokretnosti 2.238 2.238 2.498 2.402

Nameštaj i pribor 261 210 219 176
Garantije, ostave, kaucije 14.865 18.250 30.112 23.691

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezervni fond 824 1.003 1.021 1.083
Uiozi na štednju 5.469 7.161 5.307 2.205
Tek. računi i poverioci 3.067 4.583 3.372 1.364
Hipotek, dug 131 52 37 443
Dobit za podelu 250 250 — —
Tantijema 49 49 — —

Razna pasiva 65 65 12 7
Reeskont 529 — 1.222 403
Obrtni kapital 15.392 18.144 15.925 10.467
Zbir bilansa 30.257 36.394 46.037 34.158

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata 953 867 1.042 519
Porezi i prirezi 286 105 64 64
Troškovi 592 517 504 461
Otpisi 226 236 476 266
Amortizacija 44 44 — 45
Dotacije 33 33 — —
Dobit za podelu 250 250 — —
Gubitak na kursu efekata — — 739 —

Prihodi

Kamata 1.323 1.323 1.604 908
Provizije 608 328 656 545
Nepokretnosti 186 138 158 125
Od efekata 192 158 209 16
Razni prihodi 121 135 198 163
Zbir prihoda ili rashoda 2.435 2.104 2.826 1.356
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Gornja tablica nam pokazuje, da je Banka Metro
pol stvarno pravila ogromne napore da odgovori svim 
zahtevima ulagača. Za poslednje tri godine smanjen je 
njen obrtni kapital od 18.14 miliona, koliko je iznosio
1930 godine, na 10.46 miiiona krajem 1933 godine. 
Znači da je ulagačima isplaćeno kroz ove tri poslednje 
godine, odnosno bolje 2 i po godine, 4.95 miiiona, a po 
pasivnim tek. raič. i poveriocima 3.22 miiiona odnosno 
ukupno 8.17 miiiona, a s obzirom na već isplaćen re
eskontni kredit, preko 8.5 miiiona dinara. To je oko 
45% obrtnog kapitala iz 1930 godine. Samo tuđa sret
stva iznosila su krajem 1930 godine 12 miiiona, a kra
jem 1933 godine nešto iznad 4 miiiona, pošto je u 1931 
povećan reeskontni kredit na 1.22 miiiona dinara. Sop
stvena sretstva su u 1933 godini za okruglo 50% veća 
od tuđih i iznose 6.1 miiiona, od čega je glavnica 5 
miiiona.

Za oko 8 miiiona smanjena je i aktiva za poslednje 
tri godine, od čega gotovina za oko 900 hiljada, me
nični zajmovi za 2.7 na 1.3 miiiona, aktivni tekući ra
čuni (relativno najmanje) za 2.1 na 6.35 miiiona, zaj
movi na zaloge za 300 hiljada te se u 1933 godini više 
ne iskazuju; vrednosti rezervnog fonda smanjene su od 
305 na 96 hiljada, a hartije od vrednosti od 1.6 miiiona 
na svega 15 hiljada; to je bio gotovo najteži napor, koji 
je učinjen isključivo u cilju isplate ulagača — a te pro
daje prouzrokovale su gubitak na kuisnoj razlici od 
739 hiljada dinara koji je u 1931 godini otpisan.

Vrednost nepokretnosti povećana je u 1931 godini 
za oko 300 hiljada na 2-5 miiiona — zbog naplate jed
nog potraživanja.

Prema 1931 godini bruto prihodi znatno su sma
njeni, od 2.8 na 1.35 miiiona. Prihodi od kamata opali 
su od 1.6 miiiona na 908 hiljada a mnogo- jače smanjeni 
su prihodi od provizija, od 656 na 145 hiljada i oni od 
efekata, od 290 na svega 16 hiljada. Poslednje tri go
dine Banka Metropol nije isplaćivala dividendu, nego je 
čitavu dobit, koja je naročito u 1933 godini zbog oba- 
ranja kamata znatno opala, upotrebila na otpis gubi
taka na efektima i sumnjivim potraživanjima. Na ime tih 
gubitaka otpisano je poslednje tri godine oko 2 do 2.5 
miiiona dinara, zbog čega je, van svake sumnje, bilans 
za 1933 godinu sastavljen na osnovu stvarno realnih 
vrednosti.

U 1934 godini prilike našeg bankarstva donekle su 
se popravile. Ako ne bude došlo do novih iznenađenja 
od strane ulagača ili poverilaca — a kod Banke Metro
pol posle zaključnih aranžmana to više nije verovatno, 
smatramo da normalizacija prilika kod nje više nije 
daleko.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Marko D. De- 
majorović, ‘Jakov S. Konforti, Ivan Veseli, Avram H. 
Avramović, Isafc S. Levi, David S. Demajorović. U nad
zornom odboru su gospoda: Solomon S. Mošić, pret
sednik; Isak A. Demajo i Lazar D. Demajorović.
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Садржај:

„југословенски лојд“ д. д., раније АТлаиска пловидба Иво Рачић a. д. и Југослдаеискв-американека пдовидба 
a. д. у Сплиту 

Banka „Stara Srbija” a. d., Skoplje 
Društvo za eksploatacij« goriva a. d., Beograd

, Ј5ТОСЛОВЕНСКИ ЛОЈД“ Д. Д., РАНИјЕ АТЛАНСКА 
ПЛОВИДБА ИВО РАЧИЂ A. Д. И ЈУГ0СЛОВЕНСКО-

АМЕРИКАНСКА ПЛОВИДБА A. Д. У СПЛИТУ

Изгледа да je наше паробродарство најгору 
кризу већ прошло, и да се прилике постепено 
консолидују. Пре годину две, изгледало je, да ће 
криза паробродарства, која je општа појава, го- 
тово да децимира наше паробродарство. Међутим 
иропало je само неколико бродовласника, који 
Нису били финансијски довољно фундирани. Оста- 
än су могли продужити рад и данас њихови на- 
пори већ одбацују известан профит.

Да су се прилике у нашем паробродарству по- 
правиле, на то најбоље указује чињеница да су сви 
бродови који су били у распреми, (пошто пловид- 
ба није била рентабилна), данас поново упослени. 
Поред тога после извесног застоја поново qy по- 
челе набавке нових пловних јединица. Додуше 
неке су и продане али je то учињено у првом ре- 
Ду због тога што њихова стара конструкција и 
аисоки трошкови експлоатације нису дозвољавали 
рентабилну пловидбу.

Да би се прилике у нашем бродарству сасвим 
средиле, потребне су извесне жртве. Боље речено, 
ћотребно je, да се губитци кбји су се појавили 
бво неколико последњих година у целости елимк- 
нирају. Највећи део губитака долази од тога што 
je прометна вредност појединих пароброда ове 
3—4 године битно смањена. Код паробродарских 
друштава акционарског типа потребно je не само 
ели-минирати губитак који се показао у послова- 
н>у за време депресије, него и губитак који je на- 
стао због тога, што пловни парк више не прет- 
ставља ону вредност која je исказана у билансу.

Мора се одати нашим паробродарским дру- 
iiiTBHMa пуно признање, што су имали храбрости 
Да своје губитке отворено покажу и да изврше 
и снижење главнице. Тако je Јадранска пловидба 
закључила снижење главнице од 12 милиона пред- 
раФних динара, односно 120 милиона данашњих 
динара на 72 милиона динара. Како губитди из 
ранијих година износе само неких 10 милиона ди- 
нара, употребиће се на ванредне отписе код плов- 
tior парка око 30 милиона динара. Тиме ће пловни 
ћарк ући у биланс no данашњој прОметној вред- 
ВОСти.

„Оцеанија“ редудира главницу од 20 на 15 
милиона динара, a „Југословенски лојд“, који 
има главницу од 15 милиона предратних динара, 
приступа редукцији главнице на половину, дакле 
на 7.5 милиона златних динара. У исто време из- 
гледа да he главница и номинала акција бити 
претворена у данашње динаре.

Биланси Југословенског лојда за 4 последње
г о д и н е  о в а к о  

Амтива
и з г л е д а Ју :

1930 1931 1932 1933
у хиљадама златних динара

Пароброди 23.709 24.177 24.177 24.177
Намвштај 17 19 18 18
Разни дужници 2.337 7.733 1.975 2.819
Нелокретиости 230 231 228 228
Иивестиције 96! 979 931 931
Г убитак — 643 1.970 1.995

Пасива
Главница 15.000 15.000 15.000 15.000
Подериоти 9.099 10.262 9.666 9.324
Фонд амортизације 2.258 3.427 4.636 5.845
Резерве 100 100 100 100
Добитак 837 — — —
Збир бмланса 27.256 28.789 29.302 30.169

Вредност п а р о б р о д а  и с к а з а н а je  У и ст о м
износу као прошле три године. Амортизационом 
фонду je додељено 1.2 милиона златних динара, 
na je за толико бруто вредност пловног парка 
мања. У билансу за ову годину биће већих про- 
мена, јер ће се поводом редукције главиице извр- 
ш и ти  и нова прОцена вредности пловног парка.

- Дужници показују пораст од 800 хиљада 
златних динара. To je сигурно доспела a још не- 
наплаћена субвенција. Кад би питање редовне на- 
плате субвенције било повољно решено, многе 
недаће наше трговачке морнарице биле би пре- 
брођене, односно битно смањене.

Губитак у прошлој години износи само 23 
хиљаде златних динара, што показује да су се 
већ у прошлој години прилике према 1931 и 1932 
години знатно поправиле. Са преносом, губитак 
достиже 2 милиона златних динара. Главница се 
редуцира за 7.5 милиона динара. To значи да по- 
сле елиминирања губвтка прошлих година остаје 
још износ од 5.5 милиона златних динара, који ће
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ce употребити делимично за ванредни отпис вред- 
ности пловног парка a делимично за стварање 
нарочите резерве.

Повериоци износе 9.3 милиона. Од тих je 
једна позиција на 300 хиљада енглеских фуната. 
Било je спорно да ли су то фунте у злату, односно 
одговарајућој протувредности у једној стабилној 
валути или су то данашње фунте. Изгледа да 
су то данашње фунте. Према томе дуг није тако 
тежак, како je то изгледало. Прошле године по- 
чело ce ca отплаћивањем тога дугорочног дуга 
према фирми Baburiza & Co., Limited, Лондон.

Нарочито je повољно радио туристички па- 
роброд „Краљица Марија“. У овој години сва 
његова путовања била су готово распродата. Пре- 
вео je 3.500 путника према 2.800 прошле године. 
Многи су ce бојали да ће туристичка линија лоше 
просперирати и да ће за друштво претстављати 
губитак. Међутим како je то обично, догодило ce 
баш противно. Туристичка линија „Краљице Ма- 
рије’' показује најактивније пословање. Тако 
активно да ce друштво озбиљно бави мишљу да 
набави још један сличан пароброд којим би по- 
државало сталну месечну туристичку и теретну 
линију између пристаништа Јадрана, Атине, Пале- 
стине и Египта.

У управи Југословенског лојда налазе ce 
следећа г.г.; Пашко Бабурица, претседник; Божа 
Банац, ген. директор; Др. Миша Колин; Фрања 
Петриновић и Ђорђе Велисављевић. У Надзорном 
одбору ce налазе г. г.: И. Д. Илић, Др. Љуба Ле- 
онтић и Сава Миљановић.

BANKA „STARA SRBIJA” A. D., SKOPLJE

Banka „Stara Srbija” a. d. Skoplje osnovana je 
!923 godine kao krovna organizacija sedam novčanih 
zavoda, koji su i njeni jedini akcionari. To su:

Pećska trgovačko-industrijska banka, Peć, 11 mi
liona sopstvenih sretstava, Prizrenska banka, Prizien, 
(5.35 miliona), Gnjilanska privredna banka, Gnjilane, 
(2 miliona), Prištinska banka, Priština, (2.4 miliona), 
Uroševačka banka, Uroševac, (1.64 miliona), Vučitra- 
ska kreditna banka, Vrčitrn, (1.36 miliona) i Južno- 
srpska banka, Kos. Mitroviča, (1.03 miliona). Ukupno, 
osnivači banke „Stara Srbija” raspolažu sa 24.7 mi
liona sopstveniih sretstava, a sama Banka „Stara Srbija” 
ima krajem 1933 godine 9.5 miliona, od čega 8 miliona 
glavnice i 1.5 miliona rezervni fondovi.

Imali smo priliku da podvučemo, da je rad novča
nih zavoda u Južnoj Srbiji poslednje godine bio naro
čito težak, pošto su pored svih poznatih bankarskih 
teškoća izbile još i razne afere upravljača banaka sa 
opijumom i drugim kreditnim transakcijama. Za 
prošlu godinu karakterizovala je uprava banke „Stara 
Stfbija” prilike rada sledečim rečima: „Stalno podizanje 
uloga kod pojedmiih, zebnja od moguće navale uznemi
renih ulagača i otkaza iekorišoenih kredita kod drugih 
zavoda, skoro do potpunosti su paralizovali svako ko
risno poslovanje kreditnih ustanova, čija se aktivnost 
sa malim izuizetcima svela na tako zvanu tihu likvida
ciju... U takvoj situaciji, najveća naša je briga bila, da 
našem zavodu sačuvamo neokrnjen ugled i zavidan re
nome. Možemo se pohvaliti; da smo, blagođareći znat- 

•:nim kasenim gotovinama s jedne i-predusret'jivosti na

ših poverilaca i poverenju naših ulagača s druge strane 
u tome i potpuno uspeli. Nije potrebno, držimo, da na
ročito naglasimo, da smo našim ulagačima, na prvi 
poziv i bez ikakvog otkaza i ograničenja isplaćivali 
uloge, bez obzira na njihovu visinu.”

Banka „Stara Srbija” nije tražila zakonsku za
štitu, mi § 5 ni § 6 niti prema uredbi od 4 decembra 
1933 godine. Ona se danas punim pravom može sma
trati kao najaktivnija banka Južne Srbije, sa najvećim 
tekućim bankarskim poslom. Kod nje je kriza bankar
stva definitivno prebrođena, njene su prilike normalizo- 
vane, bilans za 1934 godinu poikazaće da je obustav
ljen i proces sužavanja poslovnog volumena i obrtnog 
kapitala.

U donjoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije 
banke „Stara Srbija” za poslednje četiri godine koji su 
veoma informativni:

, Račun izravnanja

Aktiva 1930. 1931. 1932. 1933.
u hiljadama dinara

Blagajna 1.140 1.856 1.271 1.390
Dužnici 6.492 7.738 5.453 5.131

Menice 9.253 8.588 8.281 6.819

■Zajmovi na zaloge 664 721 422 381
Nepokretnosti 2.220 2.250 2.25C 1.750
Hartije od vrednosti 1.086 1.206 1.221 1.194

\  tednost rez. fonda 1.065 1.200 1.200 1.200

Nameštaj i pribor 140 126 114 100

Garantije i razna aktiva 28.826 30.399 27.533 27.503

Pasiva

Glavnica 6.000 8.00) 8.000 8.000

Rezerv, dobit za glavn. 715 ------ ------

Rezervni fondovi 1.800 1.865 2.000 1.500

Poverioci 8.058 5.885 3.908 3.385

Reeskont 3.798 2.673 2.370 2.010

Ulozi na štednju 3.058 4.177 2.831 1.947

Čista dobit za podelu i
prenos 541 480 0.7 0.4

Tantijema 194 91 ------ ------ -

Nepodignuta dividenda ------ 480 480

Obrtni kapital 22.046 23.686 20.214 18.421

Zbir bilansa 50.852 54.085 47.747 45.924

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Kamata 1.007 1.085 809 596

Troškovi i porezi 933 907 234 542

Otpisi 46 218 417 362

Dotacije ------ 80 150 12

Čista dobit 735 870 0.7 0.4

Prihodi
Kamata 1.779 2.077 1.625 1.150

Provizije 290 257 346 149

Razni prihodi 200 129 99 ' 42

Od efekata 332 258 100 16

Od nepokretnosti . 126 140 140 16

Zbir prihoda ili rashoda 2.731 2.863 2.311 1.512



215

Pasiva pokazuje neobično interesantne struktu
reine promene. Obrtni kapital bančin iznosi krajem 1930 
godine 22 miliona, a krajem 1931 godine, posle teške 
bankarske krize, obrtni 'kapital je porastao za 1.7 na
23.7 miliona dinara, prvenstveno zbog većih uloga na 
štednju. Uprkos opštoj navali ulagača, ulozi =u krajem
1931 godine ipak za 1.7 miliona veći nego u 1930 go
dini i iznose 4.7 miliona, dok su tome na s u p r o t  pove
rioci i reeskonit u 1931 godini već u opadanju. Od posle
1931 godine i kod banke „Stara Srbija” opada obrtni 
kapital, zbog odliva tuđih sretstava; do kraja 1932 go
dine smanjen je za 3.2 miliona a do kraja 1933 go
dine samo još za 1.8 miliona. Uprkos fosne, što se 
banka nije ni de facto ni de jure koristila uredbom, 
odnosno ograničenja isplata tuđih sretstava, njihov 
odliv je u 1933 godini smanjen. To je veoma povoljan 
znak. U stvari odliv uloga još je manji nego smanjenje 
obrtnog kapitala, pošto vidimo, da je rezervni fond 
smanjen za 500 hiljada dinara. Ulozi na štednju, koji 
su od 4.2 miliona u 1931 godini opali na 2.8 miliona 
u 1932 godini, dakle za 1.4 miliona, smanjeni su u
1933 godini za 880 hiljada na 1.9 miliona; reeskontni 
kredit je poslednje godine reduciran za 360 hiljada na
2 'miliona a razni poverioci . za 500 hiljada na 3 mi
liona, dok su 1930 godine bili još 8 miliona.

Bančina potraživanja po eskontu, aktivnim teku
ćim računima i zajmovima na zaloge, koja su krajem
1932 godine iznosila ukupno 14.15 miliona, svedena su 
u toku 1933 godine na 12.3 miliona, odnosno su manja 
za 1.82 miliona. Pošto je više naplaćeno nego ispla
ćeno, povećana je i blagajnička gotovina, od 1.27 na
1.4 miliona. Bančina likvidna sretstva, naime goto
vina i hartije od vrednosti (ne uračunaj ući ovde i vred
nosti rezervnog fonda) iznose krajem 1933 godine 2.6 
miliona. To je ogroman likviditet koji znatno premaša 
visiniu uloga na štednju i više nego 35% od ukupnih 
bančinih obaveza. To je nesumnjivo i razlog, da je 
kriza poverenja kod Banke „Stara Srbija” već u 1933 
godini prebrođena.

Dužnici po tekućim računima nisu mnogo smanje
ni u 1933 godini, svega od 5.4 na 5.1 'milion, pošto 
je ovde restrikcija bila izvršena u 1932 godini. Ma
nični zajmovi, koji su tome na suprot u 1932 godini 
samo malo opali, reducirani su u 1933 godini za skoro
2 miliona, na 6.8 miliona.

Hartije od vrednosti su bilansirane sa realnom 
kursnom vrednošću (ovde su u ovoj godini postignute 
već vrlo lepe zarade na kursnoj razlici, u koliko ima 
u 'portfelju državne hartije od vrednosti) a vrednost 
nepokretnosti je smanjena za 500 hiljada, otpisom ovog 
iznosa iz rezervnog fonda, koji je time sveden od 2 na
1.5 miliona. Prema tome nepokretnosti su sada bilansi
rane sa 1.75 miliona, vrednosti rezervnog fonda sa 1.2 
miliona nepromenjeno, a slobodne hartije od vrednosti 
sa 1.19 miliona.

Račun gubitka i dobitka pokazuje u 1933 godini 
priličnu razliku od prethodnog. U prihodima od ka
mata, us led stalnog smanjenja zajmova, imamo sma
njenje za 475 hiljada, dok su iprovizije opale za 50%, 
zbog maksimiranja kamatne stope po zemljoradničkim 
dugovima i pošto akcije privatnih zavoda — banaka — 
nisu u prošloj godini donele nikakvu dividendu — što 
je veoma pojtaljivo. Zbog toga su bruto prihodi opali 
od 2.3 miliona (u 1931 godini bili su 2.86 miliona) 
na 1.5 miliona u 1933 godini. Uporedo s time morali 
su biti smanjeni i rashodi. Kod kamata je smanjenje

bilo automatsko, pošto su bančine obaveze smanjene. 
Plate i ostali lični rashodi reducirani su u dva maha 
(na platama je ušteđeno 82 hiljade dinara) a ostali 
administrativni troškovi smanjeni su za 310 hiljada, 
tako da su ti rashodi ukupno prema 1932 godini sma
njeni za 400 na 542 hiljade. To je skoro polovina. Do
bit iznosi 374 hiljade a uipotrebljehia je za dotaciju 
fondu činovnika (i2 hiljada) i za otpis sumnjivih po
traživanja 362 hiljade. Za otpise upotrebljeno je po
slednje tri godine oko 1.5 miliona dinara, čime je po
stignuto, da je status bančin ostao zdrav.

U upravi Banke „Stara Srbija” nalaze se sledeća 
g.g..: Živko St. Rajević, pretsednik;H. Drag. Patrnogić, 
potpretsednik; Trifun J. Čukić, Mita Nirko'lić, Trajko 
Spasić, Damnjan Garalejić, Ljuba H. Patrnogić, Mih. 
Dimitrijević, Dušan Stošić, Mihajlo Patrnogić, direk
tor bančin. U nadzornom odboru su g.g.: Arsenije Mar- 
tinović, pretsednik; Đorđe N. Čićarić, potpretsednik, 
Aleksa Đamilović i Dušan Nekić.

DRUŠTVO ZA EKSPLOATACIJU GORIVA A. D„ BEOGRAD

Bruto prihodi Društva za eksploataciju goriva a. d., 
Beograd, za poslednje četiri godine, koji potiču isklju
čivo od prodaje uglja, tipični su za prilike u našoj do
maćoj industriji uglja,za poslednje.godine privredne de
presije. Od 3.09 miliona u 1930 godini porasli su na 4.7 
miliona u 1931 godini; zatim, u 1932 godini rapidno su 
opali, zbog smanjene potrošnje i nižih cena, na 2.98 
miliona a u 1933 godini, kada se situacija malo popra
vila, naročito u drugoj polovini 1933 godine, i kada su 
se mogle postići i malo povoljnije cene, bruto prihodi 
iznose opet 3.87 miliona. Ako pak uporedimo bruto pri
hode sa čistom zaradom, onda vidimo, da je 1930 go
dine kod 3.09 miliona bruto prihoda čista dobit bila 1.12 
milona a 1933 godine kod 3.87 miliona bruto prihoda či
sta zarada svega 1.18 miliona odnosno samo za 60 hi
ljada više. U 1932 godini, kod 2.98 miliona bruto pri
hoda, čista dobit iznosi svega 344 hiljada dinara.

Društvo za eksploataciju goriva nije samo trgo
vačko, nego u pravom smislu industrijsko preduzeće, 
pošto ono u sopstvenoj režiji eksploatiše tri rudnika 
uglja, naime ugljenokop „Tresibaba”, „Podvis” i „В1а- 
govesti”. Pri tome treba napomenuti, da ugalj iz „Тге- 
sibabe” spada međ najbolji kameni ugalj koji se kod 
nas proizvodi, sa oko 6300 kalorija.

Preduzeće je osnovano 1914 godine a pripada u in
dustrijsku interesnu sferu jedne od najjačih prestoničkih 
banaka, Prometne banke. Kod osnivanja, pre svetskog 
rata, glavnica Društva za eksploataciju goriva iznosila 
je 600 hiljada predratnih dinara, što bi odgovaralo — 
ako uzmemo u obzir sve valutarne promene, današnjoj 
glavnici od 9 miliona — dok iznosi danas 10 miliona. 
Odmah posle rata 192! godine, glavnica je u dva maha 
povišena na 3 miliona. Na toj visini je ostala sve do
1930 godine, kada je preduzeće reorganizirano i po
stavljeno na mnogo širu bazu, sporazumom sa francu
skom grupom Borskih rudnika, kojoj su ranije pripa
dali rudnici „Podvis” i „Blagovesti”. Prvo je 1930 go
dine povišena glavnica na 6 miliona novom emisijom 
od 6000 komada akcija od po 500 dinara (čitavu emi
siju su preuzeli stari akcionari po ključu za 3 stare 2 
nove akcije), a 1931 godine je izvršeno novo povišenje 
glavnice, na 10 miliona, i ovu emisiju je preuzela u ce
losti pomenuta francuska industrijska grupa.
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Društvo za eksploataciju goriva nalazi se u po
gledu distribucije i prodaje svoje proizvodnje u veoma 
povoljnom položaju: zbog uskih veza sa Prometnom
bankom i društvom Borskih rudnika, njegov se ugalj 
gotovo i ne pojavljuje na slobodnom tržištu. Prometna 
banka ima razgranate industrijske interese koji su svi 
Odlični potrošači uglja, kao što su na primer metalur- 
gijske fabrike, strugare, kolorične električne centrale, 
fabrika cementa itd. itd., zbog čega i vidimo iz bilansa, 
da su neprodate zalihe uglja krajem kalendarske go
dine minimalne. Društvo može da reguliše svoju pro
izvodnju prema potrebama svojih potrošača, koje može 
unapred da utvrdi, i ono ne mora na slobodnom tržištu 
da konkuriše sa drugim preduzećima, niti mora obarati 
eene da bi plasiralo svoju proizvodnju.

Pošto je veoma interesantno baciti pogled na kre
tanje biiansnih pozicija Društva za eksploataciju goriva, 
čiji su bilansi neobično pregledno i detaljno sastavljeni, 
donosimo u donjoj tablici glavne bilansne pozicije za 
poslednje četiri godine.

Račun izravnanja
Aktiva 1 9 3 0 1 S 3 1 1 9 3 2 1 9 3 3

u hiljadama dinara
Blagajna 54 318 180 125
Ugalj 159 50 33 12
Zgrade i investicije 1.642 2.658 ”2.658 2.658
Zemljišta i eksploatacije — 574 574 574
Mašinerije 1.964 2.428 2.608 2.654
F.lektrične instalacije 173 173 173 179
Prevozna sretstva 255 719 756 756
Nameštaj i  pribor 214 226 237 237
Zaprega 34 31 34 22
Razni material 871 398 981 282
Alat 88 95 103 94
Vrednosti Tez. fonda 227 227 170 172
Hartije od vrednosti 1 1 1.5 1.5
Dužnici 4.854 9.996 10.616 12.946
Menični prijem Narod, banke: 1.500 3.000 — —

Kaucije — 105 105 105
Ostave 95 800 60 32

Pasiva
Glavnica 6000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fond 950 1.153 1.206 1.342
Istražni fond 194 287 316 601
Amortizacioni fond — 640 1.172 1.897
Menični prijemi 1.500 3.000 — —
Poverioci 2.411 4.161 6.149 6.097
Tantijema 263 457 81 277
Dividenda 720 1.200 203 300
Prenos dobiti —- — — 2 0 0

Zbir bilansa 12.133 21.804 19.292 20.858

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Razni troškovi ?79 630 469 471
Dotacije bratinskoj blagajni — 340 292 254
Porezi 503 702 898 958
Plate 402 493 392 283
Otpisi i amortizacija 446 640 589 725
Čista dobit 1.118 1.945 344 1.180

Prihodi
öd uglja 3.095 4.705 2.985 3.871
Razni prihodi 254 46 — —
Zbir prihoda üi rashoda 3.349 4.751 2.985 3.8,71

Zbir bilansa pokazuje najveći skok u 1931 godini,, 
od 12 na skoro 22 miliona, što je s jedne strane posle
dica povišenja glavnice a sa druge i proširenja proiz
vodnje (zbog preuzimanja novih rudnika) i time u vezi 
i proširenja investicije. Zbog smanjenja industrijske po
trošnje u 1932 godini opala je i proizvodnja, zbog čega 
su oslobođeni izvesni iznosi obrtnog kapitala. Predu- 
zeće je smanjilo svoje obaveze, što je imalo za posle- 
dicu smanjenje obaveza, i pošto je bila manja i čista 
dobit, reduciran je zbir bilansa za 2.5 miliona na 19.3 
miliona. U 1933 godini prilike su se opet popravile, zbog 
čega je povećan i zbir bilansa, za 1.5 na 20.8 miliona.

Zajedno sa fondovima, iznose sopstvena sretstva 
Društva za eksploataciju goriva krajem 1933 godine 
skoro 14 miliona prema 7.14 miliona u 1930 godini. 
Tada društvo nije iskazivalo amortizacioni fond, koji je 
verovatno pre proširenja poslova bio kompenziran vred- 
nošću ranijih investicija. Ovaj fond nanovo se pojavljuje 
tek 1931 godine, sa 640 hiljada, a krajem 1933 godine 
iznosi 1.89 miliona, što nije mnogo, ako uzmemo u ob
zir da su nove investicije za poslednje tri godine znatno 
povećane. Kod 14 miliona sopstvenih sretstava obaveze 
iznose u 1933 godini svega o miliona, što je veoma po
voljan odnos.

Aktiva nam pokazuje, da iznose investicije, alat, 
mašine, pribor itd. 7.5 miliona prema 5.2 miliona u 1930 
godini, od čega je vrednost zgrada i mašina 1933 go
dine 5.9 miliona prema З.б miliona u 1930 godini. U to 
su poslednjih godina uračunate i vrednosti zemljišta i 
teren eksploatacija, koji su bilansirani sa 574 hiljade 
nepromenjeno sve tri godine.

Najveća pozicija aktive su dužnici, koji su porasli 
od 4.8 miliona u 1930 godini na 12.9 miliona u 1933 
godini. To međutim ne mora da su sve sami dužnici za 
izliferovan ugalj. To mogu biti i sopstveni nezaposleni 
kapitali koji se nalaze kod novčanih zavoda, pošto je 
malo verovatno, da bi komitenti Društva za eksloataciju 
goriva, za koje smatramo da su s njim u porodičnim ve
zama, tražili duže kredite, u koliko nisu u pitanju drugi 
komitenti, železnice ili druga preduzeća javne ruke.

Prema računu rashoda, razni troškovi, dotacije 
bratinskoj blagajni i plate nnatno su smanjeni posled
njih godina, dok su porezi, otpisi i amortizacije veći.

Na ime dividende plaćeno je 1930 i 1932 godine 
12%; u 1932 godini svega 2% a u 1933 godini zarada 
bi omogućila isplatu od 11 % dividende, ali je uprava 
odlučila, da da akcionarima samo 31% dividende, 200 
hiljada dinara je rezervisala kao prenos na novi račun, 
rezervnom fondu je dotirano 118 hiljada, 165 hiljada je 
dato upravi a 71 hiljada nadzornom odboru kao tan
tijema, činovicima 41 hiljadu a Fondu za nova rudarska 
istraživanja je dotirano 285 hiljada dinara. Pohvalno je 
i za društvo veoma povoljno, da je na ime dividende 
islaćeno samo 300 hiljada i da je preko 600 hiljada od 
zarade rezervisano u korist preduzeća. Zajedno sa 
amortizacijom, povećana su ove godine sopstvena sret
stva Društva za eksploataciju goriva za preko 1.3 mi
liona dinara.

U njegovoj upravi se nalaze sledeća g. g.: Miloš 
Savčić, pretsednik; inž. Al. Acović, inž. VI. Savčić, inž. 
Mil. Obradović, Teodosije Ristić, Dr. Ferdinand Gram- 
berg i A. Stanojevič. U nadzornom odboru su g. g.: Živ. 
S. Tajsić, pretsednik; Mil. St. Ristić, inž. V. Mišković i 
Drag. Leke.
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Sadržaj s
„Далмација“ дионичко друштво за производњу цемента портланд, Каштел—Сућурац 
Хрватска индустрија катрана д. д., Загреб 
Јутена индустрија д. д., Карловац
„Slaveks” dioničarsko društvo za šumsku industriju, Zagreb

„ДАЛМАЦИјА” ДИОНИЧКО ДРУШТВО ЗА ПРОИЗВОДЊУ 
ЦЕМЕНТА ПОРТЛАНД КАШТЕЛ — СУЋУРАЦ

У нашој јавности мисли ce да индустрији це- 
мента код нас иде одлично и да њена зарада из- 
носи велике суме. Кад je говор о картелима онда 
ce увек мисли и на картел цемента. A код нас ce 
мисли да je картел синоним милионске зараде.

Како je — бар ове последње 3—4 године — 
уистини ишло нашој индустрији цемента, најбоље 
ce види из биланса творнице демента „Далмација” 
у Каштел-Сућурду. Док je раније добитак износио 
и преко 2 милиона динара, година 1931 завршава 
са губитком од 2 милиона 778 хиљада динара, a
1932 за губитком од 4 милиона 755 хиљада динара. 
Прошла' година завршена je ca губитком од 6 ми- 
лиона 414 хиљада динара. За три последње годи- 
не укупни губитак износи око 14 милиона динара 
или више него двострука дионичка главница.

„Далмација“ je ове године провела санацију, 
да би придобила нове капитале. Резервни фонд 
био би довољан да ce елиминира губитак за три 
последње године. Али je управа била мишљења да 
ce мора приступити и радикалном снижењу дио- 
ничке главнице као и њеном попуњењу новим упла- 
тама. Управа je била предложила акционарима, 
или отпис главнице и нови упис, или ликвидацију. 
ГТошто je 'прихваћена прва алтернатива, предузеће 
je у току ове године извело прочишћење биланса 
тако да ће биланс за 1934 г. дати сасвим другу 
слику. Последње три године, обзиром на губитак у 
пословању, није било никаквих амортизација. По- 
што je амортизација прелазила 3 милиона динара 
годишње, то je за последње три године заостатак 
код амортизације за око 10 милиона динара, a о 
томе треба водити рачуна приликом санације. 
Треба имати у виду да су последњих година извр- 
шене нове инвестиције. Тако на пример ротационе 
пећи, које су прорадиле 1931 године a ca трош- 
ком од преко 40 милиона динара. Овде дакле амор- 
тизација више не може бити иста као раније него 
у најмању руку 5 милиона динара годишње.

Привредна криза захватила je читаву нашу 
цементну индустрију. Она je нарочито захватила 
оне цементне фабрике, које су у првом реду упу- 
ћене на извоз, a то су фабрике око Сплита. Ра- 
није су оне имале потрошњу на домаћем тржишту. 
.Међутим консум je услед слабе приватне грађе- 
винске делатности и готово никаквих јавних ра-

дова тако попустио, да ни повећање цена не би 
могло ништа да помогне. Код извоза ce успело 
одржати досадашње позиције, na чак и добити из- 
весно повећање, али су цене више него бедне јер 
je конкуренција невероватно оштра. Многе држа- 
ве дају својој цементној индустрији, поред ван- 
редно снижених тарифа, још и прикривене из- 
возне премије.

Ham извоз цемента последњих неколико го- 
дина износио je:

Године тона милиона дин.
1930 416.730 152.2
1931 417.621 139.2
1932 310.977 63.2
1933 357.785 59.5

У прошлој години извезли смо за скоро 50 
хиљада тона више него 1932, што значи за 15% 
више него 1932; међутим противвредност извезене 
робе je за прошлу годину за 4 милиона динара 
мања него године 1932. A године 1932 била je цена 
за половину нижа него године 1930.

У првом семестру ове године извоз je изно- 
сио 208.165 тона према 164.589 тона првог семе- 
стра прошле године. Како видимо извоз je у по- 
расту и можда ћемо лако ове године достићи из- 
воз из године 1930 и 1931. Али што ce тиче цене, 
изгледа на побољшање нема. До 1931 године био 
je капацитет производње око 600 хиљада тона го- 
дишње, a од 1931, због нових инвестиција, рацио- 
нализације итд. повећан je капацитет на 1 милион 
тона.

Овакав развитак прилика наравно да мора 
неповољно погодити једно велико предузеће које 
ради за извоз и које није у положају да приступи 
јачој редукцији издатака. Погон фабрике je после 
великих инвестиција савршено и најмодерније 
моторизиран, нарочито са новим ротационим пе- 
ћима. О даљој рационализадији, која би редуци-
рала издатке, нема више ни говора, je p  j e  рацио-
нализација већ извршена.

Биланси за 4 последње године овако изгле-
дају:
Актива 1930. 1931. 1932. 1933.

У хиљадама динара
Каменолом и фабрика 92.095 99.358 96.381 97.304
Материјал 18.626 5j315 6.502 5.457
Продукти 4.903 3.009 1.849 1.834
Дужници 12.673 17.116 16.622 16.714
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Ефекти 2.682 2.682 3.090 2.843
Благајна 21 38 38 34
Губитак тек. -године — — 2.778 4.775 6.414
Гобитак из ран. година 2.779 7.534

Пасива
Главница 6.500 6.500 6,500 6.500
Резерве 31.231 20.274 17.300 17.300
Фондови ам^ртиз. 23 529 23.529 23.529 23.529
Повериоци 68.063 79.949 84.648 00.767
Добитак 1.148 ---- ----
Збир биланса 131.002 130.300 132.020 138.140

Према плану санације, одлучила je главна
скупштина, да снизи главницу од 6.5 милиона на 
1.3 милиона, да се покрију губитди из претходних 
година. После тога — новим уплатама — пости- 
гла je главница ранију висину од 6.5 милиона.

Код инвестиција нема знатних промена. Про- 
мене ће доћи до изражаја кад се изведе рекон- 
струкција предузећа. Повериоци износе 90 мили- 
она. Попуњењем дионичке главнице пошто се из- 
врши отпис смањиће се и повериоци. Тако 
he и издаци на каматама бити мањи. Сада са 4 ми- 
лиона динара претстављају велике терете.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:
Приходи 1930. 1931. 1932. 1933.

Олшти приходи 8.877
у хиљадама динара 

797 1.209 177
Г убитак ------ 2.778 4.775 6.414

Расходи
Општи трошкови 906 1.024 1.072 1.156
Амортизација 3.322 ------ ------
Камате 1,750 4<093 3,515 4.235
Порези 1.739 1 ј291 1.368 1.192
Дивиденда 20% ------ ------

Кретање позиције „општи приходи”, KO ja
претставља нето приходе од производње, најбо- 
ље нам илуструје тешку кризу, у k o jo j се налазе 
наше фабрике цемента. Како j e  могућно говорити
о великим зарадама цементара, када износи нето 
приход производње код фабрике која би- 
лансира са скоро 140 милиона, износи свега 177 
хиљада динара, О-ве чињенице отвориће ваљда 
очи и онима, који то не желе да виде.

У управи се налазе г.г.: претседник koim. Хек- 
тор Модиано, потпретседник д-р Фран Брнчић a 
као чланови г.г. д-р Томислав Булат, Иван Фер- 
нандез, инж. Петар Гајрингер, др. инж. Нино Хер- 
лицка, инж. Вилко Либман, д-р Стеван Метличић, 
Љубомир Мирковић, д-р инж. Алберт Сачердоте, 
Павао Шимета, Лучић-Роки, Др, Цветко Грегорић. 
У надзорном одбору су г.г.: Јакоб Берана, Флори- 
јан Каталинић и д-р Емил Гај.

ХРВАТСКА ИНДУСТРИјА КАТРАНА Д. Д., ЗАГРЕБ

У нашој држави још ни данас немамо кок- 
сара. и ако je то један од најважнијих предуслова 
за рад металургијске индустрије. Ипак се и код 
нас производи кокс, али не у довољној мери (због 
чега се мора увозити) и не због њега самога него 
као нуз-производ; производе га наше општинске 
плинаре, нехотимично, код добијања плина за 
осветљење. Други нузпроизвод у производњи гога- 
на je катран, који има у хемијској индустрији као

сировина огромно значење. У Немачкој, на при- 
мер, постојала je још npe рата огромна хемијска 
индуетрија тих катранских прерађевина, која je 
уживала готово светски монопол. Значење и ва- 
жност ове индустрије увиделе су врло брзо и дру- 
ге државе, нарОчито за време светског рата, тако 
да данас у Енглеској, Америци и Француској ова 
индустрија више много не заостаје иза оне у Не- 
мачкој. Из катрана данас се не производи само 
катранска кровна лепенка и разна катранска уља 
за импрегнацију, дезинфекцију и изолацију, него 
и бензол, нафталин, антрацен, карбол и карболна 
киселина, a даље све најразличитије анилинске боје, 
медицински специјалитети, аспирин, сахарин, сал- 
варзан, салидил и салицилна киселина итд, итд., a 
поред тога ц најразноврснији експлозиви и ве- 
штачко гнојиво.

Због ове ограничене производње катрана, на- 
лази се код иас и њена хемиска прерађевинска ин- 
дустрија тек у периоду почетног развоја.

Ha хемијску индустријску прераду данас Хр- 
ватска индустрија катрана још не може помишља- 
ги, пошто то изискује огромна финансиска срет- 
ства, нити ми располажемо довољном сировином. 
За сада производи се асфалтна и катранска кров- 
на лепенка свих врста, дрвени цемент, Рубероид, 
разни препарати за дезинфикцију, за изоладију, a 
поред тога изводе се и асфалтни радови као и 
асфалтирање цеста.

Сировина, дакле у првом реду катран, добива 
се од Загребачке плинаре.

У доњој табели доносимо главне билансне 
позиције Хрватске индустрије катрана за послед- 
ње три године. Добијамо следећу интересантну 
слику:

Рачуи изравнан>а

Актива 1931. 1932. 1933.
у хиљададла динара

Земљиште, зграде и машине 2.352 1.966 1.586
Благајиа 88 11 36
Потраживаље кад навч. завода — 1.229 1.263
Хартије čin, вредности 48 48
Дужници 2.647 2.840 3.459
Роба 2,703 2.611 3.306
Г убитак 21 160 ------

Пасива
Г лавница 3.000 3.000 3.000
Резервни фовд 806 806 646
Рез. за  дубиозна потражиеања 39 39 39
Рвз. за «y-pciHie разлике 300 300 .300
Резервни фо:нд 135 135 135
Повериоци 3.531 4.585 5.474
Чиста добит ------ 104
Збир билаиса 7.813 8.867 9.700

Рачун губитка и дсбитка
Расходи
Укупни троиикови 2.225 1.871 1.920
Отписи 404 404 426
Курсна разлика 695 ------
До:бит 104

Приходи
Бруто приходи 2.584 2.809 2.451
Губитак 21 160
З.бир прихода или расхода 2.629 2.969 2.450



Збир биланса постепено расте, од 7.8 мили- 
она у 1931 на 9.7 милиона у 1933 години. За то- 
лико су у овим последњим двема годинама пове- 
ћани повериоци, који износе сада 5.47 милиона 
динара. Сопствена сретства фабрике астала су не- 
промењена, са 4.18 милиона, од чега je главница
3 милиона a остало разни фондови. У поеледњој 
години видимо, да je резервни фонд смањен са 
160 хиљада на 646 хиљада динара. Толики je био 
губитак крајем 1932 године, који није пренет на 
нови рачун, него отписан на терет резервног фон- 
да. Због тога je у 1933 години и исказана чиста 
добит од 104 хиљада; да то није урађено, онда 
би зарада била елиминисана преносом губитка и 
остао би још и даље губитак од 56 хиљада.

С обзиром на чињеницу, да износе сопствена 
еретства 4.2 милиона, повериоци од 5.47 милиона 
нису знатни. Нарочито не, ако узмемо у обзир, да 
достижу потраживања предузећа код новчаних за- 
вода (у првом реду код градске штедионице) и по- 
траживања од дужника (вероватно највише од за- 
гребачке градске општине за извршење асфалти- 
рања улица) укупно 4.5 милиона. Код ових потра- 
живања вероватно нема дубиоза; ако онда ком- 
пензирамо потраживања фабрике са обавезама 
онда обавезе износе једва још 900 хиљада, a тоје 
минимално. Земљишта, зграде и машине биланси- 
ране су крајем 1933 године са 1.58 милиона, према 
2.35 милиона у 1931 години. To je последица от- 
tmca вредности ових инвестиција, пре свега маши- 
на, које ce у овој индустријској грани врлО' брзо 
•троше. Годишњи отписи износе око 400 хиљада 
динара. Ови су извршени и у ранијим двема годи- 
нама, и ако je добит недовољна да покрије расхо- 
де. Да je управа смањила амортизацију као што ce 
то често ради, не би морала исказивати губитак — 
али то није урађено и сматрамо да je то једино 
лравилно, пошто ce о амортизацији свуда мора во- 
дити рачуна.

Дужници и роба расту последњих година, из 
чега ce може закључити, да су ce прилике погор- 
шале, и то како у погледу иаплате извршених ра- 
дова и продатих производа тако и у погледу про- 
даје робе. To ће свакако бити последица обустав- 
љених односно умањеиих комуналних радова 
(асфалтирање улица) као и чињенице, да општина 
евоје обавезе спорије ликвидира.

To нам потврђује и кретање бруто прихода. 
Они су у 1933 години мањи него раније две годи- 
не. Па ипак je положај предузећа ове године бољи 
пошто видимо, да je код смањених бруто-прихода 
ипак постигнута зарада од 104 хиљада, пошто није 
•било губитака «а курсној разлици девиза.

Режијски трошкови су у 1932 години смање- 
ни за око 400 хиљада динара, на 1.87 милиона док 
су у 1933 години опет порасли, на 1.92 милиона. 
To je последица већих камата и пореза.

У управи Хрватске индустрије катрана д. д., 
Загреб налазе ce следећа г.г.: Рудолф Ербер, прет- 
седник; Иван Першић, Инж. Теодор Абелман, Ар- 
мин Шрајнер, др. Стјепан Сркуљ и Ладислав Јерие.

ЈУТЕНА ИНДУСТРИЈА Д. Д., КАРЛОВАЦ

Од свих грана наше текстилне индустрије, 
поред индустрије лана и конопља, најслабије je 
развијена индустрија јуте. Још до upe кратко 
време, највећи део наших потреба производа од

јуте повлачили смо са стране. Поред једне фа- 
брике у Младеновцу и једне у Оџацима која je 
међутим прерађивала и другу текстилну робу, ос- 
нована je пре две године и у Карловцима једна 
нова фабрика за прераду јуте, која изгледа да ће 
ce развити у највеће предузеће ове гране код нас. 
До потребних просторија дошло ce јевтино, по- 
што je ‘преузета напуштена фабрика азбеста „Ко- 
ранит”, која je ca минималним инвестицијама пре- 
творена у фабрику јуте.

Код јуте смо упућени на увоз сировина јер 
ce код нас не добијају одговарајући квалитети. 
Али зашто импортирати готову робу, кад ce увоз 
може ограничити само на сировину, односно по- 
луфабрикате. Данас поједине државе већ иду тако 
далеко да сировине, које не могу сами да произ- 
воде, надокнађују разним сурогатима. Код нас 
прилике нису такве, да морамо посегнути за тако 
радикалним мерама. Али ипак морамо заступати 
гледиште да увозимо све више сировина, које ће- 
мо сами прерађивати, и што мање полуфабриката. 
Политика других држава, које ce све јаче огра- 
ђују од увоза из иностранства, присиљује нас да 
сами гледамо како ћемо производити све оно што 
ce код нас може продуцирати.

Ми морамо no сваку цену задржати активни 
трговински биланс. И то за неколико стотина ми- 
лиона динара. Једино тако ћемо моћи без страних 
зајмова одржати активност платежиог биланса a 
тиме и стабилност националне валуте. Румунија je 
оврх дана донела радикалну одлуку, да одобрава 
увоз од само 60% вредности извезене робе. Ин- 
дустрија прераде јуте, ма да показује већи полет 
тек у најновије време, има све изгледе на повољни 
рад. Она ће веома брзо да елиминише страну про- 
дукцију, како je то код вештачке свиле и код 
највећег дела трикотаже готово већ случај. Кар- 
ловачка индустрија јуте, с обзиром на свој уре- 
ђај, иако послује тек две године, афирмирала ce 
код нас као водеће предузеће.

Биланси на дан 30 јуна ове и прошле године 
показују следећу слику:
Актива 1933 1934

у хиљадама динара
Благајна 333 6
Ефекти 10 37
Дужници 1.126 1.350
Непокретности 1.611 1.629
Машине 1.657 2.124
Инвентар 92 95
Инсталације 302 322
Сировина 362 341
Роба 440 120
Г убитак 168 5
Пасива
Главница 3.000 3.000
Веровници 3.039 2.753
Амортизација — 286
Збир биланса 6.093 6.040

Збир биланса не показује веће промене. Не- 
покретности су на истој висини. Машине показују 
томе на супрот пораст од пола милиона динара. 
Значи да су и прошле године монтиране нове ма- 
шине, што je доказ да фабрика повољно ради. 
A и иначе je познато да ce у овој фабрици ради 
пуним капацитетом и да ce помишља на ново про-
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ширење. Фабрика израђује вреће од јуте и ткани- 
не из јуте и неке сродне артикле.

Фонду амортизације додељено je прве го- 
дине 286 хиљада динара. С обзиром на у билансу 
изказану вредност инвестиција, амортизациона 
квота знатна je.

Сировине показују непромењену вредност. 
Залихе робе су редуциране од 440 хиљада дина- 
ра на нешто преко 100 хиљада. С обзиром на то 
да je фабрика у пуном погону, минималне залихе 
показују да се сва израђена роба одмах и пласира.

Рачуи губитка и добитка показује следећу 
слику :
Губитак 1933 1934

у хиљадама динара
Трошкови оснивања 167 —
Разни трошкови 420 876
Рачун камата 115 117
Рачун провизија 33 29
Амортизација — 286
Укупно 736 1.476
Добитак
Добитак на продукције 555 1.470
Најамнина 13 1
Г убитак 167 —
Добитак — 162

Прва година пословања донела je губитак 
од 167 хиљада динара колико су no прилици из- 
носили трошкови оснивања. Друга година завр- 
шена je ca пословним вишком од 162 хиљаде ди- 
нара. Међутим овај je износ употребљен за по- 
криће губитка из прве године. Сада кад je губи- 
так елеминиран, подузеће ће идуће године бити 
у стању да исплати већ и једну дивиденду.

Повољни развитак подузећа види се из чи- 
њенице да je прве године бруто — добитак на 
продукцији износио 555 хиљада динара a друге 
године већ 1 милион 470 хиљада или скоро тро- 
струко више. Порасли су и издаци али у мањем 
обиму, тако да je пословни резултат био пози- 
тиван.

„SLAVEKS” DIONIČARSKO DRUŠTVO ZA ŠUMSKU INDU
STRIJU, ZAGREB

Ni jedna grana naše industrijske delatnosti nije 
bila podvrgnuta tolikim oscilacijama kao šumska indu
strija. Gubitci, naročito u periodu snaženja dinara i po
puštanja kursa lire bili su veoma znatni. Kod pretežnog 
broja poduzeća trebalo je provesti radikalnu sanaciju. 
Sem nekoliko preduzeća, koja su imala snažno finansi- 
sko zaleđe ili čije su investicije odnosno šume bilansira- 
ne po vanredno niskim cenama.

Još i danas šumska industrija nije izašla iz krize. 
Gubitci koji su nastali ranijih godina još nisu u celo
sti otpisani. Kod nekih poduzeća samo u minimalnoj 
meri. Ona poduzeća koja će pre ili kasnije morati likvidi
rati ni ne trebaju da sada otpisuju svoje velike gubitke 
sniženjem glavnica. Akcionari već ionako ne računaju 
sa svojim akcijama. A često ni poverioci sa svojim po
traživanjima.

I ako se industrija drveta nalazi u depresiji, još i 
danas izgledi onih poduzeća koja imaju sasvim pročišće
nu situaciju i koje ne terete stari gubitci i dugovi koji 
prelaze mogućnosti otplate i ukamaćenja nisu tako ne
povoljni. I najmanje poboljšanje konjunkture, a i to će

jednog dana da nastupi, stvoriće mogućnost za plodo
nosno poslovanje. Kod akcionarskih društava čak bi se> 
moglo pristupiti i plaćanju dividenda.

Prvi uslov za definitivnu sanaciju naše šumske in
dustrije naia2i se u prečiščenju finansijske situacije po
jedinih poduzeća. Gubitak treba otpisati i glavnicu re
ducirati u odgovarajućem obimu. Međutim, to je samo 
polovna mera. Trebaće pristupiti i novom formiranju 
glavnice, da bi investicije bile pokrivene vlastitim sret- 
stvima i da bi se smanjenjem poverilaca reducirali i iz
daci na kamatima.

Među šumskim poduzećima, koja su pristupila 
sređivanju svojih prilika, nalazi se i „Slaveks” d. d. za 
šumsku industriju u Zagrebu. Kako je poznato „Sla- 
veks” pripada interesnoj sferi Opšteg jugoslovenskog 
bankarskog društva i njegovih stranih veza. Pre ne
koliko meseci izvršeno je i pročišćenje bilansa Opšteg 
jugoslovenskog bankarskog društva. Tom prilikom je 
došlo i do leorganizađje afiliranih poduzeća. Ono što 
je sposobno za život je sređeno a sve ostalo će se likvi
dirati. „Slaveks” će se reorganizirati.

Na ovogodišnjoj skupštini „Slaveksa” među osta
lim smanjiće se i giavnica, čime će se eliminirati sav gu
bitak. Istovremeno je odlučeno i novo povišenje glavni
ce na raniju visinu. Tako su eliminirani svi gubitci — 
i to posle veoma stroge procene — i pretvaranjem jed
nog dela obaveza u glavnicu znatno će se reducirati 
izdaci na kamatama.

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaju:
Aktiva 1930 1931 1032 1933

u hiljadama dinara
Blagajna 17 288 372 420
Efekti i devize 4.890 5.084 3.787 2.595
Dužnici 31.405 30.219 6.570 8.61T
Afilijacije 12.S86 7.642 10.376 4.974
Šume i zalihe 51.942 56.597 51.693 36.574
Investicije 15.023 13.5 i 7 13.314 13.571
Gubitak 119 416 6.967 11.987

Pasiva
Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000
Rezerve 9.300 — — —
Amortizacije invest. 7.171 7.843 7.318 7.018
Poverioci 83.960 80.789 17.163 55.315
Zbir bilansa 116.696 115.433 94.241 79.200

Zbir bilansa poslednjih godina znatno je opao. 
Kod investicija nema velikih promena, dok su one tome 
na suprot važne kod šuma i zaliha. Od ranije preko 50 
miliona svedena je njihova vrednost na 36 miliona. A i 
potraživanja od afilijacija znatno su smanjena. Gotovo 
na jednu trećinu od pre nekoliko godina. Efekti su bi- 
lansirani sa 50% manje vrednosti nego pre 3 godine. 
To je sigurno rezultat nove procene akcija afiliranih 
poduzeća. Üporedo sa smanjenjem aktivnih pozicija 
bilansa reducirani su i poverioci. Za 3—4 godine za oko 
30 miliona dinara. Time se naravno smanjuju i izdatci 
na kamatama.

Investicije iznose 13 miliona. Fond amortizacije 7 
miliona, tako da je neto vrednost investicija u stvari 
svega 6 miliona: one će biti u celosti pokrivene novom 
glavnicom od posle sanacije. I ranije je glavnica po
krivala investicije — izuzev vrednost šuma.

Od 36.5 miliona zaliha i šuma otpada 14.3 miliona . 
na zalihe a 22.3 miliona na šume i domene Pakrac—Buč 
—Kamensko.

*
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Загреб

HERCEGNOVSKA BANKA D. D. U HERCEGNOVOM

Notorna je činjenica, da su se naši novčani zavodi 
na jugu Dalmacije i u Crnoj Gori u poslednjim godina
ma morali boriti s neobičnim teškoćama, koje su veće 
nego u drugim krajevima naše zemlje. Skoro sve su bile 
prinuđene da traže moratorijalnu zaštitu. O novim po
slovima nigde nema traga.

Hercegnovska banka čini u tome pogledu naročiti 
izuzetak; za 1933 godinu ona u svome izveštaju 
još može da kaže ovo: t,naš zavod odgovarao je 
u punoj meri svojim ulatgačima, što je drugde redak 
slučaj; davali su se novi krediti i moglo bi se reći, da 
je u ovim poslovima rad tekao skoro normalno što je 
bilo od neizmerne koristi po naš kraj i okolinu.”

Dalje se napominje, da je tamošnji seljak, i ako 
siromašan, u 1933 godini ipak još odgovarao svojim 
obavezama i tako dobivao nove zajmove, što mu je bilo 
od velike koristi pošto nije morao da u drugim kraje
vima u bescenje prodaje svoje proizvode. Bilo je do
duše izuzetaka i slučajeva da seljaci nisu regulisavali 
svoje obaveze, pošto su pogrešno tumačili zakon o za
štiti zemljoradnika.

I kod Hercegnovske banke je u 1933 godini bilo 
podizanja uloga, u neznatnom iznosu; ali je bilo i 
priliva. Najviše je isplaćeno uloga za podizanje zgrada 
i zbog nerodice, prvenstveno masline. Isplaćeno je za
4.2 miliona uloga na štednju a uplaćeno 3.4 miliona 
novih uloga; razlika je oko 800 hiljada dinara. Ako pak 
uzmemo u obzir i ulotge po tekućim računima, koji su 
u 1933 godini veći nego 1932 godine, za 200 hiljada 
okruglo, onda izlazi, da je odliv uloga iznosio svega 
600 hiljada kod ukupno nešto preko 11 miliona uloga. 
To je samo nešto više od 5%.

U narednoj tablici donosimo glavne bilansne po
zicije Hercegnovske banke za poslednje četiri godine, 
koja nam potvrđuje, da je banka vrlo lepo prošla kroz 
krizu našeg bankarstva. Dobijamo sledeću sliku:

Račun feravnanja

Aktiva
1930. 1931. 1932.

u hiljadama dinara
1933.

Gotovina 318 256 257 774
Potraž. kod novč. zav. 1.207 937 717 720
Hartije od vrednosti 617 514 309 559
Vrednost rez, fonda 372 428 335
Nepokretnosti 362 217 210 210

Tekući računi 
Menice
Hipotekarni zajmovi 
Inventar posle otpisa 
Utužena potraživanja 
Ostave i t. d.

Pasiva

Glavnica
Rezervni fond
Ulozi na knjižice
Ulozi na tek. računima
Poverioci
Reeskont
Čista do;bit
Zbir bilansa
Obrtni kapital

Rashodi
Kamata 
T roškovi 
Porezi 
Otpisi
Kursna razlika efekata 
č ista  dobit

Prihodi
Kamata 
Kirije 
Provizije 
Nepokretnosti 
Zbir prihoda ili rashoda 
Dividenda

Hercegnovska banka je relativno mlada; osnovana 
je tek 1921 godine i to od strane snažnih osnivača, međ 
kojima se nalazi Srpska banka, Zagreb, Srpska central
na privredna banka u Sarajevu, Crnogorska banka na 
Cetinju i Bokeška banka u Kotoru. Osnovna glavnica je 
bila 600 hiljada dinara, koja je odmah u drugoj go
dini povišena na 1.2 miliona, koliko i danas iznosi.

U 1933 godini vidimo izvestne reforme u sastavlja
nju bilansa. Ostave, supergarantije itd. izdvojene su od 
ostalih računa i više ne ulaze u zbir bilansa, koji je sada 
identičan sa obrtnim kapitalom. Ovaj je u 1933 godini 
bilansiran sa 13 miliona, odnosno za 1.4 miliona manji 
je od onoga u 1932 godini. Prema 1930 godini smanje
nje iznosi 3.2 miliona. Ulozi na štednju su per saldo,

7.692 7.353 7.317 4.177
3.704 3.588 3.104 2.779
1.851 2.191 1.950 3.304

43 45 42 42
63 111 168 496

7.998 8.479 6.494 -------

1.200 1.200 1.200 1.200
377 431 518 549

12.233 12.146 10.889 10.064
1.922 1.106 853 1.035

115 80 217
300 450 ------

247 250 106 75
24.293 24.121 20.904 13.063
16.244 15.642 14.410 13.063

gubitka S dobitka

816 840 735 546
219 244 211 219
147 117 127 101

12 5 12 214
------ 179 133

247 250 106 75

1.357 1.503 1.269 1.093
19 21 17 32
57 58 27 20

53 12 10
1.433 1.635 1.325 1.156
12% 12% 8% 6%,
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opali za nešto preko 800 hiljada na 10 miliona, dok su 
ulozi po tekućim računima povećani, za oko 200 hiljada 
na 1 milion. Važnije je konstatovati da je Hercegnov- 
ska banka i pored ovog neznatnog odliva uloga ispla
tila sve svoje poverioce i ceo reeskontni kredit koji je 
u 1932 godini bila koristila — a to je ukupno 670 hi
ljada prema kraju 1932 godine; ovi krediti su u 1933 
godini u celosti vraćeni — što je pored odliva uloga i 
razlog da je obrtni kapital per saldo reduciran za 1.4 
miliona.

Uprkos ovom dosta neznačajnom smanjenju u pa
sivi, imamo kod aktive znatnije struktureine promene. 
Pre svega što se tiče likviditeta. Potraživanje kod nov
čanih zavoda ostalo je nepromenjeno, kao i u 1932 go
dini, sa 720 hiljada dinara. Ali je gotovina u kasi i kod 
Narodne i Hipotekarne banke mnogo povećana, od 257 
na 774 hiljade odnosno za preko 500 hiljada, tako da 
možemo reći, da su likvidna sretstva više nego 10% od 
ukupnog obrtnog kapitala ili skoro 14'% od uloga.

Zajmovi po aktivnim tekućim računima, koji su ra
nijih godina bilansirani sa 7.3 miliona, pojavljuju se 
sada sa svega 4.1 milion, dok imamo istovremeno kod 
hipotekarnih zajmova porast, od 1.9" na 3.3 miliona.- 
Znači, da su pored većih otplata, izvestni zajmovi po 
tekućim računima pretvoreni u hipotekarne, dugoročne 
kredite. Kod meničnih kredita imamo uprkos novo odo
brenih zajmova izvestno smanjenje, od 3.1 na 2.8 mi
liona.

Vrednost nepokretnosti je bilansirana nepromenje
no, sa 210 hiljada; portfelj hartija od vrednosti je u
1932 godini iznosio ukupno 640 hiljada; krajem 1933 
godine sveden je na 560 hiljada.

Iz svih pozicija aktive izlazi, da su potraživanja 
bančina bila skroz likvidirana, pošto vidimo, da je pored 
isplate od 850 hiljada uloga i 600 hiljada poverioca i 
reeskonta, dakle ukupno 1.5 miliona, povećana i goto
vina u blagajni odnosno kod Narodne banke za 52Q 
hiljada — za  šta su aktive morale biti smanjene za 
preko 2 miliona dinara. A pored tdga odobreni su još 
i novi zajmovi po vrlo niskim kamatama

Smanjenje bruto prihoda bilo je u 1933 godini ne
izbežno, već i zbog znatnog smanjenja aktive. Kod 
rashoda imamo takođe manje kamate dok su admini
strativni troškovi ostali nepromenjeni. Otpisi koji su 
prošle godine iznosili ukupno 145 hiljada iskazani su 
ove, 1933 godine sa 214 hiljada i to: kursna razlika 
na efektima 68 hiljada, sumnjiva potraživanja 142 hi
ljade i 5 hiljada kao amortizacija nameštaja. Zbog ovih 
većih otpisa je čista dobit Hercegnovske banke sa 75 
hiljada manja od one u 1932 godini, kada je iznosila 
106 hiljada prema 250 hiljada u 1931 i 247 hiljada 
u 1930 godini.

Pošto je rigorozno otpisano sve ono što je iole 
sumnjivo, mogla je uprava od postignute čiste dobiti 
isplatiti i dividendu i to 6%, za šta je upotrebljeno 72 
hiljade, a ostatak od 3.3 hiljade prenet je na novi ra
čun. U 1932 godini plaćeno je na ime dividende 8% a 
ranije godine 12%.

U upravi Hercegnovske banke za 1933 godinu na
laze se sledeća g. g.: Lazar Đ. Doklestić, pretsednik; 
Miloš L. Popovič, potpretsednik; Vaso Đurić, Dušan 
Prnjat, Josip Košio, Jovo Bravašić, Dr. Filip Lazare
vič, Panto Sijerković i Andrija Lazarevič. U nadzornom 
odboru su g. g.: Dr. Lav Netović, Dušan P. Popovič, 
Lazar ćorović i Jašo Vidović. Na godišnjoj skupštini

akcionara od 13 maja o. g. izabrani su: u upravu g. Dr. 
Lav Netović u mesto Dr. Filipa Lazareviča a u nad
zorni odbor su ušli Dr. Rafo Marić i Obren S. Dunđe- 
rović.

СЈЕДИЊЕНЕ ТВОРНИЦЕ КОНОПЉА И УЖАРСКЕ РОБЕ 
Д. Д. ЗАГРЕБ

Сједињене творнице конопља и ужарске робе 
д. д., са централом у Загребу a фабриком у Срп- 
ском Милетићу, припадају консерну познатих ин- 
дустријалаца и велетрговаца Браћа Марић у За- 
гребу.

Сједињене творнице конопља и ужарске робе 
основане су 1920 године. У ствари предузеће je 
постојало и пре рата, само je те године била из- 
вршена национализација. Главница je износила 
прво 3 милиона круна. Касније je била повишена 
на 9 милиона, a кад je дошло претварање круна у 
динаре, главница je била утврђена на 2 милиона 

'225 хиљада динара.
Пословни резултати нису задовољавајући. Је- 

дино године 1921/22 исплаћена je дивиденда од 
7%. Касније je било и знатних губитака тако да се 
je прошле године приступило редукцији главнице 
од 2 милиона 250 хиљ. дин. на 1 милион 125 хи- 
љада, што значи да je преполовљена. Тиме су от- 
писани сви губитци тако да има подузеће данас 
сасвим здрав ослон. Поред тога што има финан- 
сијско као и пословно-организаторско јако залеђе.

Предузеће прерађује кудељу и израђује 
ужарску робу као и један део рибарских реквизи- 
та. Запослило je око 350 радника те je no томе 
једно од већих предузећа која прерађују нашу ко- 
нопљу. Како у земљи имамо довољно и првораз- 
редне сировине временом би та индустрија могла 
тако да се развије да не само што би покривала 
сву домаћу потребу него би могли и да извозимо. 
Бар полуфабрикате јер je штета у данашњим при- 
ликама извозити искључиво сировину.

Биланси за 4 последње године овако изгле-
Дају-

1930. 1931. 1932. 1933.
Актива У хиљада,ма динара
Благајна 23 35 222 349
Ефекти 12 12 12 12
Непокретности 604 625 627 627
Уређај 352 361 367 373
Стројеви 695 701 710 744
Електрична инсталација 288 288 288 290
Подвоз 32 32 32 32
Залихе 1.210 2.692 2.681 1.897
Дужници 1.121 1.350 1.173 1.048
Електрични материјал 28 16 19 22
Г убитак 1.008 1.073 1.124 ----
ПаСива
Главница 2.250 2.250 2.250 1.125
Рбзерве 36 36 36 38
Повериоци 7.738 4.924 4.994 4.204
Добитак 24
Укупан биланс 10.026 ' 7.212 7.282 5.394



У билансу видимо да су посебно исказани 
међу активом електрична инсталација и електрич- 
ни уређај. To значи, како je то обичај код многих 
индустријских предузећа Војводине, да оно даје 
електрично осветљење и граду у коме ради. Ha 
тај начин пролазе и фабрике и односни градови 
уколико конзум није сувише велики релативно до- 
ста добро. Творницама ce снизују продукциони 
трошкови за онај део струје који требају за по- 
Г0Н. A градови долазе јефтиније до струје него 
üiT o би то био случај кад би подигли сопствену 
централу.

Колико код залиха толико и код дужника 
гфимећујемо смањење. To je у вези са тешкоћама 
у којима ce још увек налази конзум домаћих фа- 
брика конопље и продуката из конопље. Поготово 
у вези са општим привредним приликама.

После извршене санације отписом читавог гу- 
битка који ce je ту купио већ неколико година, 
прошла година свршена je ca добитком. Додуше 
чедним, од само 24 хиљада динара. Али je главно 
да je период губитака прошао.

У управи ce налазе r.r. Др. Милан Марић као 
јгретседник и Др. Артур Марић и Др. Рудолф Ро- 
данић као чланови.

ДРВОРЕЗБАРСКА ТВОРНИЦА ВРБОБСКО Д.Д. — ЗАГРЕБ

Раније смо имали 5 фабрика жижица. Највећа 
je била Драва у Осијеку. Затим су долазиле она 
у Врбовском, Руше, Долцу у Босни и у Новом Вр- 
басу. Између појединих фабрика већ je било до- 
шло до уже сарадње. Тако je Драва имала мајо- 
ритет акција фабрике у Новом Врбасу. A она у Вр- 
бовском имала je већину акција творнице у Ру- 
,шама.

Давањем шибичног монопола Швеђанима си- 
туација ce сасвим мења. Поједине фабрике нису 
више могле самостално радити. Или су морале ра- 
дити за Швеђане или пак обуставити рад. Највећи 
део пристао je да ради за Швеђане. Дотично уз 
нзвесну стално одређену оштету изнајмио je своју 
фабрику. Швеђани обзиром на принцип рациона- 
-лизације концентрисали су продукцију само у је- 
дном делу фабрике јер су тако продукциони тро- 
шкови били мањи. За дотичне фабрике, односно 
н>ихове власнике, то je било готово свеједно јер 
су оне добивале уговорени паушал, радиле њихове 
фабрике или не. Међу фабрикама у којима ce ради 
ša шведски труст, налази ce и творница у Врбов- 
ском. Међутим ова творница није била удешена 
искључиво за фабрикацију шибица. Она je имала 
и једну Behjf стругару која je радила и преко по- 
треба одељења за израду шибица. После рата у 
'Гворници ce je почела израђивати и дрвена вуна 
као и неки други артикли индустрије дрва. Поред 
тога ту je и електрична централа која je давала 
електричну струју месту Врбовско.

Према томе дрворезбарска фабрика у Врбов- 
čkoM данас je у ванредно повољном положају. Од 
Швеђана добија један примеран паушал за свој 
уређај за фабрикацију жижица. A поред тога може
— већ према коњунктури, да ради у стругари и 
ирерађује дрво и тако поред сталног прихода има 
још и један посебни који joj омогућују да својим 
-акционарима даје у неку руку супердивиденду.

Предузеће je основано као акционарско дру- 
штво још 1903 и спада у интересну сферу Прве 
хрватске штедионице. Главница je износила 600 
хиљада круна. Године 1915 повисује ce на 750 хи- 
љада a год. 1920 на 1.5 милиона круна. Године 1921 
већ ce повисује на 3 милиона круна и претвара v 
750 хиљада динара. Године 1927 проводи ce вало- 
ризација непокретности. Пошто су оне биле знат- 
не, валоризацијом ce добија износ од 3 милиона 
динара. Два милиона 250 хиљада динара ишло je 
на повећање главнице, валоризацијом номинале од 
25 на 100 динара тако да je главница износила 3 
милиона динара. Валоризационом фонду дозначе- 
но je 750 хиљада динара.

Биланси за 4 последње године овако изгле-
Дају:
Актива 1930. 1931. 1932.

у хиљадама динара
1933.

Ефекти 11.165 165 165 165
Инвелтар ------ ----- ------ -----
Машине 3.405 7.053 7.053 7.053
Зграде и земљиште 1.222 1.222 1.222 1.222
Дужлици 2.044 2.143 2,433 2464

Пасива
Г лавница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резерве 318 348 380 410
Валоризација 750 750 750 750
Фоид амортизације 1.187 1.262 1.493 1.700
Повериоци 12.271 4.890 4.944 4.717
Добитак 309 332 314 323
Укупно 17.836 10.584 10.880 10.905

Инвестиције износе нешто преко 8 милиона. 
Одбивши фонд амортизације оне стварно дости- 
жу 6.5 милиона динара. Властита сретства прелазе
4 милиона. Према томе у том погЛеду ситуација 
je повољна.

Beh неколико година нема готово никаквих 
промена у појединим позицијама биланса. Инве- 
стидије су на истој висини. Једино расте фонд 
амортизације већ према томе колико му je доде- 
љеио. Дужници су у главноме на истом. A no томе 
и повериоци.

Чист добитак константно износи нешто пре- 
ко 300 хиљада динара. Резервном фонду ce доде- 
љују 10% a остатак ce употребљава за исплату 
дивиденде која већ неколико година износи 9% . 
A то je с обзиром на пословне успехе других ин- 
дустријских предузећа ванредно повољан ре- 
зултат.

У управи овог предузећа ce налазе г.г.: Мили- 
вој Црнадак, Роберт Лајбенфрост, Граф Ц. Г. Ле- 
венхаупт, Ерик Блад, Вернер Ремпке, Др. Јосип 
Марковић и Милан Рихтер.

PRIZRENSKA BANKA, PRIZREN

Prizrenska banka u Prizrenu jedna je od najsta
rijih provincijskih banaka u Južnoj Srbiji, a osnovana 
je 1901 godine, dakle pre 33 godine. Ona može da uka
zuje na vrlo prosperan razvoj, naročito posle svetskog 
rata. Od tada je Skoplje sve više postajalo važan ban
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karski i privredni centar i novčani zavodi u pojedinim 
gradovima Južne Srbije osećali su sve više potrebu, da 
u Skoplju imaju intimne bankarske veze. Umesto da se 
otvori filijal ili da se potražilo veze kod jedne već po
stojeće skopljanske banke, odlučilo se 7 južnosrbijan- 
skih novčanih zavoda, da osnuju u Skoplju svoju banku, 
koja će najbolje moći čuvati njihove interese i preko 
koje će vršiti sve svoje transakcije. Tako je 1922/23 
godine došlo do osnivanja Banke „Stara Srbija” u ko
joj su najvažniji akcionari Prizrenska banka i Pećska 
trgovačko-inđustrijska banka u Peći. Ovo osnivanje po
kazalo se kao vrlo uspelo, a pored ove svoje veze u 
Skoplju ima Prizrenska banka još i svoju filijalu u Đa- 
kovici, koja je sve do krize u 1931 godini pokazivala 
vrlo zadovoljavajuće rezultate.

Pored opšte bankarske krize imale su banke u 
Južnoj Srbiji poslednje dve godine da se bore s teško
ćama naročite vrste, zbdg izvestnih malverzacija sa 
opijumom i opijumskim kreditima, koje su mnogo na
škodile ugledu svih tamošnjih kreditnih ustanova. Ve
liki deo uloga povlačen je baš iz ovih razloga i banke 
su protivu toga bile nemoćne.

Interesantno je, da Prizrenska banka do kraja 1931 
godine uopšte nije osećala krizu. Tek u 1932 i 1933 go
dini morala je i ona da isplati svojim ulagačima veće 
iznose, kao što nam to pokazuje donja tablica:

Račun izravnanja
1929. 1930. 1931. 1933.

Aktiva u hiljadama dinara
Gotovina 396 303 780 1.505
Menični zajmovi 8.271 8.836 6.726 3.718
Tekući računi 3.985 6.036 6.723 3.015
Zajmovi na zaloge 24 112 230 143
Razni zajmovi 13 13 13 856
Hartije od vrednosti 1.330 1.380 1.608 740
Vrednost rez. fonda 1.099 1.181 1.159 1.482
Nepokretnosti 711 1.000 1.100 1.462
Velikozakup duvana 332 128 ------

Inventar 121 112 100 80
Garantije, žiro itd. 6.320 11.473 11.594 5.654

Pasiva
Glavnica 3.000 3.000 4.000 4.000
Rezervni fond 1.230 1.300 1.350 1.351
Penzioni fond 115 153 204 270
Ulozi na štednju 10.141 11.067 11.624 7.225
Reeskont 947 1.330 530 ------
Poverioci 1.657 545
Tantijema 120 59 39 ------
Dečji ulozi 53 89 93
Čista dobit 800 450 200 2
Zbir bilansa 22.603 30.576 30.034 18.656

Račun gubitka i dobitka

Rashodi
Troškovi 491 702 766 403
Kamata 964 1.093 1.131 485
Dotacije 128 86 67 10
Otpisi. 86 38 449 510

Tantijeme 120 59 39
Čista dobit 800 450 200 2

Prihodi
Od efekata 375 22 261 25
Od nepokretnosti 22 31 49 104
Od vel. zak. duvana 34 59
Razni prihodi 69 235
Kamata 1.080 1.443 1.559 777
Provizije 1.079 873 713 221
Zbir bilansa 2.590 2.428 2.652 1.411

U poslednjem trenutku, pre krize, u prvo polgođe
1931 godine povisila je Prizrenska banka svoju glavnicu 
od 3 na 4 miliona, a krajem 1933 godine iznose bančina 
sopstvena sretstva sa fondovima 5.6 miliona, što je za 
naše provincijske zavode vrlo povoljno. Ulozi na šted
nju, koji su u 1930 i 1931 godini iznosili preko 11 mili
ona, u 1931 godini čak i 11.6 miliona, svedeni su do kra
ja 1933 igodine na 7.2 miliona. Za dve godine isplatila je 
dakle banka preko 4.3 miliona uloga. Ali to još nije sve. 
Poverioci i êeskontni kredit, koji su 1930 godine do
stigli 3 miliona, svedeni su 1931 godine na nešto preko 
1 milion, a krajem 1933 godine više se ne pojavljuju.

Svakako je danas bančino stanje povoljnije nego 
1930 godine, pošto vidimo, da su kod 4.4 miliona sop- 
stvenih sredstava tuđa iznosila 14 miliona, a krajem 1933 
godine, iznose tuđa 7.3 miliona kod 5.6 miliona sop- 
stvenih.

U 1930 godini uvela je Prizrenska banka jednu no
vinu, dečju štednju, da bi na taj način u što većoj mert 
doprinela širenju ove ideje, i do kraja 1933 godine ovi 
dečji ulozi popeli su se na 93 hiljade, što je za Prištinu 
svakako jedan zavidan rezultat.

Smanjenje poslovnog volumena izvršeno je posled
nje dve godine preko meničnih kredita i tekućih računa. 
Menični zajmovi su reducirani za 3 na 3.7 miliona a- 
aktivni tekući računi za 3.7 na 3 miliona. Zajmovi na za
loge su takođe smanjeni a razni i privremeni zajmovi po
većani od 13 hiljada u 1931 na 856 hiljada u 1932 go
dini. Dalje vidimo da je Prizrenska banka imala relativ
no veliki portfelj hartija od vrednosti, u 1931 godini za 
ukupno 2.7 miliona. Tu će biti pored državnih papira i 
jedan veliki deo akcija Banke „Stare Srbije”. U 1933 go
dini vidimo, da su slobodne hartije smanjene za 900 hi
ljada na 740 hiljada, a tome na suprot povećane hartije 
fondova, od 1.1 miliona na 1.48 miliona. Ranije, do 1930 
godine bila je Prizrenska banka i velikozakupnik duva- 
na u svomte srezu, ali ie to u 1931 (godini likvidirala.

Vrednost nepokretnosti povećana je za skoro 500 
hiljada na 1.5 miliona.

Ranije, dala je Prizrenska banka čistu dobit ođ 
skoro 1 milion dinara; u 1931 godini iznosi zbog snižene 
kamate i većih otpisa svega još 200 hiljada; u 1933 go
dini imamo otpise kao najveću poziciju rashoda, 
sa 510 hiljada dinara. Rigoroznom štednjom svedeni su 
troškovi od 766 hiljada u 1931 na 400 hiljada u 1933 
godini, ali zbog otpisa od 510 hiljada i smanjenih pri
hoda od kamata i provizija dobit nije mogla biti veća 
nego 2 hiljade, koje se prenose na novi račun. Pravilno 
je, da je cela dobit upotrebljena na otpise.

U upravi se nalaze sledeća g. g. H. Ljuba Patrno
gić, pretsednik; H. Drag. Patrnogić, U. A. čičković, D. 
Garalejić, D. Zakić, Uroš Patrnogić i Košta Bašić. U 
nadzornom odboru su g. g. Dušan Nekić, pretsednik; М» 
L. Andrejević, Mih. Patrnogić i Andrija Bašić.
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„Crvenka”, fabrika šećei& a, d., Crvenka
Интерконтинентале & Kapo и Јелинек, југословенско транспортно д. д., Загреб 
Nemačka pučka banka, Ruma

„CRVENKA”, FABRIKA ŠEĆERA A. D., CRVENKA

Prošle godine, pa i u analizama bilansa fabrika 
šećera za ovu godinu, ukazali smo na neobično teško 
stanje ove industrijske grane; napomenuli smo, da se 
prilike iz dana u dan sve više pogoršavaju i da će (gu
bitci šećerana postati neizbežni. Eto šta u tome pogledu 
kaže upravni odbor „Crvenke” u svome izveštaju za 
godišnju skupštinu akcionara od 14 oktobra o. g.: 
„Prilike, koje su vladale na tržištu šećera, nisu se u 
upoređenju sa prethodnom godinom ni u koliko pobolj
šale. Prodajna cena šećera bila je i dalje u opadanju, a 
uzrok treba tražiti u oštroj konkurenciji, koja je bila 
toliko intenzivnija, u koliko su izgledi za plasiranje ve
likih zaliha šećera u zemlji postajali sve slabiji. Prema 
podacima sa kojima raspolažemo, pala je potrošnja 
šećera u zemlji za 40% od normalne količine, koja se 
je trošila u ranijim godinama. Stalno gomilanje velikih 
zaliha šećera u našim magacinima kao i sve napred po- 
menute okolnosti primorale su nas da i u ovoj godini 
proizvodnju šećera što više ograničimo i da izradimo 
samo onu količinu, koja nam je potrebna za dopunu 
-postojećih zaliha. U vezi s time smanjila se je i pro
izvodnja svih sporednih proizvoda, i neminovna posle
dica male prerade jeste znatno povećanje svih troškova 
proizvodnje, što opet nije moglo ostati bez upliva na 
konačan ishod našega poslovanja. Bruto prinosi proda- 
tog šećera, melase, rezanaca i t. d. smanjeni su zbog 
navedenih uzroka, i to u tako znatnoj meri, da sve mere 
strolge štednje nisu više bile u stanju, da ublaže veliki 
gubitak.

Tragedija šećerana može se rezimirati ovako: po
goršanom privrednom depresijom od poslednje tri go
dine onemogućen je svaki izvoz, (zbog srozavanja cena 
na svetskom tržištu). Opadanjem kupovne snage našeg 
stanovništva automatski se smanjuje potrošnja u zem
lji. Nemogućnost izvoza i rapidno smanjenje po
trošnje u zemlji su prve dve etape teškoća fabrika. Za
tim dolazi treća u vidu konkurencije državnih fabrika, 
koje su u 1932 godini napustile zajedničku prodajnu or
ganizaciju. One su prodavale ispod cena privatnih fa
brika, koje su mogle plasirati svoju robu tek kada su 
državne fabrike iscrple svoje zalihe. Time su se gomila
le zalihe privatnih fabrika — koje su danas već tolike 
da odgovaraju gotovo već dvoigodišnjoj sadašnjoj mini
malnoj potrošnji. Proizvodnja nije mogla biti ograniče

na u onom tempu, u kome je opadala potrošnja. Repar~ 
ski problem je od neobične važnosti za našu poljopri
vredu. Tu su ugovori sa seljacima reparima; dalje se ne 
može predvideti prinos repe, niti sadržina šećera, pošto 
ova zavisi od atmosferskih prilika. U koliko se proiz
vodnja smanjuje, postaju veći režijski troškovi. Pored 
toga su povećani troškovi za preuzimanje repe itd.

Sve su fabrike pretrpane robom i zbog neizve- 
snosti, koja je time nastala, fabrike nisu imale drugog 
izlaza, nego da prodaju robu kako to mogu. Cena je  
tako oborena, da ni državne fabrike više ne mogu kon- 
kurisati. Prodaje se sa velikim gubitcima, samo da se 
roba plasira, da se magacini isprazne i da se dobije sret
stava za vraćanje kredita koji su skupi i koje zajmo- 
davci traže natrag.

Borba je stupila u završnu fazu. Ove neobično teške 
prilike možemo da vidimo i iz bilansa „Crvenke”, od
nosno čiste dobiti. U 1929/30 godini iznosila je čista 
dobit 6.9 miliona. Zatim rapidno opada, na 1.59 miliona 
u 1932/33 godini. Međutim, ovde treba odmah napome
nuti, da je kod ove čiste dobiti 1.4 miliona prenos iz ra
nije godine, a čista dobit 169 hiljada. U ovoj 1933/34 
godini gubitak iznosi 4.1 miliona, a pri tome opet treba 
napomenuti, da već dve poslednje godine nije bilo 
amortizacije, i ako su se mašine trošile, kao i ranijih 
godina. Ova je amortizacija u prethodnim dvema godi
nama iznosila 7 do 8 miliona; ako za poslednje godine, 
zbog nešto manje proizvodnje uzmemo amortizaciju od 
samo 5 do 6 miliona godišnje, onda izlazi, da gubitak 
za .poslednje dve godine ne iznosi 4 miliona, nego u 
stvari oko 14 do 16 miliona. Ali je uprava sama i iz bi- 
lansnih razloga odustala od amortizacije, samo da ne bi 
pokazala suviše velike gubitke.

„Crvenka” ima pored fabrike šećera još i fabriku 
špiritusa. Ona je ranije bila aktivna i odbacivala izve- 
snu čistu dobit, koje sada takođe više nema, pošto je 
zbog ukidanja zakona o prinudnom mešanju špiritusa 
sa benzinom za motorne svrhe opala u znatnoj meri i 
prodaja špiritusa.

O rentabilitetu šećerana danas više ne može biti 
govora, nelgo je sada u pitanju egzistencija preduzeća.

„Crvenka”, fabrika šećera a. d. u Crvenki, naša je 
najveća šećerana u pogledu sopstvenih sretstava kao i 
uposlenog kapitala. Ali su kriza i gore navedene prilike
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i kod nje ostavile duboke tragove: obrtni kapital, koji je 
još 1929/30 godine iznosio 263 miliona, opao je u 
1933/34 godini na svega 190 miliona, a to je više nego 
za 50%, za svega tri godine, kao što nam to potvrđuje
donja tablica:

1929/30 1931/32 1932/33 1933/34

Aktiva u
na dan 30 aprila 
hiljadama dinara

Blagajna 708 191 106 454
Hartije od vrednosti 502 819 294 436
Dužnici 49.611 21.538 22.511 24.751
Zalihe '99.950 60.766 55.402 42.649
Nepokretnosti i pofcretnosti 112.279 119.343 — —
Zemljišta i zgrade — — 46.577 46.577
Industrijske pruge — — 5.758 5.757
Mašinski uređaj — — 66.482 66.737
Pokretriosti — — 1.340 1.351
Gubitak po odbitku prenosa dob___ — — 1.629

Pasiva

Glavnica 16.000 16.000 16.000 16.000
Rezervni fond 1.855 2.505 2.801 2.801
Fond amoritizacije 28.175 44.164 44.654 44.654
Fond valorizacije 13.882 13.882 13.882 13.882
Fond za pov. glavnice 34,000 34.000 34.000 34.000
Fond za poslov, gubitak -886 886 886 —
Poverioci 160.109 87.221 84.587 79.075
Dobit 6.933 3.911 1.598 —
Zbir bilansa 263.052 202.658 198.471 190.433

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 25.801 9.503 11.780 13.883

Porez 1.293 1.456 1.330 1.329
Osiguranje 752 696 562 429

Plate 1.968 2.154 2.008 2.002
Opšti troškovi 3.089 2.189 2.771 1.255
Amortizacija 7.477 8.052 489 —
Otpis nenapl. potraž. — 2.847 1.962 55
Gubitak na efektima — — 1.056 —
Dobit 6.933 3.911 169 —

Prihodi

Bruto prihodi 46.581 30.914 19.740 14.840
Prenois dobiti 734 949 1.429 1.598
Prenos iz rez. fonda — — — 886
Gubitak — — — 4.113
Prenos dobiti 734 949 1.428 1.598
Ostaje gubitak — — 1.629
Zbir prihoda ili rashoda 47.315 31.864 21. U) 9 18.954

U pasivi bilansa smanjeni obrtni kapital posledica 
je redukcije poverilaca, od 160 miliona u 1929/30 na 79

miliona u 1933/34 i činjenice, da je dobit iščezla. Sop- 
stvena sretstva ostala su nepromenjena već tri godine, 
pošto se fondovi više ne dotiraju i pošto više nema 
amortizacije. U poslednjoj godini oni su čak i manji 
nego ranije, pošto se iz fondova pokrivaju poslovni gu
bitci. Tako na primer vidimo, da se 1933/34 godine 
istopio fond za delimično pokriće poslovnih (gubitaka, u 
iznosu od 886 hiljada dinara. Pošto nema izgleda, da će 
se prilike u dogledno vreme popraviti, to će iduće go
dine uprava morati upotrebiti i druge fondove. \

Kod oko 80 miliona tuđih sretstava (koja su sma
njena zbog manje proizvodnje i opadanja dužnika) iz
nose u 1933/34 godini sopstvena sretstva 110 miliona, 
od čega je glavnica 16 miliona, a rezerve oko 94 mi
liona.

Tome na suprot vrednost investicija bilansirana je 
sa oko 120 miliona, što je gotovo u celosti pokriveno 
sopstvenim sretstvima. Od toga je vrednost mašinskog 
uređaja 66.7 miliona, a zemljišta i zgrada 45.5 miliona. 
Zalihe i dužnici rapidno opadaju poslednjih godina — 
zalihe od 100 miliona u 1929/30 na 42.6 miliona, za 
skoro 60% (zbog smanjenja vrednosti šećera, rezanaca 
i melase i zbog manjih količina) a dužnici od 50 mi
liona na 24.7 miliona, dakle za oko 50%.

Bruto prihodi, koji pretstavljaju u stvari neto prihod 
od proizvodnje, potvrđuju da u ovoj industriji postoje 
stvarno katastrofalne prilike. Od 46.5 miliona u 1929/30 
godini opali su na 14.8 miliona u 1933/34 godini, a to 
je 65%. Kod analize računa gubitka i dobitka pada u 
oči, da je preduzeće, kod 4.1 milion gubitka, pri čemu 
nije uzeta u obzir amortizacija, jer bi u tome slučaju 
gubitak iznosio oko 10 miliona, plaćalo porez od 1.3 
miliona dinara. Rashodi na ime kamata dostižu 13.8 mi
liona, prema 11.7 miliona i 9.5 miliona u ranijim godi
nama; — pošto su poverioci u 1933/34 godini manji 
nego ranije, onda to znači, da su ove poslednje godine 
krediti duže iskorišćeni nego ranije, pošto nisu samo 
upotrebljeni za sam proces proizvodnje, nego verovatno 
i za finansiranje prodaje.

Plate su ostale nepromenjene, na 2 miliona, pošto 
su već reducirane do krajnih granica preko kojih se 
više ne može ići. Opšti upravni troškovi, koji su još pro
šle godine bili 2.8 miliona, ponovo su reducirani, na 
1.25 miliona.

Rezultat rada 1933/34 godine je gubitak od 4.11 
miliona dinara. Od ovoga se odbija prenos zarade iz ra
nijih dveju Igodina, u iznosu od 1.59 milona, i fond za 
pokriće poslovnih gubitaka u visini od 886 hiljada di
nara, tako da ostaje per saldo gubitak od 1.63 miliona, 
koji se prenosi na novi načun. Znači da je već načeta 
substancija fabrike.

U upravi nalaze se sledeća g. g.: Adolf Vink, pret
sednik; Karlo Husnik; Lesić Emanuel, Dr. Milan Ra
dosavljevič, Josif Para, Karei Dimer, Leo Peterka, Ri
hard Škarka, Mihajlo Đurić, Josif Bekerus, Otokar Van- 
delik, Milivoj Crnadak i Dr. Vaclav Vanek; u nadzor
nom odboru su g. g.: Ing. Bora Popović, Miloš Ekart, 
Ing. Miloš Ilić, Vaclav Vitek i Jozef Vizek.
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ЈШТЕРКОНТИНЕНТАЛЕ & KAPO И ЈЕЛИНЕК, ЈУГОСЛО- 

ВЕНСКО ТРАНСПОРТНО Д. Д., ЗАГРЕБ

Међународна транспортна подузећа од вели- 
ке су важности за развитак спољне трговине. На- 
рочито за извоз. Извозници, поготово мањи, упу- 
ћени су у обазљање својих послова на транспортна 
подузећа. Овакова подузећа не само што воде ра- 
чуна о томе да послата роба на време стигне na 
назначено место, него врше царињење и све оста- 
ле формалности које су данас толико комплико- 
ване, да ce обичнИ трговац тешко може снаћи. 
Транспортна подузећа много пута врше и инкасо 
послате робе. Или испоручују робу тек пошто je 
купац потписао уговорену меницу или неку другу 
исправу.

Ми имамо безброј транспортних подузећа 
Међутим за нашу спољну грговину важна су она 
подузећа која имају разграђену мрежу филијала, 
афилијација или пословних пријатеља. У траи- 
спортној струци, управо ради потребе одржавања 
■изграђене мреже филијала и афилијација, долази 
веома често до фузија. Велики светски концерни 
транспортне струке у појединим државама осни- 
вају афилирана подузећа, да би у међународној 
трговини разних земаља сарађивали у што већој 
мери. И чим један транспортни концерн има више 
таквих афилијација, односно чим их он има у 
више земаља, тим интензивније je његово посло- 
вање. Поједини трговци не воле да раде са више 
транспортних подузећа и желе да све своје посло- 
ве концентришу код једног јединог подузећа. На- 
равно да ће предност дати оном подузећу које 
има најраширенију пословну организацију јер ће 
тако моћи бити најбоље послужени.

Смањени обим спољне трговине наравно да 
je иеповољно деловао и на поједина транспортна 
подузећа. И овде je идеја концентрације знатно 
напредовала. Поједиии концерни почели су ce 
спајати, односно долазити у уже пословне везе. 
У државама са мањим прометом покушали су да 
своје афилијације фузионирају у једно друштво 
и да тако смање режије.

И код наших транспортних подузећа дошло 
je до спајања. Kapo и Јелинек, познато међународ- 
но отпремничко акционарско друштво, фуизонира- 
ло ce je пре две године са Интерконтинентале, ју- 
гословенским транспортним и прометним друш- 
твом пређе С. & В. Хофман, у Интерконтинентале 
и Kapo и Јелинек, југословенско транспортно д. д. 
у Загребу. Kapo и Јелинек има своју централу у 
Бечу док je Интерконтинентале имало своју цен- 
тралу у Трсту.

Главница Kapo и Јелинек износила je 250 хи- 
љада динара. Године 1931 она je била повишена 
на 1 милион динара. Главница Интерконтинентале 
износила je 1.5 милиона динара. Тако je приликом 
фузије, пошто није било губитака, који су ce мо- 
рали отписати, главница утврђена на 2 и no мили- 
она динара, колико износи и данас. До фузије je 
дошло у 1932 години.

Биланси Kapo Јелинек за 1930 1931, одно- 
сно фузионираних друштава за 1932 и 1933 овако 
•изгледају :

Актива 1930 1931 1932 1933
у хиљадама динара

Благајна 109 74 123 , 83
Иивентар 162 146 150 133
Ефекти 69 69 69 62
Дужници 2Ј59 2.546 4.009 3.845
Г убитак ------ ------ 186 ------
Преное, губитка ------ ------ 186

Пасива

Главница 250 1.000 2.500 2.500
Резерва 27 27 40 40
Повериоци 2.797 1.744 1.998 1.567
Добитак 24 63 ------- 203

Инвестиција нема. Транспортна друштва 
обично немају инвестиција. Ту и тамо поједина 
друштва имају властита складишта. Већина њих 
ce служи јавним складиштима. Главна je позиција 
активе дужници. To су потраживања за транспор- 
тирану робу. Поједине велике фирме не плаћају 
за сваку пошиљку него ce рачуни испостављају 
месечно или квартално. Ради тога ту су увек изве- 
сна потраживања. Године 1932 потраживања су 
била знатно порасла јер je те године извршена 
фузија, na су акумулирана потраживања двају по- 
дузећа. Повериоци су у опадању јер властита срет- 
ства толико износе да подмирују око 60% промет- 
ног капитала.

Пословни резултати знатно варирају из годи- 
не у годину. Приходи од шпедиције износили су:

Г одине у хиљ. динара
1930 1.409
1931 1.363
1932 1.179
1933 1.492
Фузија je извршена године 1932. И управо те 

године приходи су најслабији. Али управо те го- 
дине и спољна трговина наилази на највеће те- 
шкоће. Прошле године приходи су већ у знатном 
порасту a то ce мора очекивати и за ову годину, 
будући да je обим послова знатно већи.

Управни трошкови износили су :
Г одине у хиљ. динара

1930 1.343
1931 1.303
1932 1.427
1933 1.289
Како видимо прошле године успело je сни- 

зити управне трошкове. To ce осетило и на по- 
словним резултатима.

Године 1930 получен je чист добитак од 65 
хиљада динара. Међутим, како je био остао губи- 
так из 1929 год. у износу од 42 хиљаде динара, 
расположиви добитак износио je само 24 хиљаде, 
Године 1931 чист добитак износи 63 хиљаде дина- 
ра. Година 1932 свршила je ca губитком од 187 
хиљада динара. Прошла година имала je добитак 
од 203 хиљаде динара, који ce je у првом реду 
употребио за покриће губитка из 1932 године.
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NEMAČKA PUČKA BANKA, RUMA

Naše male provincijske novčane ustanove radile su 
u prošloj godini pod veoma teškim uslovima, često mno
go težim nego ranije, a naročito one u krajevima gde 
preovlađuje poljoprivreda, kao što je slučaj u Rumi. 
Seljaci nisu mogli, a često nisu hteli, da vraćaju ranije 
dobijene kredite, pošto su se mogli koristiti zaštitom, dok 
su ulagači i dalje pritiskali na banke da im isplate ulo
ge. Kod novčanih zavoda u Rumi, gde je ranije preovla- 
đivao zemljoradnički kredit, prlike su bile naročito te
ške, i zbog toga što je Srpsko-sremska banka u Rumi 
još pre donošenja moratorijalne zaštite § 5 morala tra
žiti prinudno ravnanje van stečaja, ali je posle povukla 
tu molbu i tražila primenu § 5, što joj je i odobreno.

Uprkos teškom stanju Nemačka pučka banka u 
Rumi nije išla pod zaštitu nego se bori i nastojava da 
sopstvenim sretstvima odgovori svim zahtevima svojih 
ulagača, i verujemo, da će iz te teške borbe izići kao 
pobednik, pošto je tempo odliva uloga sada već usporen. 
Najteže je bilo 1932 godine, kad su ulozi opali od 12.5 
na 8.27 miiiona. U toj godini banka prvi put iskazuje 
i reeskontni kredit, ali u minimalnom iznosu od 187 hi
ljada. U 1933 godini odliv uloga nije prestao ali iznosi 
svega još 840 hiljada, na 7.4 miiiona. Reeskontni kredit 
je sada 182 hiljade a nov je račun poverilaca sa 331 hi
ljadu, što znači da su per saldo tuđa sretstva smanjena 
za svega 510 hiljada. Svakako je za banku vrlo povo
ljan znak, da je mdgla dobiti nove kredite. Što se tiče 
sopstvenih sretstava Nemačke pučke banke, treba na
pomenuti, da se relativno znatno dotiraju rezervni fon
dovi, koji dostižu u 1933 godini 1.02 miiiona, tako da 
iznose ukupno 2.56 miiiona.

U pogledu uloga dalje je važna činjenica, da su u
1932 godini kod 8.27 miiiona bili ulozi na knjižice 7.31 
milion a po tek. računima 959 hiljada dok iznose ove 
godine ulozi na knjižice 6 miiiona a oni po tek. raču
nima 1.42 miiiona. Dok su dakle ove godine ulozi na 
knjižice opali, porasli su oni po tek. računima.

U 1932 godini je pretežni deo uloga isplaćen re
dukcijama kod aktivnih tekućih računa, koji su te go
dine svedeni od 5.12 na 2.4 miiiona, dok su menični 
zajmovi reducirani za svega 500 hiljada na 8.07 milio- 
ona. U 1933 godini imamo smanjenje kod meničnih zaj
mova za 470 hiljada, dok su aktivni tekući računi čak 
i porasli, za 116 hiljada na 2.52 miiiona. Nemačka pu
čka banka je odobravala već i nove zajmove. Gotovina u 
blagajni je smanjena za 50% na 267 hiljada, a potra
živanje kod banaka, koje je još 1930 godine bilo 1.33 
miiiona, svedeno je na svega 23 hiljada.

Hartije od vrednosti, zajedno sa vrednošću fonda 
iznose 87 hiljada, a kursna razlika državnih papira još 
12 hiljada, što je neznatan iznos.

Najlikvidniji su se dakle pokazali aktivni tekući ra
čuni ali i menični krediti, koje međutim nije bilo tako 
Iako likvidirati za isplatu ulogača. Kako su oni velikim 
delom stvarno vrlo kratkoročni to pretstavljaju i dalje 
način plasmana u koji imaju i ulatgači puno poverenje. 
A ostali plasmani Nemačke pučke banke su minimalni.

Račun gubitka i dobitka pokazuje, da su prihodi 
bančini poslednjih godina znatno smanjeni. Bruto pri
hodi su opali od 1.74 miiiona u 1930 na 737 hiljada u
1933 godini. Reducirani su i rashodi na kamatama, od 
984 hiljade u 1931 na 380 hiljada u 1933 godini, sma

njeni su porezi i troškovi, ali je u 1933 godini zarada, 
morala biti žrtvovana otpisima, koji iznose 117 hiljada. 
Samo za poslednje tri godine otpisano je 300 hiljada 
dinara. Zbog manjih prihoda i povećanih otpisa i pošto 
drugi rashodi jače nisu mogli biti komprimirani, iska
zuje Nemačka pučka banka za 1933 godinu dobit svega 
7 hiljada, koja se prenosi na novi račun, dok je u 1932: 
godini plaćano još 5% a u 1931 6% na ime dividende.

Račm izravnanja

193®. 1931. 1932. 1933.-:

Aktiva u hiljadama dinara

Blagajna 793 671 482 26?'
Potraž. kod banaka 1.334 ■843 71 23
Hartije od vrednosti i89 100 80 86
Papiri pens. fonda 7.5 7.5 7.5 7.5
Kursna razlika drž. pap. — — 16 12
Menice 7.772 8.530 8.072 7.602:
Tekući računi 6.576 5.124 2.408 2.524
Nepokretnosti 35 35 35 35
Prenosne pozicije 11 12 9 12'

Pasiva

Glavnica 1.540 1.540 1.540 1.540-
Rezervni fond 435 470 575 595-
Čin. penzioni fond 360 386 411 427'
Reeskont — — 187 182'
Ulozi na štednju 12.779 12.501 8.272 7.432
Poverioci — — — 331
Prenosna kam ata - 109 132 58 40.'
Čista dobit 334 224 128 7
Zbir bilansa 15.619 15.323 11.181 10.563

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamata 900 984 588 380
Porezi 178 184 75 32
Troškovi 86 85 82 67
Plate 150 150 140 134
Otpisi 54 111 117"
čista  dobit 334 224 128 7

Prihodi

Prenos dobiti 2 2 62 m

Kamata 949 1.157 660 55®-

Provizije 779 514 395 145-

Prihod nepokretnosti * 9 7 7 14

Zbir prihoda ili rashoda 1.741 1.681 1.124 737

U upravi banke za 1933 godinu nalaze se sledeća 
g. g.: Stefan Tašner, pretsednik; Ferdinand Reijtprecht,, 
potpretsednik; Anton Kreuzer, Ernst Servatzy, Anton 
Herzog, Anton Jonak, Robert Weninger, Jakob Beck,. 
Martin Pflug, Peter Engler, Johan Banjac i Ernst 
Brendi. U nadzornom odboru su g. g.: Matthias
Rissmann, Štefan Rack i Karl Schnell. Poslovodeći di
rektor je g. Peter H. Hellermann.
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Садржај:
Prva srpska parna pivara Đorđe Vajfert a. đ., Beograd 
Експорпгно и импортно дконичко друштво, Загреб 
Aleksinačka štedionica, Aleksinac

PRVA SRPSKA PARNA PIVARA ĐORĐE VAJFERT A. D., 
BEOGRAD

Prva srpska parna pivara Đorđe Vajfert a. d. u 
Beogradu nije samo najveća i najmodernija pivara na 
teritoriji predratne Srbije, nego je uvek i prva, koja ob
javi svoje završne račune za tekuću pivarsku godinu. 
Njen poslednji objavljen bilans zaključen je 30 septem
bra 1934 godine, a godišnji zbor akcionara je održan 
prvih dana ovoga meseca.

Teškoće u kojima se nalazi naša pivarska industrija 
dovoljno su poznate. Isto tako u dovoljnoj meri su po
znati razlozi koji su doveli do tih katastrofalnih prilika. 
Dovoljno je, ako podvučemo, da je potrošnja piva u 
1927/28 g. iznosila 757 hilj. hektolitara, a u ovoj svega 
oko 200 hilj. hektolitara. Pri tome je ostao broj pivara 
nepromenjen (35) a javne dažbine mnogo su povećane, 
tako da je kod nas 1 hektolitar piva opterećen sa 264 
dinara, prema na pr. 120 dinara u Mađarskoj i 144 di
nara u čehoslovačkoj, dok je s druge strane kupovna 
snaga potrošača, prvenstveno činovništva, znatno ma
nja nego ranijih godina; dalje ne smemo pustiti iz vida, 
da su druga alkoholna pića, rakija i vina, od toga oslo
bođena. Pre godinu dana, u dodatku „Narodnog Bla
gostanja” od 2. decembra 1933 godine, prilikom analize 
bilansa Prve srpske parne pivare Đorđe Vajfert a. d. za 
1932/33 godinu napomenuli smo, da izgleda, da će 
sada u pojedinim banovinama biti ponovo uvedena tro
šarina na vino i rakiju, zbog čega bi postojala teorijska 
mogućnost da se tamo potrošnja piva eventualno nešto 
poveća; međutim, iako je prošlo više od godinu dana, 
po tome pitanju još ništa nije urađeno.

Interesantan je izveštaj urave Vajfertove pivare u 
pogledu analize prilika u pivarskoj industriji On je u 
celosti saglasan sa našim gledištem. Evo šta kaže upra
va: „Situacija u pivarskoj industriji nije se niukoliko iz- 
menila. Prodaja piva u zemlji stalno podbacuje. Izlišno 
je, da i ovoga puta insistiramo na uzrocima ove pojave, 
koje smo u našim ranijim izveštajima istakli. Ovi su 
uvek isti: slabe cene naših poljoprivrednih proizvoda i 
jako fiskalno opterećenje artikala koje proizvodimo od 
strane države i samoupravnih tela”.

Dalje uprava konstatuje sledeće: „Ako smo i u
ovoj godini uspeli da prođemo bez gubitaka, to jedino 
imamo da pripišemo najstrožjoj štednji, koju smo stal
no praktikovali u našem poslovanju, stalnoj kompresiji 
naših proizvodnih troškova i najzad, smanjenju interesa 
na naša dugovanja kod banaka”.

Ovo ukazuje na savršeno poznavanje sadašnjih pri
lika i jedina je mogućnost da se izbegnu gubitci. Čista 
dobit, koja je još 1930/31 godine iznosila 6 miliona, 
varira poslednje tri godine između 200 i 400 hiljada di
nara. Ali moramo i tu praviti izvesne rezerve. U 1931/32 
godini dobit je iznosila 222 hiljade, od čega je prenos 
dobiti iz ranije godine bio 182 hiljade tako, da je stvar
na zarada bila svega 40 hiljada. Po odbitku prenosa do
biti iz ranijih godina, čista zarada u 1932/33 iznosi sve
ga 23 hiljade a 1933/34 popravila se per saldo na 152 
hiljade, što je efekat sprovedene štednje. To je rezultat 
privrednog planskog i napornog rada u kome je anga- 
žovano preko 80  miliona dinara — što znači da je ren- 
dita prošle godine bila 2°/oo. Ako od angažovanolg ka
pitala odbijemo iznose tuđih sretstava, koja su ukama
ćuju, ostaje uvek još kapital od 56 miliona; rendita za 
1933/34 iznosi dakle svega 3°/oo, a to je zapravo nemo- 
gućno stanje, koje traje već tri godine, i samo možemo 
ponoviti našu napomenu iz prošle godine, da o rentabi- 
litetu nema ni govora; i kada bi naši pivari imali mo
gućnosti da preko noći likvidiraju svoja preduzeća i da 
izvuku plasirane pare, onda mi već odavno više ne bismo 
imali ni jedne fabrike piva.

Međutim, ako malo pobliže zagledamo strukturu 
računa gubitka i dobitka pivare za poslednje godine, 
onda vidimo, da ni ova zarada nije realna, i da je ona 
jedino rezultat činjenice, da je pivara svela amortizaciju 
na najmanji mogući obim. U 1930/31 godini bila je 
amortizacija 5 miliona, a to je normalno, s obzirom na 
činjenicu, da iznose investicije preko 40 miliona, od čega 
je vrednost pokretnosti, flaša i buradi, koji se neobično 
brzo troše i kvare, preko 18 miliona dinara. U 1931/32 
godini amortizacija iznosi 1.56 miliona, a da preduzeće 
te godine nije imalo vanredne prihode od 1.2 miliona, 
moralo bi iskazati gubitak, zbog ove amortizacije. U 
1 9 3 2 /3 3  godini su prilike bile najteže. Potrošnja je brže 
opadala nego što je to mogla da predvidi i najpesimi- 
stičkija procena, a zbog toga režije nisu mogle biti u do
voljnoj meri smanjene. Amortizacija je svedena na 584 
hiljada. U ovoj godini situacija je malo bolja i predu
zeće je bilo u stanju, da na ime ovog računa otpiše 2.4 
miliona. Iz ovoga rezultira, da je poslednje tri godine 
na ime amortizacije upotrebljeno 4.5 miliona, a u istom 
periodu čista dobit iznosi 396 hiljada. Da je amortiza
cija bila normalna, kao i ranijih godina (i pored sma
njenja proizvodnje) morala bi iznositi godišnje najma
nje 3 do 4 miliona, odnosno za tri godine 9 do 12 mi
liona, a ne 4.5 miliona. A da je uprava vodila računa
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i o tim principima, onda za poslednje 3 godine ne bi 
imala dobit od svega 390 hiljada, nego (gubitak od oko 
б do 8 miliona. Fabrika je dakle danas sa amortizaci
jom u zaostatku, i moraće to da nadoknadi u narednim 
godinama — ako za to bude bilo mogućnosti.

U narednoj tablici upoređujemo pojedinačne Р' ■ 
zicije završnih računa gubitka i dobitka za poslednje 
četiri godine, koje nam daje najbolju sliku razvoja pri
lika, kao i dokaz o velikoj finansijskoj snazi pivare:

Račun izravnanja
1930/31 1931/32 1932/33 1933/34

na dan 30 septem bra
Aktiva u hiljadama dinara

Gotovina 1.986 1.581 639 1.138
Vred. rez. fonda 396 167 167 34
Zemljišta 3.720 3.720 3.720 3.734
Zgrade 10.540 11.203 11.218 11.345
Mašinerije 3.792 3.809 3.900 3.900
Rezervoari i filteri 563 563 563 507
Bunari 171 445 445 400
Pokretnosti 16.365 17.066 17.801 18.053
.Proizvodi i sirovine 13.802 9.505 6.650 7.126
■Dužnici 6.969 7.273 6.406 6.121
Razna aktiva 33.519 7.873 1.150 1.082
Dužnici za kaiucije — 23.057 26.190 23.102
Avansi — — 4.227 3.167
Vrednost u tečaju — — 3.139 636

Pasiva
Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000
Rezervni fondovi 1.000 1.000 1.000 1.000
Pasivne menice 9.950 18.900 20.830 20.370
Poverioci 18.012 11.507 7.318 4.856
Razna pasiva 26.820 1.578 638 621
Kaucije i garantije — 23.057 26.190 23.102
Dobit 6.044 222 245 396
Zbir bilansa 91.826 86.265 86.222 80.347

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Opšti troškovi 13.242 12.266 8.399 6.572
Trošarine 17.306 11.929 8.871 8.106
Porezi 2.331 3.445 1.122 997
Kamate i provizije 1.743 3.272 3.374 2.871
Otpisi 5.228 1.567 584 2.419
Dobit 6.044 222 245 396

Prihodi
Prenos dobiti 130 182 222 245
Pivo 45.634 30.134 21.993 20.720
Razni prihodi 867 694 380 396
Vanredni prihodi — 1.227 — —
Zbir rashoda ili prihoda 46.632 32.234 22.590 21.361

Zadržaćemo se prvo kod pasive. Zbir bilansa, koji 
je ranije dve godine bio stacionaran na 86 miliona, sve
den je u ovoj na 80.3 miliona, dok je pre četiri godine 
bio 92 miliona. Ovo opadanje je posledica strukturel- 
nih promena pasive, koje su posledica krize pivarske

industrije i smanjene delatnosti. Smanjena je čista do
bit, i što je za današnje stanje fabrike naročito važno i 
nesumnjivo povoljno, smanjene su i obaveze. Dok su 
pasivne menice poslednje tri godine porasle za svega 
10 miliona, dotle imamo kod poverilaca smanjenje od
13.2 miliona, na 4.8 miliona. Samo poslednje dve go
dine, u kojima su pasivne menice ostale nepromenjene 
na 20 miliona, iznosi smanjenje poverilaca preko 7 mi
liona. To je s obzirom na postojeće prilike veoma dobro, 
pošto su time smanjeni režiski troškovi, naime kamata. 
Prema razvoju pasive treba dakle konstatovati, da se 
uprava pivare uspešno borila sa svim teškoćama — u 
koliko je ona u stanju da na njih utiče. Isti je slučaj i 
sa aktivom. I tu su promene relativno neznatne.

Investicije kao što su to zemljišta, zgrade, mašine, 
rezervoari i filteri bilansirani su nepromenjeno —■ pošto 
u sadašnjim prilikama o novim investicijama ne može 
biti govora. Njihova ukupna bilansna vrednost iznosi 
oko 20 miliona. Kod pokretnih investicija, flaša, bu- 
radi, prevoznih sretstava itd. imamo malo povećanje, na
18.05 miliona (za 200 hiljada). Nešto veća je i vrednost 
gotovih proizvoda i sirovina, sa 7.12 miliona, dok su 
ove rezerve 1930/31 godine iznosile još 13.8 miliona. 
Znači, da je proizvodnja prilagođena smanjenoj po
trošnji. Zbog toga su nešto rnalo reducirani i dužnici, 
na 6.1 milion prema 6.4 miliona pre godinu dana.

Račun (gubitka i dobitka pokazuje, da je prodaja 
piva dala neto prihod (u to nisu ušle nadnice, nego 
samo materijalni rashodi) od 20.7 miliona.

Pošto je u prošloj godini neto prihod proizvodnje 
bio skoro 22 miliona, znači, da smanjenje potrošnje više 
nije bilo tako znatno kao ranijih godina, pošto je opa
danje sišlo ispod 10% — dok je neto prihod od pro
izvodnje pre četiri godine bio još 45.6 miliona dinara 
odnosno više nego još jedan put od sadašnjeg. To 
je i razlog da pivara pod današnjim uslovima rada ne 
njože naći rentabilnost, pošto je organizovana na mnogo 
veću proizvodnju kod koje se stalni troškovi ne menjaju 
mnogo, bila proizvodnja mala ili velika. Znatna pozicija 
je plaćena trošarina. Ona je iznosila 17.3 miliona kod 
neto prodaje od 45.6 miliona, dok iznosi sada, kod 20 
miliona, više od 8 miliona, što više nije daleko od polo
vine neto prihoda fabrikacije. To je stanje koje neizo
stavno iziskuje reformu!

Pa ipak je preduzeće moglo povećati amortizaciju 
i aktivno zaključiti poslovanje. Zašto i po koju cenu? 
To nam pokazuje upoređenje računa rashoda. Opšti 
troškovi, u koje ulaze nadnice, plate i režijski troškovi 
administracije, smanjeni su za skoro nova dva miliona, 
na 6.57 miliona, dok su još 1930/31 godine bili 13.2 
miliona. To je posledica mera štednje, izvršene još u 
prošloj godini, koje su došle do punotg izražaja tek u 
bilansu za ovu godinu. Nešto malo su opali i porezi 
ali je pored toga postignuta znatna ušteda i kod ka
mata i provizija, za 500 hiljada dinara. To su gotovo 
jedini računi rashoda, na koje može uprava da utiče. 
Njihova radikalna redukcija je omogućila malo povi
šenje amortizacije, koja međutim, po našem mišljenju 
još nije dostigla normalnu visinu odnosno iznos koji bi 
odgovarao stvarnoj potrebi.

Iz ovoga rezultira čista dobit od poslovanja u ovoj 
godini sa 152 hiljade dinara; zajedno sa prenosom dobi
ti iz ranije godine ona iznosi 396 hiljada, koji se, kao i 
ranijih godina, prenose na novi račun 1934/35 godine. 
Na ime sumnjivih potraživanja otpisano je 184 hiljada 
dinara.
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U upravi Prve parne pivare Đorđe Vajfert a. d., 

Beograd, nalaze se sledeča g.g.: Đorđe Vajfert, pretsed- 
ftjk; Jovan St. Veljković, Dr. Ferdinand Gramberg, Dr. 
Dragutin K. Protić, Stojan J. Veljković a u nadzornom 
odboru su g.g.: Košta J. Protić, pretsednik; Oto Vajfert
I Herman Gramberg. Direktor pivare je g. Živojin Đ. 
Nešić.

ЕКСПОРТНО И ИМПОРТНО ДИОНИЧКО ДРУШТО, 
ЗАГРЕБ

Међу акционарским друштвима, која се баве 
Трговином робе на велико заузима Експортно и 
импортно друштво у Загребу једно од водећих 
места. Његова домена je колонијална роба као и 
II3B03 неких наших специјалних артикала, као што 
су то лековита и ароматична биља. A према при- 
дикама на тржишту, бави се и трговином земаљ- 
ским производима.

Велетрговина наилази код нас на еве веће 
тешкоће. Извоз земаљских производа, који je ра- 
није био врло важна грана пословања, данас je 
добрим делом монополизираи. Извоз пшенице са 
свим je у рукама Призада. A извоз кукуруза био 

je, стицајем прилика на девизном тржишту, у ру- 
кама иноземних фирми које су на тај начин реа- 
дазирале своја потраживања no везаним рачуни- 
ма. Код стоке опет постоји тенденција да ее фа- 
воризирају разне задруге, што опет иде на штету 
■урговине. A ko  овакве црилике и даље потрају мо- 
pahe се досадашњи трговци на велико готово пот- 
!Јуно повући од извоза тих артикала. Највећи део 
већ се и стварно повукао. За извоз земаљских 
производа и стоке не долази данас озбил>но у 
абзир нити десетина трговаца.

Ни код колонијалне робе нису прилике мно- 
го повољније. Услед лоших привредних прилика 
потрошња разних колонијалних артикала битно je 
подбацила. Потрошња шећера готово je пала на 
половину. Слично je за кавом, пиринчем и оста- 
лим артиклима. Поред тога, поједини већи дета 
Л>исти набављају данас потребне артикле непо- 
средно из иностранства, у првом реду Трста. Са 
друге стране неки гросисти отворите читав низ 
Детаљних продавница, тако да истискују само- 
сталне трговце. Ha тај начин, круг комитената 
велетрговине бива све мањи.

Једино код извоза лековитог и ароматичког 
бил.а, ситуација je нешто повољнија. Експортно и 
^мпортно друштво има доминантан положај jep 
подржава непосредне везе са иностранством и не 
треба се служити посредовањем тршћанских трго- 
ваца који су раније сав извоз тих артикала имади 
у својим рукама. Ове године био je нарочито ин- 
тензиван извоз бухаћа. A и цене које су се могле 
црстиђи биле су дале^о повољније него раније. To 
побољшање ситуације има се добрим делом при- 
писати оној неколицини наших трговаца на вели- 
ко, који све више успевају да извоз ових артика-

ла еманципирају од посредовања Трста и да сами 
успоставе непосредан контакт са правиц купцима.

Биланси Екепортног и импортног друздтва 
за последње 4 године пружају следећу слику :

Актива 1930 1931 1932 1933

у хиљадама динара
Благајна 366 445 257 186
Ефекти 210 60 64 14
Инвентар ------ ------ ------ ------ -
Роба 2.088 2.269 1.696 1.749
Непокетиости 2.150 2,150 2.150 2,150
Салдо дужника' и поверилаца — ------ 276 339

Пасива
Г дгтпица 3.Q00 3.000 3.000 3.000
Резерве 1.250 1.250 1.250 1.250
Салдо дужника и поверилаца 383 487 ------ ------
Добитак 180 184 190 184
Збир биланса 4.815 4.923 4.443 4.437

Залихе ррбе исказане су цоследњих година 
са нешто нижим цз^рсима. To je ц разумљиво. 
Прво што je услед општег смањења пословања 
данас цотребно држати мац>е залихе него раније. 
A друго што еу данас цене мррги1ц артиклима 
ниже, пак и код једнаке залихе њихова проту 
вредност много je нижа.

Непокретности су исказане без промене са
2 милиона 150 хиљада. Међутим, некретнине Екс- 
портног и импортног друштва, с обзиром на њи- 
хову обимност као и с обзиром на централни по- 
ложај, вреде данас далеко више него у билансу и 
претстављају извесну резерву.

Дужници и повериоци нису засебно исказани 
него пер салдо. Раније je салдо био на пасивној 
страни биланса. Значи, да су повериоци били већи 
од дужника. Последње две године ситуација je 
измењена. Салдо се налази на активној страни би- 
ланса. Значи да су потраживања no текућим рачу- 
нима за лиферовану робу већа него што су оба- 
везе према лиферантима, односно новчаним заво- 
дима. To показује здраву страну подузећа. Вла- 
стита сретства у износу од преко 4 милиона динара 
не само што покривају све инвестиције, одноецо 
непокретности као и сву залиху робе, него и један 
део потраживања. Код оваквих прилика подузеће 
може да je сасвим независно од новчаних завода. 
Чак није упућено ни на кредит Народне банке, што 
му даје нарочити положај.

Добитак подузећа износи годишње око 180 
до 190 хиљада динара, што омогућује да се и у 
овим тешким временима исплаћује акционарима 
дивиденда од 5%.

У управи се налазе следећа г.г.: Милан Ми 
лић, потпретседник и ген. директор, Ернерт Грин- 
валд, Фрањо Латковић, Артур Манч, Рихард Швин- 
гер, Др. Милан Врбанић и Лујо Bajc.

Пошаљите оретплату за 1954 годииу!
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ALEKSINACKA ŠTEDIONICA, ALEKSINAC

Aleksinačka štedionica u Aleksincu osnovana je 
1888 godine i prema tome, ona je u 1933 godini navr
šila 45 godina uspešnog rada. Ne po svojoj krivici, već 
zbog neobično teških prilika, u kojima se nalazi naše pri
vatno bankarstvo i naš celokupni kreditni organizam, 
štedionica je bila prinuđena, da u toj svojoj jubilarnoj 
godini pokaže gubitak, i ako neznatan — od 600 dinara. 
Van svake je sumnje, da bi uprava mogla izbeći ovaj gu
bitak i iskazati zaradu. Ali ona to nije htela uraditi, nego 
je svojim akcicnarima predložila stvaran bilans, sa mi
nimalnim gubitkom, (samo fondovi iznose preko 1.02 
miliona), da time merodavnima manifestira teške prilike 
u kojima se nalazi naše bankarstvo.

U prošloj godini, u svome izveštaju za 1932 godinu 
uprava kritikuje donete zakone i uredbe o zaštiti zemljo
radnika, za koje veli, da su promašili svoj cilj. „Učinje
na je strahovita pogreška, što je uopšte ovo pitanje (pre- 
zaduženosti seljaka) diskutovano, jer je na taj način 
stvoreno mišljenje o neplaćanju dugova. Jer naš zemljo
radnik nije ni približno u tako očajnom stanju, kako su 
ga prikazivali njegovi nazovi-prijatelji” i t. d.

Uprkos svim teškim prilikama Aleksinačka štedio
nica nije se koristila moratorijalnim zaštitama, nego uvek 
isplaćivala sva otkazana sretstva. Zbog toga, morala je 
skoro jednu trećinu uloga da isplati (za poslednje tri go
dine), i njihovo stanje smanjeno je od 6.66 miliona u 
1930 na 4.39 miliona u 1933 godini. Hipotekarni dug iz 
1930 godine od 147 hiljada brzo je likvidiran a razni 
poverioci takođe.

Račun izravnanja

1927 1930 1932 Ш З

Aktiva u hiljadama dinara

Blagajna 136 672 437 206
Menice 4.152 3.965 3.404 3.013
Lombardni zaimovi 263 469 218 192
Udeo u Elektr. društvu 250 250 250 250
Tekući računi 1,870 1.731 1.859 1.936
Nepokretnosti 300 541 637 562
Vrednosti rez. fonda 76 125 239 236
Glavni savez z. z, 539 145
Hartije od vrednosti 652 146 182
Gubitak 0.6
Kaucije, depo, garant, itd. 2.040 2.600 2.596 2.671

Pasiva

Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000
Fondovi 394 661 921 1.020
Ulozi na štednju 5.285 6.666 5.162 4.389
Tek. rač. Elektr. društva 124 195 193 196
Razni poverioci 45 54 2 4
Hipotek, zajmovi 147
Čista dobit 239 176 89
Zbir biiansa 9.179 11,589 9.966 9.291

Račun gubitka i dobitka
Rashodi

Kamate 424 483 362 288
Porezi 187 204 — —
Troškovi i otpisi 216 288 306 259
Otpisi — 59 142 —
Čista dobit 239 176 89 —-

Prihodi
Kamata 804 753 619 414
Razno 314 458 280 135
Gubitak — — — 0.6
Zbir prihoda :ti rashoda 1.118 1.211 899 549

Ulozi su isplaćeni redukcijom aktivnih poslova, pre 
svega meničnih zajmova i lombardnih, potraživanjem 
kod Glavnog saveza zemljoradničkih zadruga i smanje
njem gotovine u blagajni. Nepokretnosti su u 1932 go
dini povećane, zbog preuzimanja placeva od dužnika u 
vidu otplate duga, ali su, u 1933 godini, zbog realiza
cije, u izvestnoi meri opet smanjeni.

Interesantno je povećanje aktivnih tekućih računa 
na 1.94 miliona, što dokazuje, da su ipak i uprkos krize 
davani novi zajmovi, i ako u manjem obimu. Aleksinač
ka štedionica učestvuje i u tamošnjem električnom pre- 
duzeću, sa udelom koji bilansira nepromenjeno sa 250 
hiljada dinara. Dalje je interesantno snažno dotiranje 
fondova, koji su cd 660 hiljada u 1930 povećani na 
preko 1 milion u 1933 godini, čime je u znatnoj meri po
jačana snaga štedionice.

Prema 1930'godini, bruto prihodi su u 1933 opali 
za preko 55% a iznose svega 550 hiljada, od čega 414 od 
kamata i provizija i 135 hiljada od raznih drugih izvora. 
Otpisi sumnjivih potraživanja nisu svake godine zaseb
no iskazani. U 1930 su iznosili 59 hiljada, u 1932 godini 
142 hiljade; nesumnjivo je, da su učinjeni i u 1933 go
dini, gde se verovatno nalaze u poziciji troškova, ako 
nisu već ranije kompenzirani sa bruto prihodima. Sma
njenje kamatnih stopa i njihovo maksimiranje pretstav- 
Ija za naše banke, naročito u unutrašnjosti vrlo težak 
udar, pošto se je u ranije praktikovanoj stopi uračuna
vala i riziko-premija, koja je u unutrašnjosti veoma ve
lika. Posledica je, da će mnogi dužnici biti lišeni moguć
nosti dobijanja novih zajmova i moraće se obraćati po
novno zelenašima, koji će već naći načina da izigraju 
zakonske propise.

Dok je Aleksinačka štedionica u 1927 godini imala 
još čistu dobit od 239 hiljada, pored otpisa od 142 hi
ljade, dotle iskazuje za 1933 godinu, zbog vrlo veli
kog smanjenja prihoda od kamata, i uprkos tome što 
su rashodi do krajnjih granica komprimirani, mali gubi
tak od 600 dinara. Ovaj gubitak značajan je jedino kao 
apel da se što pre pristupi stvarnom pomaganju našeg 
novčarstva, jer Će inače gubitci kod naših banaka u bu
dućim godinama dostići katastrofalan obim.

U upravi Aleksinačke štedionice nalaže se sledeča g. 
g.: Ilija H. Ilić, pretsednik; Aleksa Dimitrijević, P. M. 
'rivunac, Stevan K. Kostič, Mil. Jov. Gajič i Mladen 

Knez Milojković. U nadzornom odboru su g. g.: Sreten 
P. Mladenovič i Milan M. Jovanovič.
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PRIV1LEGOVANO AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA IZVOZ 
ZEMALJSKIH PROIZVODA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 

U BEOGRADU

Opširno snio prikazali rad Prizada za ranije go
dine: U dodatku „Narodnog Blagostanja” od 7 novem
bra 1931 godine, broj 45, strana 457 za 1930/31 go
dinu, prvu od kako je „Prizad” osnovan, za 1931/32 
godinu u 47 broju dodatka, strana 342 od 19 novembra
1932 godine, a za 1932/33 godinu u broju 45 od 4 no
vembra 1933 godine, strana 241. U svim tim člancima 
detaljno smo se zadržali na istoriji osnivanja, analizi 
prilika koje su prethodile osnivanju društva, na njego
voj zakonskoj i finansijskoj osnovi, poslovnoj organi
zaciji itd. itd.

Podvukli smo, da su kod „Prizada” za prve tri 
godine njegovog rada izvršene vrlo važne struktureine 
promene, tako da odavno više ne pretstavlja ono, zbog 
čega je u 1930 godini bio osnovan. Kod osni.anja mi
slilo se u prvom redu na pšenicu, i to na praktičnu 
primenu tako toplo preporučavanog državnog interven- 
cionizma i koncentracije izvoza, u cilju obezbeđenja što 
većih cena za zemljoradnika. U drugoj godini života 
„Prizad” je pretvoren u 100% agenta državnog, pošto 
je preko njega sprovedena organizacija žitnog mono
pola i mlinskog režima, tako da o većoj aktivnosti za 
sopstven račun nije moglo biti govora. U leto 1932 
godine ukinut je monopol unutrašnje trgovine a zatim 
i onaj spoljne, tako da je sve ono, što je „Prizadu” 
ostalo od njegovih ranijih privilegija i funkcija bilo 
koncentrisano na izvoz žita po raznim preferencijalima. 
Prošle godine, konstatovali smo, da smo prema tome u 
stvari opet tamo gde smo bili pre četiri godine.

Krugovi odgovorni za postojanje „Prizada” mu
čili su muku dok su našli odgovarajuće polje rada, kao
naknadu za ukinuti žitni i mlinski režim. Kod „Pri
zada” je prošle godine monopoliziran izvoz opiuma, 
pored već postojećeg vinskog odeljenia, dalje je osno
vano odeljenje voća, za trgovinu kožom i raznim poljo
privrednim proizvodima kao što su to pasulj, šljive 
(suve i sveže), orasi itd. itd.

Svi ovi poslovi, kao što ćemo to docnije videti, 
doneli su „Prizadu” gubitke. Jedini posao koji je .„Pri
zad” mogao sa uspehom da obavlja, ostala je trgovina 
odnosno izvoz po raznim preferencijalima — u žitu i 
šljivama.

I ako su računi „Prizada” zaključeni krajem juna, 
sastala se glavna skupština akcionara tek 15 decembra
1934 godine, za koju je priliku uprava spremila opši
ran izveštaj koji je kod „Prizada” već postao tradi
cija. Ovaj veoma interesantan izveštaj podeljen je na 
v iš e . delova: na opšti, u kome su izložene privredne 
prilike a naročito poljoprivrede u svetu i kod nas; u 
drugom delu koji se odnosi na sam rad „Prizada”, koji 
obuhvata opšti pregled i računski deo, vrlo su opširno 
i sa retkom iskrenošću izloženi svi momenti rada kao 
i podatci o uspehu odnosno neuspehu.

Zasebno je prikazan i rad svih sporednih odeljenja, 
kao i računski efekat toga rada.

Za račun države „Prizad” više ne pravi neposred
nih poslova, niti po opijumu, nego idu sve kupovine 
na njegov sopstveni račun i rizik.

I. Poslovanje pšenicom

Po prirodi poslova, imala bi najvažnija grana 
„Prizadovog” rada biti posao sa žitaricama. Za 1932/33 
godinu smo videli, da to nije bio slučaj; u tome po
gledu prilike su se u izvestnoj meri popravile, zahva
ljujući prvenstveno preferencijalima. U 1932/33 godini 
kupio je „Prizad” za sopstven račun svega 11.2 miliona 
kgr. pšenice, i svu je robu prodao. U ovoj godini kupio 
je 34.6 miliona kgr. u vrednosti od 46.8 miliona di
nara, od čega je do kraja juna 1934 godine prodato
30.3 miliona kgr. za 41.3 miliona dinara. Razvoj izvoz
nog posla u pšenici vrlo je detaljno izložen. U avgustu 
i septembru 1933 godine, „Prizad” je izvozio Dunavom 
nizvodno, za kontingente, oko 11.7 miliona kgr. U 
Austriju je izvezeno tek pred kraj juna ove godine, 
zbog znakova slabe žetve, oko 18.4 miliona kgr., opet 
za kontingent. Za Švajcarsku je izvezeno u februaru 
i martu 1934 godine 1.5 miliona kgr., dok se kontin
gent od 5 miliona kgr. nije mogao iskoristiti, jer je bio 
suviše dockan priznat a iskorišćenje vezano za suviše 
kratak rok! Prema tabelarnom pregledu kretanja cena 
pšenice vidimo da je domaća cena pšenice prema junu
1933 u junu 1934 porasla od 108.— din. franko šlep 
Tisa na 130.— dok je istovremeno paritet Roterdam 
popustio od 89.80 dinara na 49.92 dinara u maju 1934 
godine. Prema podacima iz računskog dela, „Prizad” 
je platio prosečno ove godine za kupljenu pšenicu 1.35 
dinara za kgr. a u prodaji je postigao prosečnu cenu 
od 1.36 dinara. To je više od najviše lokalne cene u 
toku 1933/34 godine i za preko 29% više od majskog
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roterdamskog pariteta. U magacinima „Prizada” ostala 
je krajem juna 1934 godine neprodata zaliha od 4.2 
miliona kgr. koja je bilansirana sa 6.5 miliona dinara.

II. Trgovina kukuruzom
U 1932/33 godini kupio je „Prizad” 18 miliona 

kgr. a prodao 17.8 miliona kgr. kukuruza. U ovoj go
dini, do 30 juna, kupio je skoro tri puta više, naime
45.8 miliona kgr. za 44.3 miliona dinara (prosečno 1 
kgr. za 96 para), a prodao je 38.4 miliona kgr. za 37.1 
milion dinara (odnosno prosečno 1 kgr. za 99 para). 
Neprodata zaliha iznosi 7.4 miliona kgr. a bilansirana 
je sa vrednošću od 7.44 miliona dinara. Uprava napo
minje, da je od svih pregovora za prodaju kukuruza 
na kompenzacionoj bazi uspeo samo onaj sa nekim 
švajcarskim društvom u Bernu, kome je prodato 10 mi
liona kgr. uz obavezu preuzimanja 150 komada simen
talskih priplodnih bikova. Od ove prodaje realizirano je 
do 30 juna 4.6 miliona kgr. U cilju podizanja cene na
šeg kukuruza u inostranstvu, koja je opala zbog konku
rencije inostranih firma koje su izvozile za zamrznuta 
potraživanja, kupovao je „Prizad” našu robu na austrij
skoj pijaci putem arbitraže.

Rezimirajući posao u žitaricama, uprava napomi
nje, da na domaćem tržištu nije vršila redovne inter
vencije, pošto, u opšte uzev, ponude nisu nadmašale 
tražnju. To je i razlog da je obrt bio relativno manji, 
i ako je veći od prošlogodišnjeg. Pošto su cene na do
maćem tržištu bile stalno iznad svetskog pariteta, „Pri
zad” čak nije ni mogao u celosti da iskoristi povlašće- 
ne kontingente zagarantovane trgovinskim ugovorima. 
Ipak je, blagodareći povlasticama, koje „Prizad” uživa, 
rezultat poslovanja žitarskog odeljenja bio povoljan. 
Trgovina pšenicom je dala čistu dobit od 1.05 miliona 
a ona kukuruzom 179 hiljada dinara.

III Pasulj

Uprava konstatuje, da se zbog slabog kvaliteta 
pasulja iz berbe 1933 godine njegovom trgovinom nije 
bavila; prodato je svega 775 hiljada kgr.

IV. Koža i krzno
Ovo odeljenje, osnovano sa mnogo optimizma, bilo 

je u ovoj godini za „Prizad” izvor znatnih gubitaka — 
u visini od 7.3 miliona, dok je u 1932/33 godini bilo 
dobiti od 926 hiljada dinara. Gde leži razlog? Sadašnja 
uprava, izgleda, posmatra pitanje ovoga odeljenja 
objektivnije nego je to urađeno ranije, pošto napominje, 
da sistem rada u koži i krznu na bazi velikih stokova 
nije mogao, naročito kod opšte tendencije padanja cena, 
doneti druge rezultate. Početkom poslovne godine sto- 
kovi su iznosili vrednost od 80.8 miliona dinara (2.08 
miliona komada); od toga je prodato 1.86 miliona ko
mada za 69.8 miliona; pošto su cene opale u to doba 
za 30 do 40%. Pored toga trpeli su stokovi u inostran
stvu u komisionoj prodaji zbog nestručne manipulacije, 
bilo je diferencija sa kupcima itd. tako da je po odbitku 
vrednosti još neprodate robe ostao gubitak od 5.56 mi
liona; tome iznosu treba dodati kamate i ostale rashode 
odeljenja od 1.76 miliona tako da iznosi ukupan gu
bitak 7.3 miliona dinara. Sada, zalihe su svedene na 
realnu vrednost, dužnici otpisani i situacija pročišćena.

V. Opium
I opiutnski posao je bio deficitaran — ali se time 

već u napred računalo. „Prizad” ima izvozni monopol

za opium, a prodaju vrši zajedno sa turskim zavodom 
preko zajedničkog biroa u Carigradu, čime bi se imale 
obezbediti veće cene. Dosadašnja konkurencija između 
Turske i naše države zamenjena je saradnjom, koja 
ima da bude antipod kartelisanim fabrikama opijata. 
Sporazum obuhvata samo prodaju opiuma za lekarske 
svrhe. Zajednički centralni biro imao je u pogledu odr
žavanja cene izvestne uspehe, pošto je istu podigao 
od 90.— na 130.— francuskih franaka po kgr. na 
evropskoj pijaci. U Americi međutim cene su i dalje 
ostale niske, i zbog održavanja ove cene, zavod nije 
uspeo da proda dovoljne količine robe. Nama izgleda, 
da je tu učinjena jedna velika greška, pošto je konku
rencija, po malo.nižim cenama, mogla da proda koliko 
hoće robe. U zemlji otkupna cena se kretala između 
260.— do 310.— pa i 450.— dinara, tako da izraču
nava uprava „Prizada” prosečnu cenu sa 338.— dinara. 
Na slobodnoj unutrašnjoj pijaci cene su mnogo vari
rale, i pošto „Prizad” odnosno njegovi organi za otkup 
opijuma nisu raspolagali dovoljnim sretstvima za otkup, 
imali su od toga koristi lokalni spekulanti.

Iz 1932/33 godine preuzete su zalihe od 45.8 mi
liona kgr., a u toku ove g. kupljeno je 11.8 miliona kgr.; 
od ukupno 56.6 miliona kgr. prodato je 44.7 miliona 
kgr. Vrednost robe sa troškovima iznosi 21.4 miliona; 
za prodatu robu primljeno je 15.5 miliona dinara. Inte
resantno je, da je 3.8 mil. kgr. opiuma izgubljeno (!!) 
zbog isušenja i kao manjak prilikom prerade; krajem 
juna 1934 godine bilo je na lageru 9.05 miliona kgr. 
u vrednosti 3.3 miliona dinara. Znači, da iznosi gubitak 
na robi 2.56 miliona dinara, a sa troškovima režija i 
kamatama od 1.4 miilona ukupno 3.96 miliona. Pošto 
se prema naročitom rešen ju Ministarstva trgovine od 
27 februara 1933 godine za ove gubitke može upotre- 
biti fond Ministarstva trgovine za intervenciju u iznosu
2.5 miliona dinara, što je i urađeno, gubitak ovog ode
ljenja iznosi per saldo 1.46 miliona.

VI. Vinsko odeljenje
I ovo odeljenje je bilo deficitarno, i ako je bilo 

više poslova nego u prošloj godini. U periodu 1931/32 
godine „Prizad” je izvozio 45.3 hiljade hl; u 1932/33 
godini svega 9.8 hiljada, a za ovu godinu podatci o 
izvozu nisu objavljeni. Uprava „Prizada” podvlači, da 
je njegovo vinsko odeljenje bilo osuđeno na neaktivnost,
i bavilo se prodajom zaliha i uterivanjem svojih potra
živanja. Početkom poslovne godine iznosile su stare 
zalihe 38 hiljada hl u vrednosti od 1.45 miliona dinara. 
Na novo je kupljeno 32.9 hiljada hl za 2.77 miliona 
dinara, tako da je zaliha dostigla 71 hiljadu hl, od čega 
je prodato 70.3 hiljada hl za 2.16 miliona — tako da je 
posle odbitka vrednosti zaliha ukupan gubitak (zajedno 
sa administrativnim rashodima) 466 hiljada dinara.

VII. Šljive
To je nov posao do koga je „Prizad” došao zbog 

talijanskog preferencijala sa kontingentom od 1 mili
ona kgr. suvih šljiva, koji je „Prizad” prepustio jednoj 
talijanskoj firmi za paušal od 2.6 miliona dinara. Od 
toga kontingenta, realizovano je 850 hiljada kgr. Po
red ovoga, „Prizad” je izvozio još 790 hiljada kgr. 
u drugim relacijama, a u novu poslovnu godinu pre- 
nete su neprodate zalihe od 175 hiljada kgr. Italijanski 
posao je bio aktivan, a ostali izvoz je zaključen gubit
kom. Za kupovinu 1.72 miliona kgr. šljiva izdato je
9.9 miliona dinara a za prodatih 1.55 miliona kgr. do-
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biveno je 11.67 miiiona dinara. Neto dobit je bila 2.25 
miiiona dinara.

U drugoj polovini 1934 godine, koja je prva po
lovina nove poslovne godine, imao je „Prizad” sa trgo
vinom šljiva još više uspeha, pošto je preuzeo ulogu 
regulatora cena na unutrašnjem tržištu, opet u vezi sa 
liferacijama prema novom trgovinskom ugovoru — 
smatramo sa Nemačkom.

V/// Orasi
Poslove sa orasima obavljao je sarajevski filijal; 

ali su i ovde nastali gubitci, od 404 hiljada dinara.

IX Poslovi raznom robom
Poslovi raznom robom obuhvataju leguminoze 

koje su kupljene za 2.7 miiiona dinara i kod kojih je bio 
lezultat gubitak od 23 hiljade.

Sa kupovinom i prodajom stoke bavio se filijal, ali 
je i tu rezultat bio negativan, kao i kod oraha, samo u 
toj grani za 87.5 hiljada. Zbog ovih neuspeha ovaj je 
filijal krajem juna ove godine bio ukinut. Drugi filijal, 
u Skoplju, koji se pored posredovanja pri otkupu opi
juma bavi i kupovinom pasulja, takođe je dao pasivan 
rezultat, naime gubitak od 348 hiljada dinara.

Rezultat rada pojedinih odeljenja
Ako bacimo pogled na krajnji efekat rada pojedi

nih odeljenja, onda vidimo, da su bili aktivni:
odeljenje prodaje pšenice za 1.046 hiljada

„ „ kukuruza za 179 „
šljiva za 2.247

Ukupno: 3.472 hiljade
dok su bila deficitarna sledeća odeljenja:
za prodaju kože za 7.322 hiljada

opiuma 3.963 „
razne robe 23 „
vina 466 „
oraha 404 „
stoke —- filijal Sarajevo 875 „
pasulja u Skoplju 348 „

Ukupno: 13.401 hiljada
1ако da ostaje per saldo gubitak od 9.93 miiiona.

Finansijska sredstva ,,Prizada”
Finansijska sretstva „Prizada” potiču sada iz tri 

izvora. Prvo su sopstvena sretstva, glavnica i fondovi, 
koji su početkom ove poslovne godine iznosili oko 26 
miiiona dinara, od čega uplaćena glavnica 15 miiiona 
dinara. Drugi izvor su krediti koje uživa „Prizad” kod 
Narodne banke, Poštanske štedionice i Državne hipote
karne banke na osnovu garantije Min. fin.; tim kredi
tima koristio se „Prizad” u toku poslednje godine u vi
sini od 39 miiiona dinara, prema izveštaju uprave, a 
treći izvor su krediti za robu u vidu tekućih računa ili 
lombarda. Krajem poslovne 1933/34 godine, ukupna 
tuđa sredstva su iznosila oko 80 miiiona. Obrt po svim 
računima iznosio je oko 700 miiiona dinara u prošloj 
godini, od čega su primitci 350 miiiona, i to 135 miiiona 
okruglo preko Narodne banke, Državne hipotekarne 
banke i Poštanske štedionice, a preko društvene blagaj
ne je uplaćeno oko 215 miiiona.

Vrednosti plasirane u robu bile su sledeče: 
u pšenicu 47.866 hiljada dinara
kukuruz 44.523 „ „
raznu robu 2.733 „ „
kožu 80.871 „ „
opium 21.447 „ „
vino 2.774 „ „
šljive 12.153 „ „

Ukupno: 212.367 hiljada dinara 
sve s jedne strane knjiga.

Neobično interesantno je posmatrati kretanje za
vršnih računa „Prizada” za poslednje četiri godine, kao
i upoređenje bilansa za pojedine godine. Dobijamo sle- 
deću sliku:

Račun izravnanja

1930/31 1931/32 1932/33 1933/34
zaključno na dan 30 juna svake go

dine u hiljadama dinara
Aktiva
Gotovima 189 1.984 519 573
Narodna banka, Drž. hip.

banka i P ošt šted. 12.888 13.979 500 1.998
Hartije od vrednosti ------ 161

Roba:
kukuruz 14.333 20 148 7.440
pšenica 2.319 ------ ------ 6.519
kože 265 3.421 5.502
opium 58 342 3.338
vino i destilat 2.987 751 1.512 213
šljive ------ 484
razna roba —  pasulj 231 741 ------

Ukupno: 19.870 1.094 6.165 23.497
Dužnici:

domaći’ po tek, rač. 2.921 16.804 27.666 37.561
strani komitentj 5.533 2.337 3.082 28.536

Ukupno: 18.928 21.680 30.729 66.096
Odelj. žita za rač. drž. 10.474 2.538 ___
Dobavljači opiuma u 1934 ------- ------ 1.299
Filijale ------ 1.459
Nameštaj po otpisu 340 349 567 324
Arbitražni zaključci 1.094 ------
Kaucije, ostave itd. 8.978 8.428 18.781 112.598
Gubitak 2.401 ------ ------ __—,
Opium za rač. drž. ------ ------ 17.122 ------
Duž. opiuma za rač drž. ------ ------ 272 ------

Račun izravnanja

1930/31 1931/32 1932/33 1933/34
zaključno na dan 30 juna svake go

dine u hiljadama dinara
Pasiva
Glavnica I emisije 15.00) 15.000 15.000 15.000
Glavnica II emisije 515 515 ------
Fond Min. trgovine 10.313 10.484 10.439 ------
Fond Min. trg. za interv. 12.000 ------ ------
Fond za org. izv. opiuma ------ 900 649 638
Fond opiumskog biroa

u Carigradu 300 300 120
Fond Min. poljoprivrede 80 40 40
Redovan rezervni fond ------ 54 46
Penzioni fond činovnika ------ 8
Menični akcepti 8.000 8.000 12.000 4.000

УУ
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Strani korespondenti 1.608 173 969 3.661
Banke ------ 1.317 43.540
Domaći tek. računi 3.280 5.984 6.397 26.094
Vinsko odeljenje 1.197
Odelj. žita za rač, drž. ------ 3.047
Poverioci opiuma za

račun države ------ 5.389
Prenosne pozicije 2.199
Dobit 353 320 49
Kaucije itd. 8.978 8.428 18.781 112.598
Zb&r bilansa bez kaucija 55.717 39.086 55.876 95.407

Račun izravnanja
1930/31 1931/32 1932/33 1933/34
zaključno na dan 30 juna svake go-

dine u hiljadama dinara
Rashoci;
Kamata 1.074 924 90
Plate 1.759 861 1.497 574
Režijski troškovi 2.159 ------ 383 490
Otpisi 2.398 64 241 8.239
Gubitak ------■ 2.401
Dobit 353 320 49
Filijale ------ 1.224

Prihodi
Provizije na žito 2.330 275
Kamata 1.065 512 150 ------
Režija interv. za žito 2.337 ------
Razlika arbitraže 1.137 ------
Prihodi vinskog odeljenja 10 280 ------
Izravn. šte ta  vinskog fonda 441
Razni prihodi 1.761 203 1.769
Zarada na robi _ —. 1.533
Gubitak 2.401 ------
Prenos fonda Min. trg. ------ 10.439
Zbir prihoda ili rashoda 7.387 4.603 2.441 12.208

Pre svega padaju u oči velike struktureine promene 
aktive u toku pojedinih godina. To je posledica činje
nica, o kojima je već bilo govora, a pre svega eksperi- 
mentisanja sa „Prjzadom”. U 1930/31 godini, kao i u 
sadašnjoj 1933/34 leži težište poslova u trgovini za sop- 
stven račun. Vrednost robe je bilansirana pre četiri go
dine sa 20 miliona, a ove sa 23.5 miliona. Pa ipak 
imamo i ovde izvestne struktureine promene. Dok je pre 
četiri godine robni posao bio koncentrisan uglavnome 
na kukuruz, zalihe su iznosile 14.3 miliona, zatim na 
vino sa 3 miliona i na pšenicu za 2.3 miliona, dotle je 
volumen posla ove godine proširen na druge grane. Za
lihe kukuruza iznose 7.4 miliona, ili skoro polovinu ma
nje, na drugom mestu nalazi se pšenica sa 6.5 miliona, 
zatim dolazi koža sa 5.5 miliona, opium sa 3.3 miliona 
dok vino više ne iznosi ni 10 deo od zaliha od pre če
tiri godine. Period 1931/32 godine treba potpuno elimi
nirati, pošto je tada „Prizad” bio u celosti angažovan 
kao agent državni za žitni i mlinski režim, a 1932/33 
godinu možemo nazvati prelaznom, u kojoj je u glav
nome izvršena likvidacija ranijeg stanja i u kojoj su 
traženi novi putevi rada. U 1933/34 godini „Prizad” 
energično pročišćava svoje stanje i vraća se na prilično 
ograničeni zadatak posredovanja i izvoza po privile
giranim poslovima preferencijala. Zbog toga su upore- 
đenja pojedinih računa sa ranijim godinama gotovo 
nemoguća.

m

Dužnici su prema 1932/33 godini porasli za više 
nego 100%, naročito strani, za robu, što je posledica 
većeg posla u žitu i po kontingentima. Domaći dužnici 
veći su svega za 10 na 37.5 miliona, dok su strani ko- 
respondenti i komitenti porasli od kraja prošle do kraja 
ove godine od 3 na 28.5 miliona. Sporija naplata potra
živanja sigurno je posledica deviznih teškoća i sporog 
odvijanja klirinških računa. Nameće se jedno pitanje, u 
vezi sa relativno znatnim dužnicima od ukupno 66 mili
ona dinara, od čega je u zemlji 37.5 miliona a u ino- 
stranstvu 28.5 miliona — a to je pitanje dubioza! je Ii 
o njima dovoljno vođeno računa? Smatramo, d.a može
mo na ovo pitanje pozitivno odgovoriti, već i s obzirom 
na dosadašnju analizu poslova, koja pokazuje, da je 
rigorozno vođeno računa o stvarnome stanju — što nam 
u ostalom potvrđuju i znatni otpisi, od oko 13 miliona 
dinara.

Posmatrajući pasivu, vidimo, da je ove godine is- 
čezao fond Ministarstva trgovine, koji je ranije bilansi- 
ran sa 10.4 miliona dinara, zbog čega su sopstvena sret
stva krajem juna 1934 godine svedena na 15.8 miliona 
dinara. U računu prihoda opet se pojavljuje ovaj foriđ* 
za izravnanje učinjenih otpisa. U pogledu tuđih sretsta
va mogla bi uprava „Prizada” dati malo podrobnija ob
jašnjenja. Odnosi li se pozicija banke sa 43.5 miliona 
samo na domaće novčane zavode, na privatne ili javno
pravne? Ko su domaći tekući računi u pasivi, dakle po
verioci „Prizada” i čiji su krediti stranih korespondena
ta od 3.7 miliona?

Račun prihoda sadrži svega dve pozicije: prenos iz 
fonda Ministarstva trgovine od 10.4 miliona, i saldo raz
nih prihoda od 1.77 miliona. Toliko je potrebno za iz
ravnanje prihoda sa rashodima, pošto je deo gubitka 
na opiumu pokriven naročitim fondom.

Plate su ove godine radikalno smanjene, što je u 
vezi sa programom čišćenja, koji se striktno sprovodi. 
Mogli bismo reći, da je uprava ovim bilansom i raču
nom rashoda povukla jednu granicu između prošlosti i 
sadašnjice „Prizada”. Iznos otpisa od preko 8.2 miliona 
nam to u celosti potvrđuje — a tako i mora da bude.

Ovim otpisima i upotrebom specijalnog fonda Mi
nistarstva trgovine „Prizad” je kako izgleda definitivna 
saniran.

Upotrebom fonda Ministarstva trgovine i salda ra
znih prihoda ostao je maji višak nad otpisima i rasho
dima, u iznosu od 48.7 hiljada dinara, koji se prenosi 
na novi račun.

Posle odluke plavne skupštine Od 15 decembra o. 
g. „Prizad” — Privilegovano akcionarsko društvo za iz
voz zemaljskih proizvoda Kraljevine Jugoslavije u Beo
gradu menja svoju firmu u Privilegovano izvozno a. d., 
što je svakako mnogo kraće i praktičnije.

U upravi Privilegovanog izvoznog a. d. nalaza se 
za 1933/34 godinu sledeča g. g.: Milivoj Pilja, pretsed
nik; Dr. Juraj Tomičić, potpretsednik; Zarije Starčević, 
Milan Novakovič, Radoslav Džabić, Ing. Borivoje Ste
fanovič, Voja Petkovič, Milija Pavlovič, Voja.Đorđević, 
Dr. Antun Novakovič. Generalni direktor je g. Edo Mar
kovič. U nadzornom odboru su sledeča g. g.: Dr. 
tin Bošković, pretsednik; Dimitrije Krsmanović/fiudi- 
slav Cvijanovič, Doka Perin, Milan Pavlovič a kbmesar 
je Dr. Boško Mašić.

Z, S. J. G. O. -  Ljubljanu


	БРОЈ 1, БЕОГРАД, 1. ЈАНУАР 1934. ГОДИНА V1
	БРОЈ 2 . БЕОГРАД, 5. ЈАНУАР 1934. ГОДИНА V1
	БРОЈ 3, БЕОГРАД, 13 ЈАНУАР 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 4, БЕОГРАД, 20 ЈАНУАР 1934. ГОДИВА V1
	БРОЈ 5, 27. ЈАНУАР 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 6, БЕОГРАД, 3, ФЖБРУАР I934„ ГОДВДА VI
	БРОЈ 7, БEОГРАД, 10. ФЕБРУАР 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 8, БЕОГРАД, 17. ФЕБРУАР 1934. 
	БРОЈ 9, БЕОГРАД, 24 ФЕБРУАР 1934,
	БРОЈ 10, БЕОГРАД, 3. МАРТ 1934. 
	БРОЈ 11 БЕОГРАД, 10 МАРТ 1934. ГОДЦИА V1
	БРОЈ 12 БЕОГРАД, 17 МАРТ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 13 БЕОГРАД, 24 МАРТ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 14 БЕОГРАД, 31 МАРТ 1934.  ГОДИНА VI
	БРОЈ 15 БЕОГРАД, 7. АПРИЛ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 16 БЕОГРАД, 14. АПРИЛ 1934. 
	БРОЈ 17 БЕОГРАД, 21. АПРИЛ 1934. 
	БРОЈ 18 БЕОГРАД, 28. АПРМЛ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 19 БЕОГРАД, 5 MAJ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 20 БЕОГРАД, 12 MAJ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 21 БЕОГРАД, 19. MAJ 1934. ГОДИНА VI
	ВРОЈ 22 БЕОГРАД, 26 MAJ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 23 БЕОГРАД, 2 ЈУНИ 1934, ГОДИНА VI
	БРОЈ 24 БЕОГРАД, 9. ЈУНИ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 25 БЕОГРАД, 16 ЈУНИ 1934. ГОДИНА VI
	БРОЈ 26 БЕОГРАД, 23. ЈУНИ 1934. ГОДИНА VI
	БР0Ј 27 БЕОГРАД, 30. ЈУНМ 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 28 BEOGRAD, 7 JULI 1934. GODINA VI
	БРОЈ 29 БЕОГРАД, 14, ЈУЛИ 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 30 BEOGRAD, 21 JULI 1934. GODINA VI
	БРОЈ 31 БЕОГРАД, 28 ЈУЛИ 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 32 BEOGRAD, 4 AVGUST 1934. GODINA VI
	БРОЈ 33 БЕОГРАД, l i АВГУСТ 1934. ГОДИНА V!
	BROJ 34 BEOGRAD, 18 AVGUST 1934. GODINA VI
	БРОЈ 35 БЕОГРАД, 25. АВГУСТ 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 36 BEOGRAD, 1 SEPTEMBAR 1934. GODINA VI
	БРОЈ 37 БЕОГРАД, 8 СЕПТЕМБАР 1934. ГОДИИА VI
	BROJ 38 BEOGRAD, IS. SEPTEMBAR 1934. GODINA VI
	БРОЈ 39 БЕОГРАД, 22, СЕПТЕМБАР .1934, ГОДИНА VI
	BROJ 40 BEOGRAD, 29. SEPTEMBAR 1934. GODINA VI
	БРОЈ 41 БЕОГРАД, 6 ОКТОБАР 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 42 BEOGRAD, 13 OKTOBAR 1934. GODINA VI
	БРОЈ 43 БЕОГРАД, 20. ОКТОБАР 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 44 BEOGRAD, 27 OKTOBAR 1934. GODINA VI
	BROJ 46 BEOGRAD, 10. NOVEMBAR 1934. GODINA VI
	БРОЈ 47 БЕОРРАД, 17. НОВЕМБАР 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 48 BEOGRAD, 24 NOVEMBAR 1934. GODINA VI
	БРОЈ 49 БЕОГРАД, 1. ДЕЦЕМБАР 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 50 BEOGRAD, 8. DECEMBAR 1934. GODINA VI
	БРОЈ 51 БЕОГРАД, 15 ДЕЦЕМБАР 1934. ГОДИНА VI
	BROJ 52 BEOGRAD, 22. DECEMBAR 1934. GODINA VI

