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Sadržaj:

Državna fabrika šećera na Čukarici 

Хинка Франка Синови д. д., Загреб 

Конзум д. д. за промет робом у Загребу

DRŽAVNA FABRIKA ŠEĆERA NA ČUKARICI

Našim čitaocima je već poznato da u Jugoslaviji ima 9 

fabrika šećera, od kojih su dve državne —  na Belju i na Ču

karici. S obzirom na neobično teške prilike u kojima se nalazi 

naša industrija šećera, bili smo prijatno iznenađeni kad smo 

u bilansu Državne fabrike šećera na Čukarici pročitali da je 

1934/35 poslovna godina u ovom preduzeću zaključena sa do

bitkom od 10,3 miliona dinara.

Međutim, smatramo da bi bilo sasvim pogrešno kada bi 

na osnovu ove cifre zaključili da su se prilike u našoj indu

striji šećera znatno popravile. Situacija se u toku prošle go

dine verovatno nije pogoršala, ali nije bilo ni osetnog pobolj

šanja. Ovu tezu potvrđuju i podaci o proizvodnji šećera, koje 

iznosimo u siedećoj tablici:

Godina
Površine za
sejane šeć. 
repom u ha

Ukupna pro
izvodnja repe 
u vagonima

Ukupna pro
izvodnja šeć. 
u vagonima

1928/29 95.400 12.880

1929/30 94.580 13.160

1930/31 — •— 74.650 10.500

1931/32 37.138 60.873 7.509

1932/33 33.138 64.535 7.645

1933/34 24.507 47.649 6.715

1934/35 21.882 49.645 5.676

Naročiti komentar nije potreban. Dovoljno je napome

nuti da je proizvodnja šećera u 1934/35 u odnosu na 1928/29 

više nego prepolovljena. Uporedo s time smanjene su i povr

šine zasejane šećernom repom, kao i ukupna proizvodnja repe. 

Da bi se zaštitili zemljoradnici, otkupne cene repe utvrđene su 

uredbom, ali su fabrike zbog smanjenja potrošnje šećera bile 

prinuđene da pristupe smanjenju sađenja šećerne repe. šeće

rane su ipak morale da se bore s ogromnim teškoćama, jer se 

rešenje ne može naći u smanjenju proizvodnje, već u eventu

alnom povećanju potrošnje i planskom regulisanju prilika na 

tržištu.

Sve su fabrike morale da smanje SBoju proizvodnju, pa 

nije čudo što neke između njih nisu mogle da pokriju sve svoje 

režije. U prošloj poslovnoj godini došlo je do novog pada cena, 

jer su pojedine fabrike pokušavale da putem nižih cena i po

voljnijih uslova plaćanja povise svoju prodaju, a u vezi s tim 

t proizvodnju. Time su se gubici mogli samo povećati, a uticaj 

na potrošnju je ostao slab, jer se smanjenjem cene za pola di

nara ili za dinar, na primer sa 13 na 12 dinara, ne može u ja

čoj meri uticati na volju kupaca.

Izvoz šećera praktički i ne dolazi u obzir, a potrošnja 

u zemlji je vrlo slaba, U toku prošle godine u Jugoslaviji je 

potrošeno svega oko 6.700 vagona šećera. S obzirom na to da 

je stanovništvo naše zemlje dostiglo 15 miliona, to znači da 

na svakog stanovnika ne otpada veća prosečna potrošnja od
4,5 kg godišnje.

Potrošnja šećera u Jugoslaviji je niža nego u ma kojoj 

drugoj evropskoj zemlji. U 1934 jedino je Rumunija sa godi

šnjom potrošnjom od 4 kg po stanovniku stajala iza nas. Po

trošnja u Danskoj1, Engleskoj, Švedskoj i Švajcarskoj je skoro 

10 puta veća od naše.

Jačim sniženjem cena mogla bi se sigurno i kod nas po

trošnja udvostručiti, a to bi pretstavljalo spas kako za našu 

industriju šećera, tako i za zemljoradnike-proizvođače repe. 

Međutim, fabrike šećera došle su uglavnom već do najniže gra

nice. Dalje spuštanje cena potpuno im je nemoguće. Glavni ele- 

menat za formiranje cena šećera ne nalazi se, naime, u nji

hovim rukama, već u rukama države. Veće sniženje cena i 

osetniji porast potrošnje bio bi samo onda moguć, kada bi dr

žava pristupila sniženju trošarine. Ova iznosi danas 7,50 di

nara od jednog kg kristalnog, a 8,05 dinara od jednog kg še

ćera u kocki, bez ostalih poreza.. Verovatno je da bi prihodi 

od trošarine čak porasli, kada bi se smanjila trošarinska stopa. 

Do toga ubeđenja davno je došlo Ministarstvo saobraćaja — 

snizivši putničke tarife, a i Ministarstvo finansija u pogledu 

taksa na automobile.

Uprkos dobitku od 10,3 miliona, koji je za 1934/35 po

slovnu godinu iskazala Državna fabrika šećera na Čukarici, 

čini nam se da su naše konstatacije o stanju u šećernoj indu

striji tačne. Potvrđuju ih i pojedine pozicije u odnosnom bi

lansu, koji donosimo u donjoj tablici. Upoređenjem bilansnih 

pozicija iz prošle godine sa onima iz jedne ranije godine, u 

kojoj se proizvodnja već počela primetno smanjivati, dolazi se 

do zaključka, da pomenuti dobitak nije izazvan »sjajnom kon

junkturom« industrije šećera, već drugim okolnostima.

Račun izravnanja

Aktiva
1930/31 1934/35

u hiljadama dinara

Gotovina:

u blagajni 108 30

žiro račun kod banaka 18.626 18.734 4.841

Dužnici:

tekući račun 9.309

garancije 12.337

fabrični ekonomi 162 397

predujmovi 1921/25 1.013 916

predujmovi 1929/35 2.154 1.709

predujmovi 1931/31 8.669

penz. fond 369

prenosna kamata 30

Min. Fin. rač, viškova 9.712 ---

komitenti za šećer 2.301

razni dužnici 2.582 26.596

fabrikati 22.650
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Nepokretnosti:

zemljište i zgrade 

celokup. maš. uređaj 

Razna imovina:

, pokretnosti 

vrednosti rez. fonda 

hart, od vred. u trez. M. F.

Pasiva 

Obrtni kapital 

Rezervni fond 

Fond za obnovu 

Specijalni fond 

Pensioni fond

9.660

7.650 17.310

9.329

6.635 15,964

2.777

6.946

1.746

4.068

9.723 6.947 12.761

41.740

10.726

11.828

1.320

43.301

11.035

13.695

462

Poverioci:

M. F. dotacija dobiti 

M. F. trošarina 

privatni poverioci tek. 

prenosni poverioci 

otpisi duž. M. Pravde 

šećer u komision 

poverioci garancija 

neispl. repa 

tantijema 

Hartije od vred. rez. fonda 

Zbir bilansa

12.205

10.977

1.461

1.517

1.013

777

1.445 29.399

95.013

8.362

2.006

919

916

4.882

12.337

20
310 29.752

6.947

105.192

Slika završnih računa je vrlo interesantna. U praksi pada 

u oči prva pozicija, naime Obrtni kapital, koji u poslednjoj go

dini iznosi 43,3 miliona dinara. Kao državno preduzeće fabrika 

nema Sopstvene glavnice. Pozicija „Obrtni kapital” formirana 

je iz čiste dobiti, najvećim delom u 1926/27 i 1927/28 godini. 

Ova pozicija ne pretstavlja sav obrtni kapital fabrike. Fondovi 

(za obnovu i rezervni) iznose blizu 25 miliona dinara, a po

verioci 29,7 miliona.

Među poveriocima iskazano je na prvom mestu Ministar

stvo finansija sa 8,36 miliona dinara za čistu dobit, koj!a je pre

ostala posle odvajanja za fondove i nagradu upravi i osoblju. 

Poverioci garancija, prema kojima se u aktivi nalaze dužnici 

garancija, iskazani su sa 12,337.723 dinara. Treću znatniju po

ziciju među poveriocima pretstavljaju pošiljaoci šećera u komi

sion, koji su iskazani sa 4,88 miliona. U stvari iza ove pozi

cije stoji Državna fabrika šećera na Belju. Ako se od ukupnog 

iznosa poverioca (29,7 miliona) oduzmu pomenute tri pozicije, 

videće se da Fabrika uglavnom i nema poverioca. To znači 

da ona ne mora da plaća nikakve kamate, U tom pogledu Fa

brika na Čukarici je u povoljnijem položaju od svih ostalih fa

brika šećera, čak i od onih koje su kapitalom najjače.

Odvajanja za fondove vrše se redovno; oni su ipak 

u poslednjoj. godini prema 1930/31 samo za oko jedan milion 

dinara veći. U toku poslednjih godina smanjivan je i „fond za 

obnovu”, jer su na račun fonda nabavljena nova postrojenja.

Nije manje interesantna ni struktura aktive. Vrednost 

nepokretnosti, koje se sastoje iz zemljišta, zgrada i celokupnog 

mašinskog uređaja, iskazana je sa nepunih 16 miliona dinara. 

Početkom 1926, kada je fabrika postala državnom svojinom, 

mašine su joj bile, doduše, starije, i sa malim kapacitetom, ali 

su u međuvremenu dobrim delom zamen jene i modernizovane. 

U vezi S tim neće biti bez osnova pretpostavka, da je današnja 

stvarna vrednost investicija znatno veća. Zbog toga nećemo 

ovom prilikom da izračunavamo odnos između čistog dobitka i 

vrednosti investicija, jer bi i dobiveni koeficient iskorišćenja 

pretstavljao samo jednu hipotetičnu cifru. Kod vrednosti in

vesticija od 16 miliona čisti dobitak od 10,3 miliona pretstavlja 

svakako neobično zadovoljavajući uspeh.

Vrednost fabrikata na lageru, naime šećera, melase i re

zanaca iskazana je u poslednjoj godini sa 46,5 miliona dinara.

To znači da je neprodata roba, u odnosu na 1930/31, 

više nego udvostručena. Pre 1930/31 situacija je u tom pogledu 

bila još povoljnija. Tako je na pr. 1928/29 vrednost fabrikata 

na lageru iznosila samo 13,8 miliona, a 1927/28 čak —  samo 

7,8 miliona dinara. Stanje lagera očigledan je dokaz za to, da 

situacija naše šećerne industrije nije najpovoljnija. Ne treba 

misliti da je čukarička fabrika u tom pogledu usamljena. Na

protiv. I bilansi drugih fabrika šećera pokazuju slične ili još veće 

zalihe. To je opšta pojava, kojoj se ne treba čuditi s obzirom 

na činjenicu da .je potrošnja šećera brže opadala nego pro

izvodnja.

Gotovina u blagajni i po žiro-računu kod banaka iznosi 

4,87 miliona dinara prema 18,7 miliona u 1930/31 godini, što je 

zaista pretstavljalo neuobičajenu pojavu. Ranijih godina goto

vina je često nadmašila za skoro 100% celokupnu vrednost 

zemljišta, zgrada i fabričkog uređaja. Kao što se vidi, danas 

je kretanje gotovine normalno.

Ukupni iznos dužnika iskazan je sa 25,06 miliona dirmra 

i samo se neznatno promenio u odnosu na 1930/31. Ipak, ako 

bi se oduzeo iznos garancija od 12,3 miliona, koji pretstavlja 

dužnike naročite vrste, videlo bi se da je iznos dužnika u 

1934/35 manji od 13 miliona. Od toga otpada 9,3 miliona na 

dužnike po tekućim računima i 2,6 miliona na predujmove. U 

1930/31 ovi poslednji su iznosili 11,8 miliona dinara. Smanjenje 

predujmova je u vezi sa smanjenjem površine zasađene repom.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

. ' 1930/31 1934/35

Održanje fabr., plate i dr. 7.792 5.709

Porez i prirez 5.846 4.674

Otpisi 1.402 15.040 914- 11.297

Podela čiste dobiti:

Rez. fondu 5% 803 516
Fondu za obnovu 10% 1.606 1.032

Nagrada upravi 642 103

Nagrada osoblju 803 206
Penz. fondu 100
Dobit Min. Fin. 12.205 16.059 8.362 10.319

Prihodi

Od proizvodnje 27.573 19.935

Vanred prih., kamata, prov. 3.526 31.099 1.681 21.616
Zbir prihoda ili rashoda 31.099 21.616

Prihodi od proizvodnje iznosili su u poslednjoj godini

19,93 miliona prema 27,57 miliona u 1930/31 ili čak 66,36 mi

liona u 1926/27 godini. Rashodi su reducirani do krajnjih 

granica mogućnosti. Tako na primer za održavanje fabrike, 

plate, nadnice i ostale rashode izdato je samo 5,7 miliona pre

ma 7,8 miliona u 1930/31 i 11,1 miliona u 1928/29 godini. U 

istom razdoblju tantijema je smanjena sa 15% na 3% od do

bitka.

Za porez i prirez izdato je 4,67 miliona dinara. To znači 

da se fabrika šećera na Čukarici razlikuje od većine drugih 

državnih preduzeća, koja imaju karakter monopola. Iako dr

žavna, ipak fabrika ne uživa nikakve specijalne privilegije, već 

je izložena slobodnoj konkurenciji kao i sve ostale fabrike še

ćera. Ako je uprkos tome uspela da završi poslednju poslovnu 

godinu sa srazmerno najboljim rezultatom, zasluga pripada s 

jedne strane povoljnoj strukturi samog preduzeća, a s druge 

strane licima koja njome upravljaju.

U upravi Državne fabrike šećera na Čukarici nalaze se 

sledeča gospoda: Inž. Stanoje Nedeljković, kao pretsednik, 

Ljubomir Pokorni i Sima Miloševič, kao članovi. Direktor je 

g. Velimir Đurđić.
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ХИНКА ФРАНКА СИНОВИ Д. Д., ЗАГРЕБ

У Југославији нема ош ро никога коме би био непознат 

Франков додатак кафи. Међутим, винога je мањи број омих 

који зн&ју и то, да предузеће Хин«а Франка синови !Д. д. 

долали међу највећа наша домаћа акциотарска друштва. 

Фраикша фабрика je аторед тога једна од наших најстаријих 

и најслободнмјих цредузеЛа. To je раније била инокосна 

фирма, a 1920 године претворена je у акционарско друштво. 

Друштвена главница износи данае 40 лшлиона динара. Oea 

цифра јасно говори о  огромгој финаисијској снази фабрике, 

.јер je ноггорно да у Југославији има врло мален број инду- 

стријсжих предузећа са главницом од 40 или више милиона 

динара.

Фабрика производи сурогате и додатке кафи, сладну 

кафу, кафу од ражи и смокава. Њени .су производи у нашој 

држави тако уведени и омиљени и у најширим народним 

слојеви.ма, да су и нека друга предузећа покушала са чи- 

тавим иизсим сличних првпарата. У сврху .рекламе друге 

фабрике су често делиле евоје препарате и бес-платно. Ме- 

ђутим, -огромна већина потрошача остала je и иосле про,- 

б а  код Франка. У tom иогледу могло би .се готово peta , 

да Франк има неку врсту здонопола за додатке кафи и ка- 

фине сурогате. Када неко већ троши сурогате кафе, не 

задовољава се „еурогаТОм сурогата”, већ троши у првом 

реду -кафу Франк, која ужива »ајлепшу репутацију, чак и 

у «ајзабаченијим селима.

Привредиа делресија осетила се, ипак, и иа биланеу 

ове фабрике. Кафу фравк троши првенетвемо радништео 

и средњи сталеж. Због смањења гарихода омањени су и из- 

даци, a у вези с тим и потрошња кафе. Потрошња шећера 

у  земл>и пала je за 30—50%. У истој мери морала je бити 

емањена и потрошња кафе и кафиних сурогата, бар код 

средње и мање имућиих људи.

Глаина еировина за лр-оизводњу сурогата кафе je ци- 

корија, коју фабриКа Хинка Фраика Синави набавља у H a 

rnoj земљи. Ми имгсмо знатан број фабрика које повлаче 

лотребне сировине највећим делом из иностранства, иако 

би се иоте могле произв101Дити и код нас. Фабрика Хвнка 

Франка Синови je 'у том погледу много урадила. Она je 

,већ одавеа придобила сељаке из веких крајева, иарочито 

-из околине Крижеваца и Белавара, за гајење цикорије. Тиме 

je постигнута двострука корист. Сел>аци имају осигурану 

прођу за знатан део своје ороизводње, a средства плаћања 

ne морају ићи у иностранство ради набакке сировина.

Биланси Хикка Франка Сииови д. д. за неколико по- 

следњих година дају следећу слику:

Рачун изравнања

Актива 1930. 1932. 1933. 1934.

У хиљадамаi динара

Благајна 468 522 1.364 1.407

Дужимци 200 301 1.936 5.871

.Залихе и -направе 85.826 74.743 63.466 57.405

Пасива

Главнида 40.000 40.000 40.000 40.000

Резерва 3.792 3.541 2.714 2.800

ЈТатентна резерва 8.743

Баике (повер.) 38.386 29.388 19.663 11.945

Добитак 4.301 2.738 2.540 1.195
Збир биланса 86.498 75.567 66.766 64.683

Рачун губитка и добитка

Расходи 1934

Трошкови производње 13.132

ГЈродајни и општи посл. трошк. 18.384

Отоиси 2.491

Течајне разлнке 3.961

Пренос добитка 799

Добитак 1934 396

М р и хо д и

Пренос добитка 1933 799

Приходи од продаје 38.364

Збир прихода—^расхода 39.163

Збир биланса у 1934 години изиоси 64,68 милиона ди- 

нара према 66,76 лсилиша у претходиој години и 86,5 ми- 

лиона у 1930.

Актива се сасгоји из ‘Т|ри позиције: Благајпа, Дужиги- 

ци, Залихе и направе. Кретање ових лозиција »nje равно- 

мерно. Благајна показује постешени пораст. Стање комцем

1934 према оном из 1933 није се, додуше, много променило, 

али je штовина од 1932 до 1933 порасла за окоро милио« 

динара. Ситуација код банака примојрала je и многа друга 

индустријока предузећа да у својим |благајна.\1а држе веће 

износе готовине, как-о би !могли удовољити свим 'Сбавезама, 

у прв©м реду у )П0гл0ду чиновиичких плата и радничких 

надница. Франжова фабрика ради, иначе, са преко 200 рад- 

»ика, a даје посла и извесиом броју трговачких шутника.

Дужници су раније били иезнатни; у 1933 години по- 

расли су ма 1,93 милиоиа, a у 1934 и та je цифра утро- 

стручеиа, тако да je ова позиција изнела 5,87 милисна. To 

je у вези с привредном депресијом. До:к je куповна снага 

пот.рошача била јача, предузеће je могло радити за готово 

и не одобравати вересију. Сада се нашло. пред дилемом, да 

пристули жредигтирању или дал>ем омањењу продаје. Извесну 

улогу играла .je при томе мажда и конкуренција других фа- 

брика, јер трговци-детаљисти ф‘0)рсирају наравно оиу !робу 

коју могу да добију уз повољније услове плаћања.

Насупрогг порасту благајне и дужиика, залихе, и на- 

праве се постепено смањују: ta  85 милиона у 1930 «а  78 

У 1931 години; 74 у 1932 години, 63 у 1933, и најзад иа 57 

милиона у 1934 години. Како еу инвестиције и залихе би- 

лансиране у једној позицији, тешко je тачне» установити »о;- 

лико отпада на. инвестиције, a колико на залихе. Код на- 

црава омањење Јможе доћи једино од амсртизационе «воте. 

Према томе смањење се мора углавном односити на залихе, 

што je у вези са смањењем производње због опадања .кон- 
зума. :

Упоредо са смањењем залиха и направа у активи, 

смакују се и повериоци у пасиви. У 1934 они износе 11,94 

милиоиа npe*ia 19,66 милио-на у претходној гадини и 38,38 

милиона у 1930. Приватних шверилаца неича, jeip фабрика 

дугује искључиво еовчаним заводима. Разуме te, да je у вези 

с тиме поправљена и структура пасиве. Одное између соп- 

ствених и туђих сретстава inoicxaoi je. ca 4 према 1 иеабично 

повољан.

Последње године јавља се у тгасиви и једна нова по- 

зиција —  латентна резерва, која je исказаиа са 8,74 милиона 

динара. Латвнтна ^резерва разликује се од друсих резерви 

no томе што ле претставља остварени добитак (због чега 

се »е би кжела ии оиорезивати), него једноставну помоћну 

позицију за оирезно билансираље. У активи су исказане из- 

веше имовиноке вредкости, «оје у моменту биланеирања 

ј-ош евентуално лостоје, али te ае зна да ли ће се оне етвар- 

но и реализсвати, или ће cv. доцније смањити, или можда и 

сасвим 'изгубити. Предвиђајући будући ризико предузеће te 

брани од евентуалмих потреса, којима би, ииаче, могло би- 

ти изложено.

Интересантае je и рачун губитка и добитка јер обу- 

хвата 'Све прихаде и раеходе, тако да .се, на пример, тачи® 

зиди однос између трошкова ироизводње и олих адлинистра- 

циуе и прадаје, као н ородајии ефекат. Овај еоследњи je 

износио Омилиона):

1930 1931 1932 1933 1934

60,3 53,5 41,2 40,8 38,4

У 1934 отпало je на троткове производње 13,13 ми- 

лиона, a на прадајне и опште послоете трошкове 18,38 ми-
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лиона динара. У 1931 производни трошкови су износили 23, 

a продајни и снпшти 20,6 милиона. To значн да су се трош- 

кови производње углавном кретали паралелно са приходи- 

ма од продаје, док су продајни трошкови сама незнатно 

смањени. Један доказ више, да je због депресмје с продајом 

ишло теже.

Ранијих година оствареми добитак je онемогућивао 

сразмерно доста швољно укамаћење главиице, Он je изно- 

сио (у милионима динара):

1930 1931 1932 1933 1934

4,30 4,47 2,74 2,54 0,39

Насупрот томе, 1934 година завршена je ca добитком 

од само 396 хиљада дииара. To значи да je укамаћење оста- 

ло испод 1%. С обзиром на врло отрезно пословање и иа 

неумањени реноме Фраикових производа, можемо се нада- 

ти да ће лословни резултат у идућој годши бити сигурно 

повољнији.

У утправи се налазе следећа r. г.: Валтер Франк, Ро- 

берт Мишули», Иван X. Франк, Др. Јосип Посиловић, Дра- 

гутин Штигл, Антун Рупрехт, Метод Бенда, Јосип Хра- 
бовски.

КОНЗУМ Д. Д. ЗА ПРОМЕТ РОБОМ У ЗАГРЕБУ

Трговишм иа мало животним намирницама «екада су 

се бавиле само радње које су припадале појединцима. Нико 

није ни слутио да he у детаљмој трговини животнх намир- 

ница моћи да се афирмирају и акционарска друштва. Данас 

je то етварност. Ha западу није ништа иеобично да акцио- 

нарска друштва подржавају продавиице за животне намнр- 

иице готово у свим већим меетима, a у зећим градовпма 

чак no неколико. Акционарека друштва и филијалнн дућа- 

ни у трговини животних намирница нису више нп код нас 

»икаква реткост. Једино слично друштво иаследили смо од 

старе Аустрије —  фирму Јулио Мајнл. Ово предузеће има- 

ло je своје тродавнице скоро у свим већим местима бивше 

монархије. Из филијала које су остале у Југослашфг осно- 

вано je непосредно после рата засебно акционарско друштво.

Пре неколико година лочеле су и иеке до.маће вели- 

ке радње животним намирнидама да оснивају филијалие 

продашице. To je учинила и фирма Конзум д. д. за про- 

мет робом у Загребу. Углавиом држе се исти артикли које 

вма и Јулио Мајил, a највише кава, чај, гтиринач, чоколада, 

бонбоии и остала колоиијалва и деликатесиа роба. Поред фи- 

лиј'алних ородавница у Запребу, Конзум д. д. било je основало 

и властиту филијалу у Оплиту. Конзум д. ,д. основано je 

1919 године. Међутим, у то доба предузеће je радило ис- 

кључиво иа велико. Увозило je колонијалиу робу и прода- 

вало ју je мањим трговдима у  унутрашњости и колонијал- 

ним и деликатесним радњама у Загребу.

Главница je износила у прво време 2 милиона кру- 

на. 1920 године повећана je иа 4 лшлиша круна, a 1922 

године 4 милиона круна претварају се у 1 милион динара. 

Данашња главница износи 2 милиоиа динара. Упркос теш- 

ким привредним приликама предузеће je било у стаи.у да 

у последшој годиии пожаже повољније резултате.

Биланси за неколико последњих година пружају сле- 
дећу слику:

Актива 1929 1930 1931 1932 1934

у хиљадама динара
Готовина 131 82 133 73 121
Бфекти 150 150 150 130
Залихе робе 995 946 892 1.108 1.309
Дужници 2.457 2.808 2.105 1.679 1.887
Јамчевине -- 8
Некретвине 490 490 490 490 490
Инвентар 47 40 35 35 35
Возила 29 10 8 S 8

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000

Резерва 600 600 650 675 ... 700

Повериоци 2.587 2.826 2.085 1.711 584

Баика ►-- 535

Дивиденда --- 0,5

Добитак 23 101 78 11 168,5

Збир биланса 4.30) 4.528 3.815 3.402 3.988

У однооу на 1932 у 1934 години збир биланса je по- 

растао за близу 600 хиљада динара. Повериоци су, додуше, 

за исто толики изиос смањени —  ,са 1,71 милиона на< 1,12' 

милиона дцнара (Повериоци 584 хиљаде и банка 535 хиља- 

да). Међутим, »асупрот товие повећана je и готовина са 

једног на два милиона динара. С друге стране порастао je- 

и резервни фонд за 25 хиљада —  са 675 на 700 хиљада ди- 

нара, a исказани дрбитак je такође знатно већи —  155 хи- 

л.ада, односно са преиосом из 1933 годиие 168,5 хил.ада 

динара према самих 11 хиљада у 1932 години.

Интересантне су и npoiweHe у активи. Готовина je 

повећана за 50 хиљада —  са 73 иа 121 хиљаду динара.. 

Позиција ефекти износила je дуго годииа 150 хил»ада ди- 

HSipa. У 1932 та позиција je елимширана, али се у 1934 опет 

јавља 'Са износом од 130 хиљада дииара. Залихе робе пока— 

зу ју  у току последњих година сталан пораст. To je и pa— 

зумљиво с обзиром на то што се сада тежиште посла no- 

ставља на властите детаљне продавнице, док се раније 

углавшм радило само о ггродаји Ma»mi трговцима, По— 

требно je да свака продавница има знатан асорти.мз» свих. 

артикала с којима ради.

У одиосу на 1932 и дужници -су у 1934 порасли за- 

око 200 хиљада дииара. С обзиром на то што се форсира 

продаја у властитим продавницама, требало би очекивати: 

суоротно кретање дужника, јер детаљне продавнице раде 

готово искључиво за готово. Међутим^ пораст дужиика до— 

казује, да се још увек обраћа велика пажња и продаји робе- 

мањим трговцима.

Повећањем главнице оа једног иа два милиона д;:- 

нара необичио се поправио однос између сопствених и ту- 

ђих средстава. Управа je и раније настојала да у том ino- 

гледу постави предузеће на што je могуће здравију о<сно-- 

ву. Док су у 1930 властита средства стајала према туђима 

као 4 према 7, тај се однос у 1931 поправља Hia 4 стрема 5,. 

у 1932 години «а 4 према 4, a у 1934 чак на 4 према l a/ r  

И однос између инвестиционе и обртае имовмне у активи je* 

сасвим здрав, јер прва према другој стоји као 1 према 6.

Пада у очи да je амортизација инвестиција слаба.- 

Вредност инвентара у 1934 исказана je ca 35 хиљада ди- 

нара, односно с износом који je само за 12 хиљада мањи 

од оног из 1929. Слично je и с птаицијом возила, a ие-- 

кретнине исказују се већ иеколико година у нвпромење- 

ном износу од 490 хиљада динара. Међутим, ствар се може- 

лако објаснити, кад се зна да су цене некретаинама у За- 

гребу стално расле.

У 1934 био je необичж) повољан и међусобни од- 

нос између позиција активе и пасиве. Само једна петина 

властитих -средстава, била je . дрвољна да иокрије целу ин- 

вестициоиу имовину (иекретнине, инвентар и возила). Са 

прео<стале четири петине ^ластипих срејдстава покривени 

су ефекти, готовина, залихе робе и преко једне трећине- 

дужника, За другу трећину дужника служе банкар.ски кре- 

дити, a за последњу — остали по-вериоци.

Остварени добитак омогућио би исллату дивиденде од.. 

7,5%, што за данашње прилике представља сасвим задово- 

љавајући резултат.
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Dubrovačka trgovačka banka и Dubrovniku 

Народна млинска и господарска индустрија д. Д., Загреб 

„Хаг“ трговачко дионичарско друштво у Загребу 

Вуковарска кудељара и предионица д. д., Вуковар 

Загорска творница вунених тканина д. д., Загреб

DUBROVAČKA TRGOVAČKA BANKA U DUBROVNIKU

Čitaoci „Narodnog Blagostanja” sigurno su primetili, da 

još nismo analizovali bilanse Dubrovačke trgovačke banke za

1933 i 1934 godinu. Već smo u 1936 godini, pa bi se mogla 

uskoro očekivati i analiza bilansa za 1935. Međutim, tome ni

smo krivi ni mi, ni Dubrovačka trgovačka banka, već nenor

malno stanje u kome se nalazi celokupno naše bankarstvo. 

Pomenuti bilansi za 1933 i 1934 godinu objavljeni su tek pre 

nekoliko dana, a zbor akcionara, kome su ti bilansi podneti na 

odobrenje, održan je 29 decembra 1935 godine.

Dubrovačka trgovačka banka ne spada među preduzeća 

koja ne znaju za pravila i dobre običaje, pa smo ubeđeni da je 

ovako velikom zadocnjenju jedini uzrok, zaista, u vanrednim 

prilikama i pometnji izazvanoj svojevremenom panikom ula

gača. Mi smo već imali priliku da napomenemo, da je u Dalma

ciji kriza poverenja bila neobično teška. Nju je potenciralo 

napuštanje zlatnog važenja u Engleskoj, koje se često spomi

njalo kao uzrok krize poverenja i bankarske krize u svetu i 

kod nas. Iako to za ostale krajeve naše zemlje nije tačno, 

ipak važi za Dalmaciju, gde je engleska funta bila omiljenija 

možda i od amerikanskog dolara. U Dalmaciji dominira, na

ime, pomorstvo. Naročito u Dubrovniku. Pomorci i pomorska 

plovidba računaju u funtama, pa nije čudo što je pad funte 

izazvao pometnju i kod dalmatinskog stanovništva. Jako su re

ducirane, ili čak i sasvim prestale i pošiljke iseljenika.

Tome treba dodati i dugotrajnu krizu pomorske plo

vidbe. Njome su najjače pogođeni upravo Dubrovčani, koji su 

po tradiciji ulagali svoje kapitale skoro isključivo u pomorstvo. 

Dalmatinci uopšte, a Dubrovčani naročito vekovima su izgra

đivali našu pomorsku trgovinu i plovidbu, dok je nisu podigli 

na zavidan stepen. Borba sa stranom konkurencijom postala 

je vrlo teška, jer strana parobrodarska društva uživaju velike 

subvencije, koje se nikako ne mogu meriti sa malom pomoći 

koja se daje našem pomorstvu. Osim toga, kod nas je naplata 

subvencije bila sasvim neredovna. Postojali su vrlo znatni 

zaostaci. U izveštaju Dubrovačke trgovačke banke, koja po

država uske veze sa pomorstvom Dubrovnika, a naročito sa 

Dubrovačkom parobrodskom plovidbom ipak se konstatuje da 

ova „zavidnom požrtvovnošću prkosi elementarnoj krizi koja 

se je strašno ispoljila i oduljila zapljuskujući valovitom silinom 

naše pomorstvo”.

Što se tiče turizma, koji pretstavlja drugu važnu pri

vrednu granu naših primorskih krajeva, stanje ne zadovoljava 

takođe sasvim, ali nije ni tako očajno. Zahvaljujući naporima 

i propagandi naših i stranih turističkih i putničkih biroa turi

zam je prema broju posetilaca čak i nešto porastao, ali je

opao kvalitet putnika. Tome su kriva devizna ograničenja koja 

postoje u skoro svim evropskim zemljama, kao i svetska pri

vredna depresija.

Sve ove nepovoljne okolnosti morale su ostaviti duboke 

tragove i kod novčanih zavoda. Pored drugih banaka, lokalnih 

i filijala zagrebačkih i ljubljanskih velikih banaka, i Dubro

vačka trgovačka banka bila je primorana da zatraži zaštitu. 

Zbog toga i ona radi po postoječoj Uredbi, a odobreno joj je 

i odlaganje plaćanja na šest godina. Međutim, ona je zatražila 

zaštitu tek u avgustu 1933 godine. To znači da je sopstvenom 

snagom dosta dugo odolevala jakom pritisku ekonomske depre

sije i opšteg nepoverenja. U stvari, to nepoverenje i nije bilo 

toliko upereno prema Dubrovačkoj trgovačkoj banci, koliko 

je rezultat sticaja prilika s jedne strane u zemlji i u svetu, a 

s druge strane u samom Dubrovniku i okolini, rejonu bančinog 

poslovanja.

Ako se malo bliže zagleda donja tablica, u kojoj smo* 

uporedili kretanje glavnih pozicija ove najveće lokalne banke 

u Dubrovniku, onda možemo konstatovati, da je ona kroz po

men ute teške prilike relativno čak vrlo dobro prošla.

Račun izravnanja

Aktiva

Blagajna 

Efekti i valute 

Dužnici 

Nepokretnosti

Pastva 

Glavnica 

Rez. fond 

Poverioci 

Uložne knj. 

Neispl. divid. 

Dobitak 

Zbir bilansa

Rashodi

Kamata 

Upr. trošk. 

Porezi

Otpis na efekt. 

Dobit

1930 1931 1932 1933 1934

u hiljadama dinara

3.436 1.930 908 471 679

14.714 10.748 10.592 9.312 7.707

58.838 39.032 30.362 27.514 29.937

726 726 726 726 726.

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

2.525 2.525 2.525 2.525 2.525.

48.905 26.098 23.309 19.687 21,497

23.123 20.933 14.143 13.231 12.316

19 5 5 5 5-

642 375 106 75 161

77.714 52.436 42.588 38.023 39.049

Račun gubitka i dobitka

1.276 1.278 1.024 778 545

652 637 623 506 453:

97 102 95 97 78

1.957 945 280 826

658 375 106 75 161
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Prihodi

Prenos dobiti 62 26 1 106 75

Kamata i prov. 2.621 2.588 1.604 1.630 1.988

Razni poslovi 1.735 1.188

Zbir prih. i rash. 2.683 4.349 2.793 1.736 2.063

Bilans Dubrovačke trgovačke banke je vrlo prost. U

aktivi ima četiri pozicije, a isto toliko i u pasivi, ako se izuzme 

pozicija dobiti. Sopstvena sretstva ostala su nepromenjena sa 

nešto preko 5 miliona, od čega otpada 2,5 miliona na glavnicu, 

a ostalo na nepodeljeni dobitak i rezervni fond, koji iznose 

oko 110% od glavnice.

Postoje dve vrste tuđih sredstava: poverioci po tekućim 

računima i po uložnim knjižicama. Prvi su opali sa 48,9 mili

ona u 1930 na 19,68 miliona u 1933. Pada u oči veliki pad u

1931 (sa 48,9 na 26 miliona). Međutim, on nije izazvan krizom 

poverenja već prvenstveno poslovnim dispozicijama Dubro

vačke banke parobrodske plovidbe d. d., čiji su glavni akcionari 

istovremeno i sopstvenici gotovo svih akcija Dubrovačke trgo

vačke banke. U to vreme je izvršena otplata našeg velikog put- 

tiičkrig broda „Kralj Aleksandar I”, koji je kupljen u Engle

skoj. Opadanje poverilaca je zaustavljeno. Oni su u 1934 čak 

i  porasli za blizu 2 miliona i iznose 21,5 miliona dinara.

Ulozi na štednju, koji su u 1930 iznosili 23,12 miliona, 

■opali su na 12,36 miliona dinara u 1934 g. Najveće smanjenje 

uloga bilo je u 1932 godini.

Od 1930 do 1933 zbir bilansa je pao sa 77,7 na 38,0 mi

liona. To znači da je više nego prepolovljen. To znači dalje, 

da je likvidnost Dubrovačke trgovačke banke u to vreme mo- 

morala da bude neobično velika, jer ni za znatno veću banku 

ne bi bila mala stvar isplatiti za tako kratko vreme blizu 40 

miliona tuđih sredstava, i prepoloviti zbir bilansa. Ponovni 

porast zbira bilansa u 1934, iako nije naročito velik, ipak nam 

dokazuje da je najniža tačka već prebrođena. Vidi se da je 

uprava svim silama nastojala da izvede zavod iz opšteg ne

normalnog stanja i da ga osposobi za redovan rad i život. Ako 

u tome nije još potpuno uspela, krive su opšte prilike. Ako se 

one i dalje ne pogoršaju, Dubrovačka trgovačka banka doći će, 

.svakako, u red zavoda koji će se kao prvi odreći zaštite.

Promene u strukturi aktive su takođe vrlo interesantne. 

Aktivni tekući računi reducirani su sa 58,8 miliona u 1930 go

dini na 27,5 miliona u 1930, ali su u 1934 opet porasli za 2,4 

miliona i iznose 29,9 miliona dinara. Verovatno je da se 

i ovo poslednje povećanje dobrim delom odnosi na Dubrovačku 

parobrodsku plovidbu, koja je prema našim informacijama još 

potraživala znatne iznose od države na ime ugovorene subven

cije. U 1934 blagajna je prema 1933 porasla za 200 hiljada di

nara. Pozicija Efekti i valute reducirana je od 1930 do 1934 

godine sa 14,7 na 7,7 miliona dinara. Smanjenje iznosi 7 mili

ona, od čega otpada 4 miliona na kursne razlike koje su ot

pisane —  iz čistih godišnjih zarada. Uprkos ovako jakim otpi

sima, banka je ipak bila u stanju da u svim analiziranim go

dinama iskaže dobitak. Jedino bi se u 1933 javio neznatni gu

bitak, da nije bilo prenosa dobitka iz 1932.

Prihodi od kamata i provizija u 1934 opet su dostigli 

iznos od blizu 2 miliona dinara. Oni su za 25% veći nego u

1932 ili 1933. Nasuprot tome, svi rashodi su smanjeni, i da 

nije bilo otpisa na efektima od 826 hiljada dinara 1934 godina 

se mogla završiti sa znatno većim dobitkom.

Kao dokaz za veliki ugled i renome koji uživa Dubro

vačka trgovačka banka može da posluži i činjenica, da je njoj 

poverena na upravljanje Agencija Narodne Banke Kraljevine 

Jugoslavije u Dubrovniku. Dubrovačka trgovačka banka je isto 

tako vršila i turističke isplate za račun i po odredbi Državne 

hipotekarne banke Kraljevine Jugoslavije.

U upravi se nalaze siedeća gospoda: Federiko Glavić, 

kao pretsednik, i članovi D-r štefi Račić, Tomo Glavić i Josip 

Lovrič, članovi nadzornog odbora su g. g.: ivo kap. Papić, Vicko 

kap. Miloš, Gašo Dalleore, Lale N. Zuber. Direktor banke je g. 

Ivo Barać,

НАРОДНА МЛИНСКА И ГОСПОДАРСКА ИНДУСТРИЈА 

Д. Д., ЗАГРЕБ

Hama млинска индустрија je j'Oau увек у кризи, на- 

рочито’ извозна грана ове индустрије. За велике млинове 

то je гтојава која траје већ десет година. Капацитет мли- 

нова ije далеко већи од домаће штрошње. Иде тешко и са 

извозом пшенице, а «а »звоз брашна не може се ни по~ 
мишљати.

Постојећи велики д5лииови постепено обустављају 

рад, пр-етварајући ve у друга предузећа. Међутим, тај 

ггроцер није још напредовао у тој мери, да би се могло 

говорити о сређењу ирилика. Шта више, оодижу -се и нови 

млинови мањег капацитета, јер je искуство лохазало, да су 

код мањих млинова режије често ее само аисолутно, већ и 

релативио ниже. Мањи и средњи млинови са уелехом кон- 
ку.ришу великима.

Народна млитаска и гооподарствена индустрија д. д. 

основана je ijoui 1920 године, уз учешће Прве хрватске ште- 

дионице. Млиноеи жоји припадају њеном концерну имају ту 

предност, да ©е налазе ближе центрима «оизума брашна. 

„NapoflHa“ je заинтересована и у лууштиони пиринча, која 

je иисталирана у загребачком паромлииу, a иначе има као 

главни задата]К да омогући одмосним млимовима смањење 

трошлова иутем заједничке куоовине оиравина и другог 

материјала. Велвка финаисијска 1средства „Народне“, њенз 

jaiKOi залеђе kao и људи који су на челу предузећа пружају 

све гаранције за то, да he односни млинши уз много мање 

исртава пребродити дуготрајну «ризу.

Билаиси Народне вдлинске и госоодарствене инду-

стрије д. д., Загреб, за неколико последњих шднна оваке

изгледају :

1931 1932 1933 1934

Актива 'У хиљадама динара

Благајна 158 19 99 13

Ефекти 28.256 28.256 28.235 28.222

Дужници 5.315 6.859

Залихе 6.657 6.691 6.827 6.801

Кауције 9 9 ---

Возила и инвентар 10 --

Пасива

Г лавница 30.000 30.000 30.000 30.000

Рез. фомд 297 297 297 297

Иовериоци и акцепти 10.092 4.658 4.619 11.146

Кауције 9 . 9 --- -

Превос добити 11 245

Добит тек. r. 7 11 234 207

Збир биламса 40.405 34.975 35.161 41,895

Збир биланса у 1934 изноеи 41,89 милиона према 35,1§ 

милиона у претходној тодини. Међутим, ово' п01већање je, 

углавном, само формалио. У 1932 и 1933 исказан je, иаиме, 

само сал)до тек. рачуна. Ако се малО' боље погледа струк- 

тура пасиве видеће се да je однос између оопствених м 

туђих средстава необично повољан, јер на туђа средства 

отпада сазио једна четвр.тина ових оредстава којима пре- 

дузеће располаже.

У активи постоје у ствари само три важније пози- 

ције: ефекии са 28,22 . милиона, дужиици са 6,85 и .залихе
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ca 6,80 милиана динара. Пада у очи велики износ ефеката. 

Они претстављају више од 2/3 активе. To je рада тога што 

Народна млипска ивдустрија фуигира не само као продајна 

централа однооних млинова, већг такође као мека врсха 

холдингнкомпаније, na у свом портфељу има акције од не- 

колико предузећа. Поеледња трећина активе отпада на дуж- 

нике и залихе робе. Међу дуж-ницима фигурира и готовииа 

код банке, тако -да тотовмна у .благајни износи само 13 

зшл>а,да динара.

У управи су г.г.: Миливој Црнадак, каО' претседник, 

д-р Теодор Бошњак, д-р ЈБудевит пл. Јосиповић, . Фрањо

• Сабо и д-р Браико Пливерић, као чланови, a генерални ди- 

рехтор je г. Мавро Авдоелрад.

„ХАГ” ТРГОВАЧКО ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО 

У ЗАГРЕБУ

Биланс „Хаг-а” трговачког дионичароиаг друштва за 

ввследње 4 године показује следећу слику :

1931 1932 1933 1934

Актива у хиљадама динара

Роба ' 4.387 5.985 4.766 4.221

Благајна 287 550 2.461 1.214

Дужници 5.182 3.451 2.843 3.975

Инвентар 215 216 248 413

Губитак 458

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Повериоци 165 230 120 307

Добита« 19 7 213 ---

Збир биланса 10.185 10.237 10.333 10.309

Рачун губитка и добитка овог лута није објављен.

i Прошла година свршила се са дефицитом од 458 хиљада 

динара. Ранијих година пословање ice «овстантно сврша- 

. вало са дабитком. Године 1933 тај je добитак износио 213 

хиљада дмнара. Према томе, упоредимо ли пословни резул- 

тат године 1934 са оним године 1933, видимо једно погор- 

, шање за сиоро 700 хиљада динара.

Taj губитак долази no свој прилици од отггиса дуби- 

озних лотраживања, јер би иначе било тешко веровати 

. да би редовно пословање, roje се до <сада увек свршавало 

макар и са чедним вшнком, одједном дало тако негативне 

резултате. A отписи та дубиозама сигурно се опет одно- 

се добрим делом на потраживања жоја се вуку већ неко- 

..лико година.

У години 1931 дубиози изнасе 316 хиљада, a у ro- 

диии 1932 чак 471 хиљада дишра. У години 1933 иа дуби- 

озима je отписано само 18 хиљада динара. Сигурно je да 

се мало превише штимистички гледало иа ситуацију, кад 

je отпис дубиоза био толико пао. Прошле године морала 

се због тога опет извршити «оректура и отписати и једаа 

, део шотраживања која je евентуално требало отлисати већ 
у 1933 годиии.

Већи добитак у 1933 имао се нриписати чињеиици да 

ie те године било знатпно! мање отписано непо; раније. С 

друге страие губитак у 1934 изазвак je no свој прилици

• чињеницом да се морало отписати не ica.M0 на дубиозима

1934 HeVioi иакиадно и за 1933 годину.

У 'самом билавсу нема веђих промена. Дужници су 

порасли за нешто преко милион динара са 2,84 на 3,97 

Јшлиона. По прилици за исто толики износ смањена je 

готавина, са 2,46 иа 1,21 милиоиа. У 1933 години .готовина 

je  заиста. била аиормално висо.ка. При збиру билаиса од 

10 милиана динара, држати готовину ад преко 2 м«лиоиа

свакажо je необнчна појава. Па и готовина од 1,2 милиона 

динара ванредио je висока. Међутим с  обзиром на то да 

предузеће има деоничку главииду од 10 милиоиа динара, 

оно нема скоро никаквих новчаних обавеза na држи лри- 

времено у благајни односно ло жиро- и чековним рзчунима 

сва средства која вису ангажшана у лословању.

„Хаг” се бави велетрговинсми техстмлном робом. У 

првом реду такозваном кратком робом. Међутим, и у тој 

граии трловине ситуација пастаје ове тежа. Поједине 

творнице текстилне робе траже у све већој мери непо- 

средеу везу :са детаљним трговцем и тако се велетрговине 

и овде све више елимивирају. Додуше, мвоге творнице 

имале еу веома лоше искуство у неп-зсредно.м послован.у 

са детаљно-м трговинам, ijep нису довољно познавале кре- 

дитну способпост купаца-трговаца «а мало. Творнице су 

имале због тога и знатне губитке. Баш овај ризико који 

je скопчан са  непосредним посло!вањ.ем са детаљ.»стима 

прим!орава многе индустрије да рестривгирају непосредно 

по/словање и да се ' пшово послуже посредством трговине 

на велико, која џма дуже искуство и боље п0(знавање тр- 
•жииших прилика.

У науновије време ©ceha се у трговши, нарочито у 

текстилној трговини извесно побољшање прилика. Тражња 

je нешто порасла, a и плаћања могу да задовоље. Порастом 

цена неких аграрних продуката осетно су се поправиле 

прилике у оиим крајевима који еису у већој 'мери страдали 

од суше адносно ад других елементарних иепогода.

У управи се налазе г.г.: Антон пл. Михаиловнћ, као 

прет.седник, Артур Пергер, д-р Давид Карловић,. Фридрих 
Флахер и д-р Лотар Baje, као чланови.

ВУКОВАРСКА КУДЕЉАРА И ПРЕДИОНИЦА Д. Д., 

ВУКОВАР

Билаис Вуковарске кудељаре и предиоеиде д. д. за 
последње 4 године даје следећу слику :

1931/32 1932/33 1933/34 1934/35

Актива У хаљадама динара
Благајна 27 30 29 11
Зтраде 3.760 3.760 3.760 3.994
Машине 10.278 12.463 12.410
Електрична мрежа 4,468 4.517 4.517
Машине и елекпр. мрежа 16.865
Инвентар 480 449 453 413
Роба 2.889 472 1.187 1.996
Дужници 2.889 3.593 3.861 4.105
Ефекти 21
Губитак 105 314 419 512

ПаСива

Главница 4.500 4.500 4.500 4.500
Резерве 7 7 7 7

Резерва валоризације 1.604 1.604 1.604 1.604
Амортшација елект. мреже 764 989 1.216 1.929
Повериоци 18.795 18.373 19.195 19.926
Збир биланса 25.671 25.780 26.829 27.968

Код зграда видимо пораст од «ешто преко 200 хиља-

да динара. Код машииа и електричне мреже нема промена, 

осим формалних. До ове године, машине и електрична мре- 

жа били су у биланоу лосебно искавани, док су у билаису 

за последњу годину обе лозиције исказане у једној цифри-. 

Kao што je познато, Вуковарска «удељара енабдева елек- 

тричном енергијоад не еамо своју творвицу, већ даје и 

осветљење граду Вуковару, Из тих разлога била je до сада 

електрич)ма иисталација, дотично мрежа *оја je водила у
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град, посебиа исказана. Тако пост.оји и у пасиви лосебна 

позиција „амортизација елехтринне мреже“. Ta амортиза- 

ција износи схоро 2 мишиона динара или неких 40% изво- 

са са којим je електричма мрежа исказана прошле године.

KaiKO роба тако и дужници локазују извесаи пораст. 

To би згаачило да je пред коиац тодине творнмца била ин- 

тензивније запослена. Hauioj индуотрији кудеље није се по- 

клањало довољно пажње, као ни оаој .граеи наше пољо- 

привреде која се бавила хултуром кудеље. Тек последње 

две године, кад су цеие житарицама јако лопустиле, при- 

онуло се интвнвивеијој култури кудеље и лана. Постугнути 

резултата задовољавају у сваком погледу, тако да je та 

култура даиас у знатном порасту. Изкести се могу потово 

неограничене количине, уз цену која je гговољнија него за 

друге аграрне продукте. Треба очекввати да ће идуће 

годике површша засејана ланом и кудељом бити знатно 

већа него што je била ове године.

Највеће количине кудеље иду у Немачку. Међутим 

f-извоз у Немачжу не може нам мнош коивенирати, јер мо- 

рамо чекати на протувредност и оо неколизт месеци. Због 

тога многи извозници покушавају да ородру и иа друга 

тржишта у Француску, Енглеску и Скаидинавске државе. 

Постигиути су у том погледу веома давољни резултати, 

тако да- више не зависимо толико од мемшког тржишта, 

Много иаше кудеље ишло je у шоменуте земље лреко Не- 

мачке, која je добивала здраве девизе a ми смо месецима 

чокали аа марке.

-Посшвии резултат ни прошле шдиие није бмо ,rm- 

вољан. Губитах дашси 93 хиљаде. Заједно са преиосима 

из ранијих година губитак износи 512 хиљада, Међутим с 

обзиром на (интензианије лословање које се сада опажа као 

и иа боље изгледе за нашу културу и индустрију «удеље, 

можемо !Очекивати да he серија неповол>иих го>дииа бнти 

замењена ca 'Cepi^öM година acoij-e ће одбацивати пасловии 
вишак.

У управм се иалазе г. г. д-р Стјепан Крафт, Фрањо 

Пфајфер, д-р Бранко Пливерић, Еуген В. Шулце, Иваи 

Шрам, Адам Холцхауер и д-р инж. Н. Пшеница.

ЗАГОРСКА ТВОРНИЦА ВУНЕНИХ ТКАНИНА Д. Д.

ЗАГРББ

Загорока творница вунених шанииа држи (Ових даиа 

главну скугшгшну која има да одобри билансе за годиие

1932, 33 и 34. Да се чекало још коју недељу, могао се скуп- 

штини одједном поднети иа гадобрење биланс за 1935 год.

Ово велико закашњење са главном скупштино^м »ма 

се ор^иписати размирицама и ©поршима «оји су постојали из- 

међу главних акционара моји су некавда' били подједиако ija- 

ки. Један пакет акција био je у домаћим рукама, дсж je дру- 

ги припадао шљским интсресштима који су се у знатној 

мер» 'пласирали у нашој тшсгилној индустрији. Кад није би- 

ло могуће наћи излаз no мојем би обе лрупе могле сарађи- 

вати у оредузећу, зажључено ije да се одржи лицитација по- 

сле које би све ажције биле концентрисане у једној руци, 

која би онда могла да води предузеће no свом иахођењу. Ha 

лицитацији која je држаиа септембра ове шдине, акц^је су 

остале у рукама полхских интересената. Али се жора при- 

знати да je за уступљене акијије добивена ванредно повол>- 

на цена тажо да ће домаћи иитересеши подићи у близшш 

данашње творнице једиу нову, ж роз модерно уређену. Са 

ооштег привредног гледишта профит ije у томе, што ћемо 

добити једну ноеу ткаоиицу вуне, мада je једио велико пре- 

дузеће прешло сасвим у стране руке, A ми joju увек оску- 

девамо у предионицама вуве, тако да се и данас увозе 

знапис количине вуиезптх тканина, Како ће нова творница

бити скроз модерна, она he моћи да прерађује и боље вр-- 

сте робе.

Иавд 3ajroipoKa творница вунених таиина у свом би- 

ланеу ј'ош увек показује губитак, ипак je «а  лицитацији аа 

акције добивена цена која неколико пута прелази номин-алу 

дотичвог пакета. To значи да предузеће претставља далека 

већу вредност за мајоритетног акционара иеш што то кз- 

гледа no билаису предузећа. За друге интересенте који ие- 

мају одлучан утицај на вођење -самог предузећа, те акције 

немају, наравио, «еко нарочито значење. Њихова вредност 

могла би одговарати капитализираној дивиденди. A како ди- 

видееде још нема, за обичног акционара те би акције прет-- 

стављале вредност далеиоо мању од њихове иомшгале.

Сада, кад je Загорска творница вунених тканина у јед- 

иим рукама, у  њеном пословању не мора више бити трза- 

вица које су до1 сада миого ометале вођењу рослова.

Биланс за 3 последње године пружа (следећу слику:

Актива 1932 1933 1934

У хиљадама динара

Благајма 370 247 67

Ефекти 100 20 —

Дужници 6.150 3.862 3.336

Инвентар 14.303 14.797 15.089

Роба 4.560 7.083 7.246

Преносна ставка 909 — —

Губитак

пренос 126 1.029 86S

губитак |тек. год. 902 — —

добитак тек. год, — 160 382

Салдо 1.029 868 486

ПаСива

Г лавница 5.000 5.000 5.000

Резерве 8 8 8 '

Амортизација

пренос 829 829 2.054

отпис у тек. год. — 1.225 1.251

Салдо 829 2.054 3.305

Повериоци 21.583 19.496 17.794

Транзиторне позиције — 320 117

Збир биланса 27.421 26.879 26.225

Инвестиције у TioiKy по>слвдн»е три године сашо су не- 

зиатио повећане, свега за 'око 750 хиљада динара. Међу-- 

тим, за фо В!реме амортизадија износи 2 и гк> милиона дн— 

napa. Према томе нето-вредтост инвестиција дана-с je за <око~

2 милиона дииара мања него што je била ире три годи-- 

не. У вези ic тим je и одиос између и'нве€тиција и власти“ ■ 

тих средстава данас повољнији него unio je био раиије.

Дужиици су у опадању, a залихе у порасту. Оиадаше 

дужника има се добрим делом приписати чишеници да се да~ 

нас мање кредитира него раније и да icy у међувремену на- - 

плаћеиа нека раиија потражишња. A залиха робе односда 

њ0» пораст je опет у вези са интензивнијим радом у года- 

нама 1932 и 1933, кад je највећи део текстиганих творница 

радио са три смене радника.

Повериоци су за три даследше годиие редуцирани за 

4 милиона динара, у  првоаи реду услед јачег пораста фонда 

амортшације.

у  прошлој години чисти добитак износио je 382 хи- 

љаде дииара. Међутим, како je ту још губитак из раиијих 

подина од 868 хиљада динара, овогодишши je добитак упо-- 

требљен sa отпис старог пословања. Пренос губиика сада 

износи 486 хиљада динара и изгледа да he за годину-две 

дана бити сасвим елиминисан. Тек онда може предузеће 

остварени добитак употребита за исшату давидемде аднаш0:! 

за дотираље резервног фоида.
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Sadržaj:
,.Елин“ југословенско друштво за електричну индустрију д, д. у Загребу 

Stock Brandy Medicinal d. d., Slav. Požega

„Ј1ипа Мил“ творница куверата и конфекција папира д. д. у Загребу

Jugoslovenska tekstilna tvornica Braća Hofcner d. d., Zagreb

Задружиа штедионица к-ућевласника и земљопосједника С. о. ј. у Загребу

„ЕЛИН“ ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 

ИНДУСТРИЈУ Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Kao готово сва водећа иредувећа ејлектротехничке 

струке у Југославији, и „Елин“ спада у комцерн једног свет- 

ског елемтро-техиичмог друштва. Он je афииирано лредузе- 

ће аустријске фирме »Elin« Gesellschaft für Elektrische In

dustrie A, G. Wien. Југословенски ,,Елии“ осиован -je 1922 го- 

дине ca главницом од 1 милион 260 хиљада динара. 1-924 го- 

диие закључено je да се главница повиси на 5 милиона дин.

Међутим, дефлација twotja je извођена у ;вези ca фак- 

тичжом стабилизацмјомЈ динара изазвала je јаку дривредну 

депресију нарочито у западним љрајевима државе, који су 

за „Елин“ лретстављали главно поље рада. Тако су већ у ro- 

дииама 1924— 1926 лретрпљени знатни губици, na се ради 

отписа истих <морало приступити смањењу главнице ca 5 на

4 милиона прежигосаљем акција ca 100 на 80 димара. 1928 

година завршена je такође ca губитком од скоро пола ми- 

лиота динара, na je проведена и друга санација лредузећа 

путем омањења главнице ca 4 на 3,5 милиона дииара.

После друге санације дагаедало je, да je дошао крај 

губицима. 1929 и 1930 закључене су ca чистим добттком од 

преко. 100 хиљада динара гадишње. Али je тада наишла и 

општа лривредна криза. Разуме се да «и „Елин“ није био 

поштеђен. У 1931 години у билаису je показам, додуше, до- 

битак ид 57 хиљада динара. Међутим, аасо се уз<ме у обзир 

и таренос добвтка од 109 хиљада из ранмје г.одине, вмди се 

да je пословање у 1931 години стварко завршено с губит- 

ком од.52 хиљаде. У 1932 стварни губдаак дамоси чак 143 

хиљаде, a иокриве« je отписом добитка пренетог из ранијих 

година и смањењем резервног фонда ca 235 на 149 хиљада 

динара.

Благодарећи енергичтој и ригарозмој редукцији ре- 

жијских трошкова управи предузећа je услело, да заврши 

1933 пословну годину ca скроми.им добипком од 29 хиљада. 

Завршни рачуни за 1934 показују дал>е знатио* побоалшање. 

Чисти дсбитак. изиоси већ 170 хиљада динара. Што .je нај- 

важиије, И31гледа да je осетно порастао и -обим пословања.

У 1934 бругго-приходи пословања већи су чак од оних у

1931 години, као што. се види из следећег рачуиа губиша 

и добитка:

Приходи 1931 1932 1933 1934

у хиљадама динара 

109 57 -  -

1.809 1.697 1.682 2.063

Расходи

Трошкови, камата и порези ,1.833 1.812 1.624 1.718

Отписи 28 28 29 175

Добитак 57 —  29 170

Збир прихода—^расхода 1.918 1.840 1.682 2.063

Порасли су и режијоки трошкови ca 1,62 миииона .у 

1933 на 1,72 милиона динара у 1934 години, што je такође 

у вези ca пораетом пословања. О некој елемтрификадији ве- 

her обима није, разуме се, могло још да буде говора. Me- f 

ђутим, поред подизања електричних дентрала, „Елин“ извр- 

шује и све елек.тричие инсталације, тргује електринним стро- 

јевима, 'материјалом за из10лац1ију итд. Како je „Елин“ и у 

1935 интензивно радио, може се очекивавд да ће иословни 

усиех бити још повољнији.

Иначе, читава структура билаиса показује да je ста- 

ње лредузећа здраво. Фииансијски je чак и необичнси повол!- 

но. Pa4yL4M израввања за последње 4 године овак.о изгледају:

Актива 1931 1932 1933 1934

у хиљадама динара

Готовина 30 10 172 13

Пошт. штед. и банке 551 528 215 429

Харт. од вредности 14 ■ — 12

Дужниди 6.833 5.203 3.925 3.883

Роба 1.233 1.960 1.369 1.502

Земљишгте 546 546 546 546

Машине 41 27 14 —

Инвентар 46 31 27 16

Губитак — 86 — —

Пасива

Г лавница 3,500 3.500 3.500 3.500

Рез. фоид 235 235 149 1.79

Повериоди 5.690 ,4.844 3.078 2.740

Добитак 57 — 29 170

Збир билаиса 9.482 8.579 6.756 6.589

Пренос добитка 

Прихо.ди пословања

Губитак —  86

У 1934 31бир билаиса je за 170 хиљада динара мак>и 

него у шретходиој годиви. O b» je емањење сразмерно не- 

знатно, ако се упореди ca смањењем у 1932 или 1933.

Однос тамеђу Сопствених и туђих средстава није ни 

раније био неповољан. У 1934 се опет пооравио, јер су no- 

вериоци смањени ca 3 милиона 78 хиљада на 2,74 милиона. 

После тога су соиствеиа средства према туђима стајала као 

10 према 7. To je веома повољио., нарочито ако се узме v 

обзир да je довољна само једна петина главиице да се по- 

крвју све ишестиције (земљиште, зтраде, маштн- и иивен- 

тар), «оје су у активи исказане ca укушим износом од 750 

хиљада динара. Машине су, у ствари , Сасвим отписане;
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Зредност ииаентара исказана je ca самих 16 хиљада, тако 

'да на земљиште и злраде отлада 734 хиљаде динара.

Ликвидна средства предузећа (гатовина у  благајни. 

код Поштанске; штвдионице и банака) износе 450 хиљада. 

To je сасвим. нормално, Нормалпо сс крећу и залихе робе, 

Kotj'e су у 1934 иоказане ica 1,5 милиона дитара.

Што се т.иче дужника, и они су сс у 1934 у односу 

на претходау годину само неанатво променили, али су у 

одаосу :на 1931 годину мањи за 43%. Смањење потиче о'ту- 

да што се раиије претежни део већих електричних радова 

израђивао на жредит, марочито жод инсталација вдових ин- 

дустријских и ошитиискмх централа. Већи радови се данас 

још ©длажу, али je еигурно да то ©длагање вде (може више 

дуг.о трајатм. За електрична лредузећа je најважније да «*>- 

тле издрже без већих губитака. Анализирани биламс доказује 

да he „Елин“ ж>ћи да издржи.

STOCK BRANDY MED1CINAL D. D., SLAV. POŽEGA

Pogoršana privredna depresija poslednjih godina je i 

; kod ovog preduzeća ostavila duboke tragove, koje najbolje vi

dimo iz činjenice, da je zbir bilansa opao od 26 miliona kra

jem 1930 godine na 15.4 miliona dinara krajem 1934 godine.

' A čista dobit, koja je 1930 godine i ranije bila godišnje 200 

hiljada, istopila se poslednjih godina, a 1934 godine pojavljuje 

se neizbežan gubitak, od 181 hiljade dinara. Sa. ovih nekoliko

• podataka najtačnije smo ilustrirali teškoće u kojima se po

slednjih godina nalazi preduzeće Stock Brandy Medicinal d. d.,

■ Slavonska Požega-

Do 1930 godine ovo se preduzeće zvalo Stock Cognac 

Medicinal d. d., Sla,v, Požega. Društvo je moralo menjati fir- 

mu —  zbog trgovinskog ugovora sa Francuskom, kojim je na

ziv »konjak« zaštićen i rezervisan za isključivo francuske pro

izvode. Međutim to ni najmanje nije moglo promeniti poznati 

i odlični kvalitet domaćeg proizvoda destilata vina, koji firma 

»Stock« proizvodi. Našim potrošačima savršeno je svejedno 

zvali se Stockovi proizvodi »Konjak« ili »Brandy«. Za njih je 

važan kvalitet destilata vina i njegova povoljna cena. Notorno 

je, da posle trgovinskog ugovora sa Francuskom i posle za

brane naziva konjaka za domaće proizvode uvoz francuskog 

konjaka nije porastao. Naprotiv. Paralelno sa sve osetljivijim 

osiromašenjem našeg stanovništva i smanjenjem njegove ku

povne snage opadao je i uvoz stranih alkoholnih pića i vinskih 

destilata, ali nažalost, smanjena je i domaća potrošnja.

Pre kreditne krize, krize poverenja i agrarne krize bilo 

je preduzeće Stock Brandy Medicinal na najboljem putu da 

bude vodeće preduzeće u svojoj grani. Ono nije proizvodilo 

samo vinski destilat, likere i voćne sokove, nego je u znatnoj 

meri pokrivalo i domaću potrošnju u čokoladi, bonbonama, 

konzervisanom voću i povrću. U Slavonskoj Požezi, inače do

sta siromašnom kraju, društvo Stock Brandy Medicinal dobilo 

je neobično važnu ulogu, pošto zaposluje prilično velik broj 

radnika i pošto u velikim količinama troši proizvode tamošnjih 

seljaka, voćara, vinogradara itd.

U poslednjim godinama je ovo preduzeće bilo prinu

đeno da se prilagodi novonastalim prilikama, tj. ono je o dej

stvu krize moralo voditi računa i radikalno smanjiti proizvod

nju. Ovo smanjenje odnosno sniženje privredne aktivnosti 

ogleda se i u bilansima Stock Brandy Medicinal d. d., koje 

donosimo u donjoj tablici i to za nekoliko poslednjih godina. 

Slika koju nam daju ovi podatci veoma je interesantna, i ti

pična za veliki broj naših industrijskih preduzeća. Smanjenje

poslovnog volumena u mnogome bi ličilo da izvesnu tihu i po-

. stepenu likvidaciju, da nije 1934 godine taj proces sužavanja

i bilansnih pozicija donekle zaustavljen. Iz ove konstatacije može

se izvesti zaključak —  za koji postoje i drugi znaci —  da se 

prilike sada ipak postepeno popravljaju.

Račun izravnanja

Aktiva 1930. 1932. 1933. 1934.

u hiljadama dinara

Blagajna 94 200 41 30

Roba 7.777 3.705 2.143 2,190

Dužnici 6.046 3.539 812 ...405

Investicije 12.040 12.620 12.604 12.629

Gubitak — — — 181

Pasiva

Glavnica 1.250 1.250 1.250 1.250

Rezerve 479 739 783 789

Fond. amortizacije 7.944 9.470 9.470 9.471

Poverioci 16.066 8.552 4.079 3.925

Dobii . 218 54 17

Zbir biiansa ‘ 25.957 .20.066 15.600 15.436

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Opšti troškovi 9.708 7.522 1.286 1.003

Dubioza 243 475 341 259

Otpisi 1.331 506 ' —

Čista dobit 218 54 17 —

Prihodi

Bruto. prihodi 11.502 8.557 1.644 1.080

Gubitak — — — 181

Zbir prihoda odn. rashoda 11.502 8.557 1.644 1.261

U 1930 godini bio je zbir bilansa preduzeća Stock Brandy 

Medicinal sa 26 miliona najveći. Posle te godine, volumen po

sla a time u vezi i bilansne cifre postepeno opadaju.

U pasivi to dolazi do izražaja prevenstveno kod tuđih 

sretstava —  kod poverilaca. Od 16 miliona u 1930 godini oni 

su do kraja 1934 godine reducirani na 3.9 miliona. To ukazuje 

na ogroman napor koji je učinila uprava preduzeća. Sopstvena 

sretstva, a pre svega fond amortizacije, pokazuju do 1932 go

dine povećanje, prema 1930 godini za 1.5 miliona na 9.5 mi

liona, a poslednje dve godine ovaj je fond ostao stacionaran.

Glavnica iznosi 1.25 miliona, a rezervni fond 790 hi

ljada, tako da vrednost sopstvenih sretstava krajem 1934 go

dine iznosi 11.5 miliona, zajedno sa fondom amortizacije.

Vrlo su značajne i strukturelhe promene aktive u toku 

poslednje četiri godine. Investicije su ostale nepromenjene sa 

12.6 miliona i za 1 milion dinara stt veće nego sopstvena sret

stva. Smanjenje poverilaca dolazi prema tome do izražaja pr

venstveno kod dva računa a to su: roba i dužnici. Račun robe 

je iznosio u 1930 godini 7.8 miliona, a u 1933 i 1934 godini 

2.1 milion dinara. Za toliko je smanjena zaliha gotovih pro

izvoda i sirovina —  a delimično je to i posledica jakog pada 

vrednosti sirovina. I dužnici su rigorozno smanjeni. Od 6 mi

liona u 1930 na 405 hiljada u 1934 godini. Znači, da je uprava 

fabrike otkazala sve odobrene kredite svojim poslovnim pri

jateljima, iste postepeno naplaćivala i tako dobivenim sret- 

stvima isplaćivala poverioce. Kriza je sada i ovde dostigla 

kulminaciju.

Kod sopstvenih sretstava od 11,5 miliona, poverioci sa 

3.9 miliona ne igraju više nikakvu važnu ulogu. Tome na su

prot su i u aktivi dužnici sa 405 hiljada takoreći već potpuno 

likvidirani.

Gubitak iz poslovne 1934 godine lako će se moći otpi

sati iz rezervnih fondova, ili eventualno preneti na novi ra

čun i likvidirati iz postignute čiste dobiti u narednoj godini, 

pošto se opravdano može očekivati, da su se sada prilike već 

toliko popravile da će i ova preduzeća moći pokazati bolji re

zultat rada.
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„ЛИПА МИЛ“ ТВОРНИЦА КУВЕРАТА И КОНФБКЦИЈА 

ПАПИРА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

„Липа Мил“ бави се првенствено конфекцијом папи-

- pa за писање, и то већииом бољих и најбољих врста. Кон- 

.фекција пагтира ужива ттриличну царинску заштиггу, тако да 

ммоге ствари које смо раније увозили из иностранепва да- 

i-иас шрађујемо у земљи, После рата добили омо. знатав број 

предузећа која се баве там индустрцјом. „Липа Мил“ je у 

том погледу, еигурно, водеће предузеће. Не само да je то 

наша највећа фабрика те врсте, него je и технички тако 

опремљена да зшже израђивати сваје продукте у истом ква- 

лвтету и истој апрвми као и најбоље сгране фабрике.

Друштво je оановаио 1929 године уз учешће пон. г. 

Матије Фрајида, главнрг претставмика Загребачке твории- 

: це папира, затим Прве хрватске штедиомице и Књижаре и 

папирнице Кугли. Главница износи 1,5 милиона дииара, a 

у фабрицм ради треко 150 радника. Фабрика се консшантно 

проншрује, a лословви резулта-ш с у  повол>ни. Уосталом, 

, „Липа Мил“ ужива већ толико признање код кодаумената, 

да jolj je развитак осигураи. С друге спране перопективе су

■ joj и због тога врло: ттовољие, чцто ije у уеквј вези ca једном 

.од наших :водећих фабрика лапира и с једном од мајвећих 

лапирница у Југославији. Према томе обезбеђена ј-ој je како 

вабавка сировина, тако и продаја израђене робе.

Биланси за неколико година, које извосимо у доњој 

таблици, лриказују повољни развитак и солидну подлогу 

; предузећа:

Актива 1930 1931 1934

у хиљадама динара

Зграде 262 262 262

Стројеви 1.214 1.467 1.585

Фабрички мамештај 91 196 157

Канцел. намештај 53 53 63

Ншопрадња 14 13 11

Благајна и Пошт. шт. 174 305 899

Ефекти 17 17 15

Дужвици 1.267 1.885 1.660

Роба 1.214 2.035 2.732

Пасива

Г лавница 1.500 1.500 1.500

Рез. ф;0«Д — — 26

Фонд алвдртизације 1.317 1.417 1.582

Баике — — • 260

Повериоци 1.387 3.206 3.856

Добитак 104 112 160

Збир биланса 4.309 6.235 7.384

Посматрајући пораст збира билаиса ca 4,31 ми

-у 1930 на 7,38 милиона у 1934 могло би се рећи да при- 

вредна депресија «ије имала иикаивог дејства на пословање 

вредузећа. С обзиром на до1ми.нангп»и положај фабрике у 

хонфекцији бољих врста папира друго се нмје мотао ии 

очекивати.

Исказана вредиост стројева ije порасла. To зиачи да 

се фабриха технички и даље дотерује. Целокупне инвести- 

ције износе 2 милиона 78 хиљада динара. Ако се од те суме 

одузме износ фонда амортизације, ®иди се да су све ивве- 

стиције повсривене једном трећином сопствених средстава, 

док je ca друге две трећине покривен добар део циркулаци-

- оме имовине.

Ковцем 1934 готовииа je била ca близу 900 хиљада 

дииара необичео велика. Нрвих дана јануара вероватно je 

доспевао рок за исплату једиог дела «абављеног материја- 

ла однаоно сировнна. Иначе, целокуатна туђа средства изно- 

«Фила cv 4,116.000 хиљада !дииара, од чега ije отпадало 

-260 хкљада динара на баакс, a остат‘ак на добављаче,

Дужиици су иоказани ca 1,66 лшлиона, a роба ca 2,73 ми- 

лиоиа. У односу ,на 1931 дужници су омањени за 2Ö0 хиља- 

да дииара. To je,- разуме се, у вези ca прив!редно.м депре- 

оијом. Улрава предузећа je опрезнија приликсда одобравања 

кредеиа, a иије примарана да израђену робу пласира уз ду- 

горочне «редите. Пораст залиха робе je изазван прошире- 
њем производње.

Чисти добитак измосио je у 1934 годшш 160 хиљада 

динара. To значи да укамаћење глав«ице прелази 10%. Так- 

вим се резултатом може похвалити ca.vv:> врло .мален 6poi 
наших предузећа.

JUGOSLOVENSKA TEKSTILNA TVORNICA BRAĆA 

HOLCNER D. D., ZAGREB

Poznata je činjenica, da je u našoj tekstilnoj industriji 

u znatnoj meri zastupan i čehoslovački kapital. Sopstvenici ne

kih čehoslovačkih fabrika demontirali su odnosna postrojenja 

i sasvim su se preselili u našu državu, i tu su osnovali nova 

preduzeća, jer su- zbog naš:h carina postojali izgledi za po

voljan prosperitet. Neki drugi čehoslovački industrijalci odlu

čili su da u Jugoslaviji osnuju samo svoje afilirane fabrike, dok 

su im glavne tvornice i dalje ostale u čehoslovačkoj. Oni su na 

taj način hteli da očuvaju svoje ranije tržište, koje bi inače 

zbog naših carina mogli izgubiti. Takvih afiliranih fabrika ima 

više vrsta: ili su sasvim u rukama stranih preduzeća, ili se fa

brike vode u saradnji sa domaćim kapitalom. Ovo poslednje je 

slučaj i kod jugoslovenske tekstilne tvornice Braća Holcner d. d.

Ona je osnovana 1928 godine od strane poznate čeho- 

slovačke tekstilne fabrike Braća Holcner iz Hronova uz sude- 

lovanje Prve hrvatske štedionice i izvesnih drugih domaćih ka

pitalista. Preduzeće izrađuje neke specijalne tekstilne proizvode, 

koje smo ranije mnogo uvozili, kao na primer gradi za mad- 

drace, platno za jedra, kordineli, gradi za rolete, žakard-ma- 

drace, platno za odela i slične proizvode. Fabrika se postepeno 

proširuje i danas u njoj radi blizu 100 radnika.

Bilansi za nekoliko poslednjih godina pružaju sledeću
sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934
u hiljadama dinara

Blagajna 250 167 106
Dužnici 1.761 1.459 1.598
Roba 2.180 3.953 2.779
Nepokretnosti 2.533 2.481 2.829
Mašine 2.323 2.225 1.997
Razna aktiva 187 167 268
Gubitak 147 — —

Pasiva

Glavnica 600 600 1.000
Poverioci 8.780 9.819 8.390
Prenos dobitka — —. 33
Dobitak tek. godine — 33 154

Zbir bilansa 9.380 10.452 9.577

Zbir bilansa u 1934 iznosi 9,57 miliona. To znači da je 

za 800 hiljada manji nego prethodne godine, ali za 200 veći 

nego 1932. Smatramo da bi bilo pogrešno, kad bi se na osno

vu smanjenja zbira bilansa u 1934 godini doneo zaključak, da 

je preduzeće počelo u istoj meri da smanjuje svoju aktivnost. 

Mnogo je verovatnije, da je nešto veći porast zbira bilansa u

1933 godini samo slučajan, jer su se u toj godini kretale nor

malno sve pozicije bilansa, izuzevši robu i poverioce. Roba je, 

na primer, u toj godini porasla sa 2,18 na 3,95 miliona, a po- 

verioci sa 8,78 na 9,82 miliona dinara. To je verovatno zbog
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toga, što su preduzeću, slučajno, upravo pred konac godine, 

stigle veće količine sirovina.

Društvena glavnica je povećana sa 600 hiljada na 1 mi- 

lion dinara. S obzirom na to što poverioci iznose 8,39 miliona 

dinara, odnos između sopštvenih i tuđih sredstava je još uvek 

nešto nepovoljan, ali se može pravdati time što je znatan deo 

tuđih sretstava primljen na duži rok. Preduzeće namerava, s 

druge strane, da pristupi novom povećanju glavnice, ali mu 

primljeni dugoročni krediti pružaju mogućnost da pričeka i 

izabere najzgodniji momenat.

izgleda da u prošloj godini nisu nabavljene nove ma

šine, jer je dotična pozicija u aktivi smanjena sa 2,22 na 1,99 

miliona. To odgovara amortiziciji. Međutim, kod nepokretnosti 

imamo povećanje sa 2,48 na 283 miliona dinara. Kao što se iz 

ovoga može zaključiti, fabrika se sistematski priprema za pro- 

šjrenje posla. Danas ona i po svojoj spoljašnosti daje sliku 

preduzeća većih dimenzija: ima novu salu za mašine, izgradila 

je veliki zidani dimnjak itd.

Do 1933 dužnici su postepeno opadali, sa 2,22 miliona u

1929 na 1,64 miliona u 1933 godini. U 1934 godini porasli su 

opet za 140 hiljada —  na 1,6 miliona dinara. Ne verujemo da je 

preduzeće postalo manje oprezno prilikom odobravanja kredita. 

Porast dužnika biće pre znak da je i poslovanje poraslo. Kao 

dokaz za to moglo bi da posluži i kretanje dobiti. Do 1933 

preduzeće se još nalazilo u fazi organizovanja, pa su se mogli 

izkazati samo neznatni dobici. 1932 godina završena je čak sa 

gubitkom od 147 hiljada dinara. Međutim, u 1933 bilo je mo

guće da se taj gubitak likvidira i da se čak iskaže dobitak od 

33 hiljade dinara. Poslednja 1934 godina završena je takođe 

sa dobitkom, koji iznosi 154 hiljade dinara. To znači da je uka- 

maćenje glavnice u 1934 godini iznelo 15%. To je za današnje 

prilike vrlo Iep uspeh, čak i za tekstilnu industriju.

U upravi Jugoslovenske tekstilne tvornice Braća Hol- 

Cner d. d., Zagreb, nalaze se sledeća gospoda: Paul Holcner, 

pretsednik i gen. direktor, Dr. Mirko Taler, Tuna Perković, 

Oto Holcner, Rudi Holcner i Marko Bauer.

ЗАДРУЖНА ШТЕДИОНИЦА КУЋЕВЛАСНИКА И ЗЕМЉО- 

ПОСЈЕДНИКА С. О. Ј. У ЗАГРЕБУ

Криза банкарства, у првом реду новчаних установа 

акционареког типа, као и неповерење према баикама даје 

нове могућиоети развмтка задружним новчаним устанееама 

Поготово aiKo се те устаиове базирају на уском кругу људи 

који су иначе повезани.

У 1 !оку тоследње две или три године у неким краје- 

вима државе осиован je зеатан број кредитиих задруга са 

неким нарочитим циљем. Осеивају се у првом реду занатске 

задруге. .Данас ije број таквих задруга већ толики да се по- 

мишља и на оснивање нарочитог Савеза за занатске за- 

друге, који би вршио и функцију »овчане централе задруга 

тог типа.

Да задругарство на оољу кредша и штедње —  само 

ако je добро вођеио —  има још увек све услове за опста- 

нак и за јачи развита« похазује нам и послова-ње дотичиих 

задруга. Док улошци код новчаних завода акциомароког ra

na још' увек опадају или стагнирају, *од. многих кредитних 

задруга примећује се знатан пораСт.

Загребачки кућевласници, органдаоваии ради лакше 

одбране евојих интереса још из времена закона о станови- 

ма, оеновали еу пре неколико .година и нарочиту задругу. за 

штедњу и 'кредит. Првих псдина пословање се развиј-ало у 

чедним граиицама. Иитензивније тгословање почиње тек од 

гренутка кад je мзбила отпорена новчана криза.

У Загребу. има знатан број кућевласника који неиају 

терета на својим некретнинама и који према тше могу не-

што и да уштеде. Многи између њих не пласирају вкше 

CBOije уштеде у толикоу мери код великих новчаних завода, 

кар што je то р^није био елучај. Пословање државних ное- 

чаних завода, нарочито v псгледу штедње, није у западним 

крајевима тако познато и развијено, као што je то случај у 

другим крајевима државе. Према то.ме они још увек не до- 

лазе т>одико у »бзир за пласма» уложака упркос државнбЈ 

гаранцији. Значај] који у Београду има Државиа хитготекар- 

на банка -могао би се у многом погледу упоредити са зна- 

чајем који je у Загребу имала Градска штедионица. Нажа- 

лост, није се спречило да Градска штедионица не затражк 

заштиту. Иако она опет исплаћује старе улошке, ипак се 

још увек примећује извесна резервисаност. Да није било за- 

штше, пораст улоока!ка код Градаке штедиоиице ишао би 

даиас у стотине и стоггине милиона динара. Он je дапас 

опет знатан, али би — да иије било заштите —  био још да- 

леко> већи.

Једна од најагилнијик ш.тедионица која je у току па- 

следње 3— 4 године показала знатан напредак je Задружна 

штедисница кућевласника и земљотоседиика у Загребу. Њек 

биланс за последње 4 године овако изгледа:

Актива 1931 1932 1933 1934

у хил>адама динара

Благајна 75 20 8 10

Менице 1.208 2.870 4.193 6.420

Дужници 131 301 804 1.156

Инвентар 4 4 17 32

Пасива

Удели 188 270 371 57Т

Улошци 663 1.841 3.118 4.928

Штедно коло 406 759 1.047 1.460

Веровници 58 184 286 347

Резерва 15 19 34 48

Добитак 29 37 104 190

Збир билавса 1.419 3.195 5.022 7.61S

Удели су у стално!М порасту. Значи да приступају но- 

ви чланови односно да чланство угдасује нове -уделе. Они су 

за 3 године утростручени.

Рас.гу, и то зиатно, и улошхџ!. Они у штедном колу 

порасли су за 4 ,године од 406 хил»ада динара на 1 шглиом 

460 хиљада или за мкиион динара. Улошци на књижице по- 

расли су од 663 хиљаде коицем 1931 на скоро 5 лшлиона ди- 

нара коецем 1934. Kao што се види пораст je знатан, и рет- 

ки су новчани заводи који мшу указати на тако знатан по- 

раст уложаха. Нарочито с  обзиром на нередовне економске 

прилике, noinOTOBo у новчарству. Поверење у добро вођење 

задруге je знатно и, као што видим-о, «ије поколебано.

Највећи део раоположивих средстава je тгласиран у 

менице. To су «бично краткорочие менице са најмање три 

потписа. Тешко ;се може догодити, с обзиром на повољне 

економске прилике потписника тих меница, да се на овак- 

вим пословима претрпи иоле већи губитак. Поготово, кад се 

ту ради само о мањим овотама.

Чисти добитак je у сталном порасту. 1934 годиие из- 

носио je 176 хил>. динара, a ca преносом 190 хаљада. С 6б- 

зиром на задружне уделе то би значило да укамаћење из- 

носи око 30%.

Код преуређења иашег новчарства, оддаено код из- 

градн>е наше нове кредитне организације, .мораћемо посве- 

тити нарочиту пажњу и кредитним задругама, јер су и one 

позване да према својој могућности оопуне један. део .ре- 

лике празнине, која je створена банкарском kphsiom.
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Садржај:

Адриа бауксит, рударско и индустријско д. д. у Загребу 

Јулио Мајнл д. д., Загреб

„Кемика“ дионичко друштво аа кемијску и фармацеутску индустрију у Загребу 

Jugo-Guma a. d., Beograd

Metro Goktwyn Majer, jugoslovensko d. d. za promet filmova, Zagret»

АДРИА БАУКСИТ, РУДАРСКО И ИНДУСТРИЈСКО Д. Д.

У ЗАГРЕБУ

Продукција бауксита изнссила je код нас према по- 

дацима Народне банже :

Године тона
1929 103.369
1930 94.700
1931 62.018
1932 67.087
1933 80.855
1934 85.598

Kao што видимо, година 1931 бида je *
1932 имамо већ известа« пораст продукције. Он je 'Касније 

бивао све већи, тако да се могло лчекивати да ћемо за не- 

колико година оиет имати продужцију од преко lOO.OCO т.

У првом оолгођу 1935 годике, ородужција бауксита 

изноеила je 45.785 тона, a у првом полгођу 1934 године 

caiMO 27.223 тоне. Kao што се види иораст je у 1935 го- 
диаи био знатан.

Међутим до јаког лораста у продукцији бауксмта до- 

шло je тек иочетком другог полгођа 1935 годиие. Посто- 

јећи рудиици повисили су кзвој капацитет до максимума. A 

отворили су се и иеки други. Нарочито у Херцеговини, јер 

и тамо има богатих наслага бауисита које се до сада нису 
екоплоатиоаде.

Ф-срсирано 'наоружање повећало je тражњу за алу- 

миниумом. Нарочито знатни развмтак авијације. A алуми- 

ниум je, c обзиром на незнатиу опецифичну тежину, нај- 

згоднвји метал за авионе. Поред тага он je потребан и за 

друге сврхе. Тражња за баукситем je због тога данас тако 

знатна, да потпуно не може бити ни подмирена.

Месечно се код нас извози толико бауксита, колико 

се раније није швовило ни у једвом кварталу. У нашим 

далмаиинским лукама понекад се нађу заједно и неколикопа- 

роброда к.оји утоварују бауксмт. Укупии извоз бауксита у 

1935 години био je много јачи, него ма када раније. Aro 

прилике у идућој години буду иете, a сви изгледи говоре 

за то, јер се са наоружањем не престаје,1936 биће рекорд- 

lia година, јер je утрав-о сада извов ванредно ja«. У руд- 

ницима баукеита запослено je данас неколико хиљада рад- 

иика. И то из крајева у -којима су економске прилике tio- 

најгоре, и где je управо ове лодине еуша битио погоршала 

ионако мизерне прилике.

Бауксит CMo до сада извозили, јер немамо још оои- 

ствених творница за орераду бауксита у алуминиум. Пред 

неколико недеља један конзорциум добио je нарочиту «он- 

цесију ради подизања једне творгаице алуминиума. Конце- 

сија je за к,о«зорциум врло повољна, али je ту и обавеза 

да се има приступити 'подизању једне творнице.

Конзум алуминиума иије код нас још толики, да би 

могао алоорбовати продукцију такве творнице. Међутнм,

ако творница алуминиума жели да буде рентабилна, мора 

амати извесну минималиу продукцију. Према томе та нова 

гворница мораће 'један део своје продукције да швози. To 

кеће бити тешко с обзиром на то да ће, водећи рачуие о 

нашим прилккама, и иродукциони трошкови бити сразмер- 

ио ниски. Бауксита имамо доста. Имамо' и довољно јевтине 

електричне енергије која игра битну улогу. A јевтина je и 

радна 'Снага. Најзад, та би творница имала згодан положај 

и за извоз, јер се бауксит добива близу обале, a та-мо има 

довољно и јевтине електричне е-нергије.

Пнтање je саж», да ли коезорциум који je добио кон- 

цееију ра-шолаже са довојбно капитала који je потребан за 

јидну такву творницу. Јер ту ее ради о десетинама, ако не и

о стотинама милиона динара. Можда he «ошорциум каоније 

своју концесију препустити »ним правим интересентима 

који мисле 'градити творницу и који располажу са доводано

средстава. To би могло бити једно од постојећих баук-

ситних друштава. Готово ева та друштва имају на <страни

јако финансијоко залеђе.

Биланс Адриабауксита за последње 4 године овако

»згледа :

1931 1932 1033 1934

Актива (>r хиљадама динара)

Посед рудокоиа 15.259 15.259 15.274 15.493

Материјал 734 740 596 568

Инвентар 2.706 2.574 2.557 2.579

Залиха бауксита 2.315 572 2.292 1.889

Дужници 443 2.776 4.408 4.730

Благајна 81 200 233 63

Г убитак 1.271 1.452 1.684 1.766

Шсива

Глазница 5.000 5.000 5.000 5.000

Резерве 14 14 14 14

Повериоци 16.402 16.783 19.877 19.480

Разно 127 87 78 113

Резерва амортшације 1.268 1.635 2.081 2.481

Збир биланеа 22.812 23.576 27.044 27.088

Потраживања еу доста знатна. Нарочито у најновије 

бреме. To je у  вези са немачким клирингом, јер се бауксит 

највише извози у Немачку. Делом непосредно у Хамбург, 

a делом прежо Ротердама и даље Рајном до Лудвигскафена, 

где су велике творнице за прераду бауксита.

Пословии резултати последн.их «еколико година нису 

били најповољнији. Данас je, •међупим, с обзиро>м »a јаки 

извоз и повољеије цене еитуацкја промењеиа, та«о да се 

може очекивати да he предузеће и у том логледу данас 

бити у другим приликама. ,

У управи се налазе г.г.: Георг фон Оренштаји, Јоеип 

Најман, Јулиус Јон, :д-р Марко Јурај Доминис, Роко Мари- 

чић, Игнац Розенберг, Лавослав Хајмбах, Оекар Гебхарт, 

Еуген Гелерт.
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ЈУЛИО МАЈНЛ Д. Д , ЗАГРЕБ Пасива

Јудио Мајнл je код вас чисто тргшачко иредузеће Главмица

ca мноштвом продавница ло целој држави. Он продаје низ Резерве

специјалнкх артикала, a обим његових послова je огроман, Повериоци

пошто je заступљев и у другим земљама. Централа се на- Добитак

лази у Бечу. Предузеће има и своје ©опствене плантаже и У 1934 години у ласиви постоји само једна знатнија

претставнике у прекоокеаиским земљама. про-мена ктрема лретходној години —  -к-од тмеериоца. Они су

Јулио Мајнл подржавао je још пре рата у свим ee- повећави за око 800 хиљада динара. To je у вези с повећа-

ћим 'мвстима бивше Аустро-угарске монархије евоје фили- њем актив-них позиција: благајна, дужници и иивентар. И

јале и продавнице. Водећи рачуна о  новоствореним лрили- резерве -су повећане за 200 хиљада динара. To долази оггуда

ка.ма, 1920 године Мајил оснива поеебно акционарско дру- што за 1933 вије подељена дивиденда. Од добвтка иоказа-

штво из 'својих продавница које je имао у Југославији. иог у тој години употребљено je 200 хиљада за повећање

Временом су осиоване исве филијалне лродавнице готово v резервмог фотеда>, a осгатак je пренет на 1934 лодину. Тра-

свим већим местима наше државе. У већим градовима има жење рдноса између соитствених и туђих средстава код

чак и no »еколико лродавиица. Јулио Мајнл д. д., био je предузећа ове врсте je безначајво, јер Мајнл тргује жив-от-

код нас за прво време искључиво трговачхо предузеће; ним намирницама, тако да -се залихе дуго н-е држе. Брвим

cea ije роба увожеиа из иностраиспва. Међутим, с време- -прометом morao би се компензирати, можда, и неповољнији

ном се прешло и код нас на фабрикацију. Taco je, на одвос између оолствемих и туђих средастава. С друге стра-

пример, у Загребу, делимично с обзиром иа цариноку за- не ije .сигурно, да добар део поверилаца отшда «а потражи-

штиту, пшред великих складишта иаграђена и творница у вања концерна за испоручену робу.

којој се .прерађују извесне животие намирнице. To je у Миото су интересантније 'структурелне промене акти-

првом реду велепржиона каве, затим творница тестенине, ве. Једиио су »епокретности остале «елромењене и износе 

чоколаде, ликера ићд. 2 милиона 64 хиљаде динара. Залихе робе само су незватио

Послови предузећа развијали су се и у најновије смањене за 62 хиљаде динара (ca 5,466.000 на 5,404.000 ди-

време сразмерно дос.та поврљио. У 1934 исказан je додуше, нара). Не види се да ли je било опадања и ло «оличини.

само «езнатан добитак, али судећи no осиалим биланснвм Пада у очи да се позиција дужниц« опет повећала за око

позицијама може се peto да пословаље иије «азадовало. 250 хиљада динара. Мајнл у својим проданвицзма тргује

ГТогледајмо најпре рачун губитка и добитка за 1934 и срав- само за готово. Према томе иа тој бази не могу уопште

нимо ra с оним из претходне године (у хиљадама дииара). настати лотраживања. Међутим, Мајнл даје своје специја-

РаСходи 1933 1934 литете на лродају, «арочито у т-ску по-следњих тодина, и

Парез 388 170 М.Н01ГИМ детгљним продавачима животиих намирница. Отуда

Дубиозиа потр. 15 21 и лотичу потраживања. Oma су у 1932 износила чак. око 4,5

Трошшви 6.201 6.263 милиона, али су у -следећој години редуцирана на ciko .2,9

Преиос добитка 202 13 милиона. У 1934 дужници су исказави ca 3 милиона 125

Добитак тек. г. 10 19 хиљада динара.

Збир 6.816 6.486 Опет je по1већана и благајна. Концем 1934 она изно-

Приходи 1933 1934 си 897 хиљада дивара. У 1929 извоеила ј-е -само 89 хиљада.

Превос до!бит1ка 202 13 To зеачи да се у т.оку шоследњих иет г-одива подесето-

Добитак на роби 6.614 6.473 стручила. У 1934 je скоро два пута већа него у претходној

Збир 6.816 6.4-86 годи-ни. Тешко je рећи, зашто предузеће држи толику гото-

У 1934 исказан je добитак од 19 хиљада, a у 1933 вину. Повериоци су, наиме, такође порасли. Можда je то у

години 10 хиљада динара. Насупрот томе бруто добитак на вези с давизним режимо;м. Није се, вероватно, добијао до-

роби изнео je у 1934 години 6,47 милиоиа према 6,61 ми- вољан број девиза за дознаку централи у Бечу.

лиона у претходној годиии. To значи да je у 1934 чисти до- Из горње таблице се види да je у ток-у последних го-

битак изнео само 3% од добитка на роби. Овај одш>с за- дИна и инвентар у непрекидиом порасту. У 1934 он износи

чуђава код једне фирме, као што je Мајнл. Овом великол1 већ 3,8 милиона према 2,5 милиона динара у 1931 години.

концерну стоји лри куикжању на расположењу врло богат Пошто се ради о једвој трповачкој радњи, која je засебно

избор робе. Kao што рекосмо, Мајнл располаже и солстве- исказала у билавсу робу, a инвевтар 'се -састоји у главном

ним плантажама и великим фииавсијокил! 'средствима, na из уређаја филијала, no излази да je то велико повећање v

може да набавља робу no много бољим условима иего вај- току лоследњих годива доказ, да je фирма повећала број

већи број домаћих трговаца на мало, који купују скупље, свајих продавница.

na ипак ззрађују толико да могу ишстати. Да je фирма Ковстатујући ову чињеницу, ми не можемо да се

дала податке о укупном промету, ствар би била свакако уздржимо од поређења -ca другвм сличним трговачким npe-

јаснија. Било би потребно да се објасни и пораст трошжова дузећима, »oja имају велики обим и претстављају мамутска

ca 6,201.000 у 1933 на 6,263.000 у 1934 годвни. Исказани предузећа према онима просечног типа. Читаоцима Ј€ no-

бруто-добитак iHa роби у истом je раздобљу смањен за 141 знато да се наш т. зв. занатлијоко-трговачки средњи сталеж

хиљаду дивара. Упоредо- с тим би ice iMiorao очекивати да буни против предузећа овавве врсте. Ca једне стране на-

ће се ©мањити и трошкови. Насупрот томе, они 'су пове- пада предувећа ca соиственим продавиицама, a ica друге

ћаии. Je ли фирма у 1934 заоослила више 01С0бља или je стране тражи спречавање предузећа „Та-Та“, које има иб-

повећала бро>ј лродавиица? Знативјих повишица плата ве- лик инпгегриране тртовиве. Помееути редови се буне протев

роватно није било; пре би ice могло рачунати ca овижењем. продавница индустријоких лредузећа, иако ова продају робу

Рачуни И3|равнан>а за неколико последњих година која :вије ии била предмет постојећих трговачких радњи:

овако изгледају : број жовфекциоиих трговина je одувек био мален, a обућа

Актива 1930 1931 1932 1933 1934 je изузетно била предмет трговаља. Међугам, Мајнл je чи-

(у хиљадама динара) сто трговачко предузеће, «оје ородаје оие артикле којвма

Благајна 177 244 679 498 897 тргује највећи део средњенсталешких трг-овачких радњи

Роба 7.996 6.241 7.094 5.466 5.404 (колоиијалво^бакалских), ла ипак досад >се 'није чуо глас

Дужнеди 827 2.973 4.481 2.882 3.125 против itera.

Непокретности 2.253 2.156 2.064 2.064 2.064 Како иа се објасни ова иелогичност у држању нашег

Инвентар 3.135 2.562 2.635 3.567 3.816 трговачког средн>ег -сталежа? Нело1гично je у сваком -слу-

4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

284 204 395 417 617

9.909 9.328 12.135 9.848 10.657

1S5 827 424 213 32
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чају. Објашњење лежи у појави на коју смо указали већ 

smue оута, да бирои сталепжих оргавизација код нас не 

заступају интересе овога сталежа оиажо како je то у дру- 

гом свету, већ да траже пароле згодве за евакодневну упо- 

требу, да исте вепрекидво гоаављају и да тиме чине ути- 

сак да неигто раде за cee који их издржавају. Јулио Мајал 

ie имао срећу да га бирократија сталешке оргавизације 

није изабрала за паролу, која je главни облик њеае делат- 

ности. И због тога ioh развија посао, док ое против рађају- 

ћег „Та-Та“ води борба на живот и смрт.

У управи се лалазе г. г.: Јулио Мајнл, Беч, као прет- 

седник; д-р Курт Шевер; Аугуст Тости, директор Кредит- 

«ог завода у Љубљави, потлретседвик; Јулио Мајвл, млађи, 

Беч; д~р Фраи Вивдвшер, Љубљана; д-р Милутин Зарник. 

Јћубл>аиа; Јосип ЛукмавЈ Љубљана; Фравц Пфавл, Беч.

„КЕМИКА“ ДИОНИЧАРСКО ДРУШТВО ЗА КЕМИЈСКУ И

ФАРМАЦЕУТСКУ ИНДУСТРИЈУ У ЗАГРЕБУ

Наша ивдустрија (медикамената показује у највовије 
време сразмерво доста повољав развитак. Неповерење ope

rna домаћим производима постепево аестаје. Пост.ојеће фа- 

брике проширују овоју п рош во^у , и то првенствево ва 

производе, које смо до сада увозили из ивоетранспва. По- 

тешкоће око набавже стравих препарата, као и шихово ре- 

лативно поскупљивање — с обзиром ва омањење куповне 

хлаге становвиштва —  приморали су многе да локушају са 

домаћим производима. Том се лробом обичво показало да 

домаћи медикамевти нису кикако лошији од сличнвх про- 

«ввода иаостране кемијске индустрије. A што je врло важио, 

домаћи су производи знатко јевтинији од страних. Већ и 

ради наше народае одбране требало би да се иаша кемијско- 

'фармацеутска ивдустрвја још јаче развије. Државне и са- 

моуправне институције, каа и внституције ооцијалнаг oicb- 

гурања морале би сваком приликом да дају предност дома- 
■ћим производима.

„Кемика“ д. д. за «емијоку и фармацеутску инду- 

стрију спада у ред водећих предузећа у »ашој индусприји 

.Јиедикамената. Услед логоршања олштих привредпих лри- 

лика лословни резултати овог »наче окроз 'аошидног преду- 

.зећа у току неколик-о последших г.одина нису могли саовим 

да задовол>е. Међутим, изгледа да je најтежи рериод већ 

прабрвђен, јер je 1934 пословна година могла да се закључи 

дает са једним за даиашње прилике поволнним успехом.

Билаиси „Кемике“ за неколвко последњих тодина пру- 
Äajy следећу слику:

1930 1931 1932 1934
Актива у хиљадама дивара

Благајна 7 3 4 21
Менице и ефекти 86 86 137 55
Дужвици 1.914 2.387 3.054 >2.960
Роба 231 320 244 508
Роба у комисијн 175 117 5 5
Непокретвоети и зграде 999 999 999 999
Фабрички уређај и иввент. 680 608 638 666
Кауције — — — 7

Цасива

Главнида 1.500 1.500 1.500 1.500
Рез. фоид — — 21 21
Алшртизација 1.189 1.238 1.351 1.447
Повериоци 1.022 1.442 1.898 1.811
Добитак 409 348 342 442
Збир билавса 4.122 4.538 5.112 5.221

Збир билавса постепево расте., и у 1934 г. воказан je
•са 5,2.2 милиона динара. СтруЈстура оредузећа je гаеобичио 

'Лввољна. У 1934 сопствена средства су скоро два иута већа 

ад туђих. Иначе, главница je остала иелромењена са 1,5

.милиома динара. Повериоци су гасказани са 1,8 милиона ди-

нара, a амсиртизациани фонд са 1,44 милиона динара. По- 

следња позиција у пасиви je чисти добитаж који ј£ у 1934 

иоказан са 442 хмљаде динара. Међутим стварни добитак 

који je постишут у 1934 пословној гздини износи само 78. хи- 

љада динара, a остатак од 360 хкл>ада претставља пренос 

салда из ранијих година или тачније —  из 1930 године.

Иоказани добитак у 1930 изнео je 409 хиљада. 1931 

завршева je ca губитко.м од 41 хиљаде, тако да je дотични 

салдо морао пасти на 348 хиљада; 1932 завршена je такође 

са губитком, који je oiBor .пута изнео вешто преко 5 хиљада 

дииара, тако да je и иоказани салдо добитка у 1932 лао 

са 348 на 342 хиљаде динара. У 1933 јавља се екромни до- 

битак -од 22 хиљаде, a у 1934 оствареии добитак већ задо- 

вољава и износи, као што cimo већ сломенули, 78 хиљада 

дшара. Из оваг се види, да je „Кемика“ кроз вајтеже го- 

диве Дапреоије сравмерно још повољво прошла, варочито 

ако се резултат њеног лословања упореди са знатним гу- 

бицима претрпљеним за време кризе од стране других оре- 

дузећа. Додуше, акционарима ,није плаћана дивидевда, али 

je за то GBO иредузеће еигурво давас финаасијски исто тако 

јако, a можда још и јаче вег.о што je било, на пример, у

1930 или 1931 години. To много значи, јер се таквим резул- 

татом може да похвали само сразмерво везватав број пре- 

дузећа.

Ст.руктура активе потпуио оотврђује ову »овстата- 

ц,ију. Целокупве инвестиције (непокретвости, зг.раде, фа- 

брички уређај и инвентар) исказане су са 1,665.000 динара. 

Насупрот томе фонд амортизације изаоси 1,447.000. To зна- 

чи да ije билавсна вредвоет свих инвестиција само везватво 

већа од 200 хиљада. Саме зграде вреде сигурно више. To 

значи да je амортизаци.ја вршева врло рвгорозво, што je 

свакако за лохвалу, јер ва тај начие ве могу предузећу 

много нашкодити ни лошије прилике, варочито ако су 

пролазве.

У одвосу на 1932 дуж!вици су у 1934 мањи за око 100 

хиљада дииара и извоое 2,96 милиона. И менице су сма- 

њене са 137 на 55 хиљада. Ииаче, у односу на године лре 

опште привредне кризе дужвици еу у знатаом порасту. За 

време привредве депресије ни апотехари ве плаћају више 

оаако, као што je то раније био елучај. Међутим, ипак je 

утешно бар то, да се у индустрији медикамената не морају 

вршити толики отлиси сужњивих потраживања, као у веки.м 

другим привредним гранама.

Што ее тиче робе, оаа je у 1934 исказаиа са лола 

милиона дивара према 320 хиљада у 1931 или 244 хиљаде 

у 1932. Додуше, раније су исказивани и зиа-ши извоси ко- * 

мисиоае робе, што више вије случај. Обе ове чињевице све- 

доче о  појачању сопствеве производње.

У управи „Кемике“ валазе се следећа г. г.: Др. Ми- 

ливој Дежман, претседви«; Др. Б. Хафвер, Влатко Барту- 

лавић, Др. Ладислав Рихтер, И«ж. Хуго Милрет и Гедеов 
Рихтер.

JUGO-GUMA A. D., BEOGRAD

Sredinom decembra 1935 održan je redovni zbor akcio- 

nara Jugo-Guma a. d. Društvo je osnovano u dosta nezgodno 

vreme, u leto 1934 godine. To znači da je već u prvoj godini 

Svog života moralo da oseti uticaj privredne krize i stagnacije 

poslova. Zbog toga nije nikakvo čudo što se prva poslovna go

dina, koja je zaključena 30 septembra 1935, završila sa gubit

kom od 85 hiljada dinara. Šta više, s obzirom na nepovoljne 

opšte prilike, gubitak je srazmerno dosta malen.

Preduzeće se bavi trgovinom svih vrsta gumene robe, 

zatim azbesta i kabela, a veliki talijanski koncern Pireli po- 

verio mu je isključivo pravo prodaje svojih proizvoda u Jugo

slaviji. U prvoj poslovnoj godini napravljen je obrt od 2,61 

miliona dinara. U prvo vreme obrt je bio dosta skroman, ali je 

u toku poslednjih meseci redovno prelazio iznos od 300 hiljada
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dinara. Ako sankcije prema Italiji ne budu u jačoj meri ometale 

rad preduzeća, druga poslovna godina mogla bi se s obzirom 

na to završiti i sa znatnijim dobitkom.

Račun izravnanja koji je zaključen 30 septembra 1935 

ovako izgleda (u hiljadama dinara):

Aktiva Pasiva

Gotovina 75 Glavnica 500

Roba 1.081 Poverioci 1.851

Dužnici 1.097 Razna pasiva 33

Nameštaj 76 Sumnj. potraživanja 52

Osn. troškovi 22 Zbir bilansa 2.436

Gubitak 85

Glavnica iznosi 500 hiljada dinara (500 akcija po 1.000 

dinara), a poverioci 1,85 miliona. S obzirom na to što je u pi

tanju trgovačko preduzeće sa brzim obrtom i što se pretežni 

deo obaveza odnosi na kupljenu robu, odnos između sopstvenih 

i tuđih sredstava nije nepovoljan. U aktivi postoje takođe samo 

dve veće pozicije: roba i dužnici. Roba je iskazana sa 1,08 mi

liona dinara. Dužnici su samo za 16 hiljada dinara veći od 

robe. Iako je ovo tek prva godina poslovanja, društvo je ipak za 

sumnjiva potraživanja rezervisalo iznos od 52 hiljade dinara. 

To dokazuje da je bilansiranje izvršeno sa puno opreznosti.

Opšti troškovi iznose 814 hiljada dinara, izdaci na ka

mate 8 hiljada, otpis sumnjivih potraživanja 52 hiljade, a ostali 

otpisi 14 hiljada dinara. Nasuprot tome stoji bruto-dobit od 

prodate robe u iznosu od 803 hiljade dinara. Kako je naprav

ljen obrt od 2,61 miliona, bruto zarada je iznosila 30%.

U upravnom odboru nalaze se sledeća gospoda: Dr. La

dislav Spasić, Mario Lombardini, Dr. Giorgio Manni; komer

cijalni direktor je g. Dante Morandi.

METRO GOLDWYN MAJ HR, JUGOSLOVENSKO D. Đ. ZA 

PROMET FILMOVA, ZAGREB

Koncem oktobra 1935 jugoslovenski Metro üoldwyn 

Majer održao je svoj drugi redovni zbor akcionara. Društvo se 

bavi prometom filmova i dolazi u red vodećih preduzeća ove 

struke. U Jugoslaviji imamo samo jedno ili dva druga filmska 

preduzeća koja su imala veći promet od Metro Goldwyn 

Mejer-a.

U prošloj poslovnoj godini preduzeće je imalo svega 82 

filma s ukupnom dužinom od 77,5 hiljada metara prema 60 fil

mova dugih 69,5 hiljada metara u prethodnoj god:ni. Zabavni 

filmovi bili su na prvom mestu. U promet je pušteno 27 velikih 

zabavnih filmova dugih 63,37 hiljada metara i 21 manji u 

ukupnoj dužini od 6,22 hiljade metara. Firma je pored toga 

dala 10 kulturnih filmova (5,35 hiljada metara) i 24 manja 

reklamna filma (2,48 hiljade metara).

Poslovanje u prošloj godini završeno je sa rezultatom 

koji potpuno zadovoljava. Ostvareni dobitak iznosi 68 hiljada 

dinara. Ako se uzme u obzir da društvena glavnica iznosi 500 

hiljada dinara, vidi se da je ona u prošloj godini ukamaćena 

sa preko 13%. U 1933/34 iskazan je dobitak od samih 9 hiljada 

dinara. Međutim, ni za taj se rezultat ne može reći da je bio 

nepovoljan. Treba, naime, imati u vidu da je to bila prva go

dina društvenog poslovanja, a osnivački troškovi su odmah u' 

celosti otpisani.

Račun izravnanja za prve dve poslovne godine ovako 

izgleda:

Aktiva 1933/34 1934/35

u hiljadama dinara 

Blagajna 10 20

Pošt. šted. 0,4 3

Prva hrv. šted. 251 656

Prva hrv. šted. —  stari rač. 50 —

Dužnici 45 102

Razni dužnici — 39

Hipot. potraž. 52 —

Inventar i strojevi 745 606

Predujmovi 13 39

Depoziti 4 4

Prenosna aktiva 44 44

Pasiva

Glavnica 500 500

Fond amortiz. inv. i strojeva 536 434

Rezerva za porez i osig. namešt. 0,7 3

Verovnici 113 471

Garantije 44 23

Prenosna pasiva 13 6

Prenos dobitka — 9

Dobitak tek. god. 9 68

Zbir bilansa 1.215 1.514-

Zbir bilansa je porastao sa 1,2 na 1,5 miliona dinara..

To služi takođe kao dokaz da je obim poslovanja povećan- 

Gotovina je iskazana u tri pozicije. Sve tri su više nego udvo

stručene. Naročito pada u oči porast gotovine kod Prve hrvat

ske štedionice sa 25! na 656 hiljada dinara. Ranije je zasebno 

iskazivano potraživanje od 50 hiljada „ро starom računu” kod 

Praštedionice. To vezano potraživanje sigurno nije poraslo, ,z 

možda je i likvidirano.

Likviditet preduzeća je potpun, jer sama gotovina (u bla

gajni i u banci) pokriva sve društvene obaveze. Neobično je 

povoljan i odnos između sopstvenih i tuđih sretstava, jer sit 

sopstvena sretstva, koja se sastoje iz glavnice (500 hiljada),, 

amortizacionog fonda (434 hiljade) i dobitka (77 h'ljada), dva 

puta veća od obaveza. Najglavniju obavezu pretstavljaju pove- 

rioci koji su iskazani sa 471 hiljadu dinara. Ova je pozicija u 

poslednjoj godini u odnosu na 1933/34 učetverostručena. Po

većanje iznosi oko 360 hiljada. Po prilici za isto toliki iznos 

porasla je u aktivi pozicija Prve hrvatske štedionice. Moglo bš 

se pomisliti, da je poslovna politika rđavo vođena kad se isto

vremeno za isti iznos povećavaju i poverioci i gotovina. Me

đutim, preduzeću je jača gotovina potrebna za plaćanje cari

ne i drugih troškova prilikom preuzimanja filmova koji stignu 

iz inostranstva Prve godine u aktivi je bilo iskazano i hipo

tekarno potraživanje u iznosu od 52 hiljade dinara. Ova se po

zicija u 1934/35 više ne javlja. Nasuprot tome ostali dužnici su 

porasli sa 45 na 141 hiljadu dinara. To znači da su utrostru- 

čeni. U aktivi su utrostručeni i predujmovi (porasli su sa 13 

na 39 hiljada). Porast ovih dveju pozicija je prirodna posledica 

pojačanog poslovanja.

Poznato je da se natpisi na filmsku pantljiku stavljaju 

u našoj zemlji. Njihova vrednost je iskazana u jednoj cifri s 

vrednošću inventara. U poslednjoj godini ona iznosi 606 hi

ljada dinara. Ako se od te sume oduzme fond za amortizaciju, 

koji je iskazan u pasivi sa 434 hiljade, vidi se da bilansna vred

nost ovih investicija ne prelazi 172 hiljade dinara. U 1933/34 

bilansna vrednost inventara i strojeva iznosila je 209 hiljada 

dinara. Fond amortizacije je smanjen za 100 hiljada dinara. To 

bi trebalo da znači da su za toliki iznos nabavljene nove inve

sticije. Međutim, u aktivi je smanjena i pozicija „inventar i stro

jevi” sa 745 na 606 hiljada. Pošto račun prihoda i rashoda nije- 

objavljen, teško je utvrditi tačan iznos otpisa, ali cifre koje smo 

naveli već dokazuju da su otpisi vršeni vrlo rigorozno.

U upravi su gospoda: Artur Fidl, Pariz; Rihard Rihter;; 

Leo Berger, Pariz, i Zaharija Plavšić.
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Sadržaj:
Хрватска иидустрија катрана д. д., Загреб 

Преслица, текстилна индустрија д. д., Загреб 

Крапинска текстилна индустрија д. д. у Загребу

ХРВАТСКА ИНДУСТРИЈА КАТРАНА Д. Д. —  ЗАГРЕБ

Иитензивност грађеине делагноети битно утиче и на 

гажловање свих о н и х  индустрија jcotje су непосредио или по- 

средно повезаие са том делашошћу. To вреди у ирвом реду 

за индустрију цемента, затим за вндустрију цигле и црепа 

и индуетрију «реча. Сва та предузећа за иитензитет сво- 

га пословања, као и за .послдане уопехе имају да захвале 

јачој делатиости у грађевинарству.

Међу остала индустријска лредузећа која су yicKO 

повезана са грађевинарством спада и Хрватока индустрија 

катрана. Она изрзђује, тгоред осталога, и кровиу лапенку, 

koga će у грађевној индустрији употребљава cee више. 

Она израђује и материјал за изолације. A она данас прера- 

ђује и асфалт, и в.рши радазе иа асфалтмрању.

Хрватска иидустрија «атрана лрерађује у ирвом реду 

катраи иаји се добива код фабрикације плина у плинари 

града Загреба. Како je то у неку ружу иаетавак Градске 

плинаре, није чудо да je град Загреб лреко својје Градске 

штедионице тако ушо лов-езан ica Хрватском индустријом 

катрана. Ово предузеће преузмма и прерађује и катрам који 

се добија у нашим хзсталим плинарама. Међутим, љако за- 

гребачжа плинара домиаира. у нашој фабрикацији плииа, то 

je сасвим триродно да се највеће »оличине катрана лре- 

узимају од загребачке шинаре. У годшама иоле јачвг no- 

словања домаћа продукција каграна ни издалека ве локри- 

ва сву лотребу Хрватске индустрије катрана, na je упућена 

на увда катрана из инострашства.

Делимична завиеност од иностранства у погледу на- 

бавке полуфабриката има за поеледицу да се Хрватска ин- 

дустрија катраиа не ослања само на загребачку Градску 

штедианицу већ и на мек-е 'Страие г;рупе, које иначе у тој 

грани иидусхријоке продукцкје заузимају водећи иоложај.

Извођење јавних радова великог стила, нарочито ас- 

фалтних цвста дало би хрватс^сој индустриј« катрана јаког 

полета, јер би тада и лродукција фабриката потребних за 

градњу савремених цеста битао. порасла.

Билаис за 4 последње годике овааш изгледа:

1931 1932 1933 1934
Актива У хиљадама двнара

Инвестиције 2.352 1.966 1.586 1.333
Благајна 88 11 36 45
Новчаии заводи — ■ 1.229 1.263 273
Ефехти — 48 48 48
Дужници 2.647 2.840 3.459 4.707
Роба 2.703 2.611 3.306 2.816
Губитак 21 160 — —

ПаСива

Главница 3.000 3.000 3.000 3.000
Резервни фоид 805 806 646 646
Рез. дуб. потраживања 39 39 39 39
Рез. за курсне разлике 300 300 300 300
Пензиоии фонд 135 135 135 135

Повериоци 3.531 4.585. 5.474 4.905

Чисти добитак —- -— 104 .195

Збир биланса 7.813 8.867 9.700 9.222

Инвестиције су смањене sa нешто преко 250 хиљадл 
ди-нара ко-лико износи годишља амортизација. Властита 
средства далеко надмашују инвестиције, гако да покривају 
и знатаа део обртног кааитала. To даје предузећу нар0чи'о 
здраву базу. Нарсмито у иериоду депресије кад ее каматка 

. служба тешко осећа. х
Залихе робе нешто су опале. To лгсже бити и случај- 

ciO', јер су залихе 'концем 1933 иеказане са нетто већом 
cyiMOM него што je то било других година.

Потраживаша код «овчаних завода која су у току 
две последње годинс прелазила милиои динара бктно су 
редуцирана. Изгледа да te ту ради и о лотраживан.има 
етрема иностраиотву за извезену робу —• јер Хрватска «н- 
дустрија iKатрана шласира један део својих продуката и на 
етрани. Ta су потраживања у  току прошле године мајвећим 
делом бкла реализована.

У вези са смањеиуем шпражшаља «од банака, макар 
да су дужници и лорасли за преко димиои дииара, ловери- 
оди су редуцирани за пола лишкхиа деанара. To донекле од- 
говара (омањењу иозиције pođe, јер пораст дужиика и -<сма- 
њење код позиције иовчани заводи «ека»01 се комензирају. 

Рач'уе губитка и добитка оваиа изгледа :
Расходи

Укупни трошкови 

Отлиси

Курсна разлика 

Добипак 

Приходи

Вруто’ приходи 

Г убитак

Пре»ос добитка

Збир прихода иши расхода

1931

2.225

404

2.584

2.1

1932

1.871

404

695

2.809

160

1933

1.920

426

104

2.451

2.969 2.450

1934

1.781

552

195

2.214

14

2.2282.629

K a o  ш т о  се в и д и , у  1934 о с тв а р е н  je  ч и с т и  д о б и т а к  
од  icKopo 200 хи л .ад а  -дииара. И а к о  je  *поол0®ањ е з б о г  
слабе гр а ђ е в н е  д е л а т а б с ти  д о с т а  с к у ч а н о , редуЈШЈИЈом и зд а - 
т а к а  усп е л о  с е  п р и х о д е  и  р а е хо д е  ,не с а м о  д а в е с ти  у  ра в - 
и о т е ж у , н е го  јо ш  и  о е тв а р и т и  је д а н  л р и м е р а »  д о б и т а к .

ПРЕСЛИЦА, ТЕКСТГИЛНА ИНДУСТРИЈА Д.Д. — . ЗАГРЕБ

И з м е ђ у  и н д у с т р и ја  к о је  с у  л о ги ђ е н е  санЈодијама и 
о н и х  ко јји м а  с у  m e  « о р и с ти л е , текстд а ш а  и н д у с ђ р и ја  н а - 
лази  ice у  ср е д и н и , П р е д и о и и ц е  be  од  т и х  са н « ц и ја  и м а т и  
жнатне к о р и с т и , је р  je  л р е с т а о  у в о з  т а л и ја н с к о г  л ред и ва , 
a повдачеше ч е х о с л о в а ч ке  и.ређе д о л а зи  з м а т н о . суил»е. О ва 
п р е д узе ћ а  atioja и з р а ђ у ју  г о г о в у  р с б у , ка о  т ка о н и ц е , ап ре - 
т у р е  и  б о ја д и са о и е , л ро л а зе  т а к о ђ е  д об ро ,. је р  jc y  се  о с л о - 
ббдиле је д н о г  ја к о г  ко и ку р в н гга . М е ђ у т и м  за б р а н а  ув а за  
из И т а л и је  и п а к  пошађа тка а н м ц е , је р  ® иш е и е  м о т у  п о в л а - 
ч и т и  т а л и ја и о к у  п р е ђ у  и м о р а ју  з а  д ом а ћ е  фабрикате од-
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HOCHio за чехословачку робу да .плаћају ;веће цене иегошто 

их je коштала талијанска пређа.

Домаће лредионице »е могу ни из далека да шжрију 

домаћу потрошњу. A чехословачка роба je и сувише ску- 

па. Увоз из Италије био je у последње време јевтинији, 

јер. се за. бовове плаћао. далеЈ» нижи курс, »eno nrru je од- 

говарало службевом паритету. Иста je. ситуација и данас 

у аромету са Немачжом. Насупрот томе за чихословачку 

робу треба плаћати паритетве курсеве, што битно поскуп- 

љује увоз.
Oma индустријока предузећа текстилне етруке кој-а 

поред ткашице имају и сопствену предиовицу лролазе вај- 

боље, јер их иабавка пређе не долази мвого скупље »ero 

до сада, a за овоје продукте елимширали су једног јаког 

ковкуранта.

Билаес „Преслвце” за ове 4 последње године: 

Актива 1931. 1932. 1933. 1934.

Благајиа 353 655 183 26;

Менвце 1.830 1.314 352 1.273

Ефекти 34 180 168 145

Дужници 11.885 14.137 6.051 8.36Д

Роба 3.852 2.413 6.054 8.319

Иивентар 150 135 135 135

Земљиште, и зграде 490 490 490 490

Зграда фабрике 1.165 1.320 1.320 1.102

Машине 8.949 9.320 9.320 9.320

Пасива
Главиицач 2.500 2.500 2.500 2.500

Резерве 54 70 80 100

Амортизација 3.513 4.408 4.874 6.738

Менице 8.015 6.344 2.340 2.729

Повериоци 14.280 16.187 14.058 17.108

Добитак 52 52 43 150

Збир биланса 28.711 29.867 24.074 29.496

Код гаввестиција већ неколико година иема лромене, 

Осим знатвог «гписа за амортизацију. Фолд амортизације 

већ ■ изиоеи 6.7 милиоиа динара 1или две трећине свих инве- 

стиција. Док je раније диепаритет из-међу инвестиција и вла- 

етитих средстава бко енатам, (однос je био 25 милиона пре- 

ма 10.6 милиоиа), данас je тај одтос 2,6 милиона према 3,7 

милиоеа. Ако амортизација и даље буде тако знатн.а, за на}- 

краће време властита средства he покривати све инвести- 

ције. Наравво одбивши вредност Фонда амортизације.

Како дужници тако и залихе показују зматан пораст. 

To з-начи да je лредузеће у 1934 години радило интензив- 

није »ero годину-две раиије. A оозната je чињеница, да je 

наша текстилна индуетрија у прошлој години готово на 

свим ливијама радила са три смене ра^ника.

У вези с лорастом дужиика и залиха порасли су и 

по.вериоци. Међутим, «ако >је иораст ловерилаца изазван по- 

растом залиха и потраживања, a не можда неким новим 

вестицијама, тај пораст поверилаца caiMO показује јачи рад.

Пословни резулт&ти били >су у 1934 годин« знатао 

повољнији rfero раније. Међутим, »оказани добитак иије још 

толики, да би се могло приступити итлаћању. дивидеиде. Али 

се у -з.амену за то за фоид амортизације м ото одвојити 

знатна већи изное a ero ранијих година. У 1934 овај je фонд 

П01већан за 1,85 милиоиа према -самих 470 хиљада у прет- 

ходној пшши.

КРАПИНСКА ТЕКСТИЛНА ИНДУСТРИЈА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Текатилиа иедуотрија радиша je и у 1935 години до- 

бро. Нарочито ,ј.е поводано стање предиоиица које су радиле 

пуним капацитетом. Код ткачница и фабрика трпкатаже при- 

метила <се ипак у извесно^.мери «ешто јача конкуренција јер 

je у току последње две-три подине »од нас основано миото 

нових 'текстилвих предузећа, «ајразличитијјатх граиа. У вези 

с тим приметша су се три покрета: спуштање це:на, спе- 

цијализација произвадње и шбољшање квалитета производа.

Међутим, иагледи предузећа каја производе добру и оолидну 

робу и даље су врло повољни, ijep се публика више не за- 

довољава с лоигијим производима.

Произвгади Крапииеке текстилне индустрлје д. д., која 

je основана пре 9 година, имају добру прођу и, с обзиром 

на оолидни квалигвп, уживају иајбољи реноме међу потро'- 

шачима.

Рачуви изравнања за последње две године овакви су: 

Актива 1933 1934

у хиљадааиа динара 

Готовина 360 : 74

Роба 1.729 1.580

Сировиве 1.017 993

Машине 3.450 3.200

Зграде 2.030 2.000

Возила 20 50

Игавентар 18 16

Пасива

Главница 2.000 2.000

Дужеици и повериоци 6.534 5.669

Прелазви 54 —

Превос добитка (—95) 36

Добитак тек. годиие 131 208

Збир биланса 8.624 7.913

Збир биланса смањен je ca 8,6 ва 7,9 милиона дива- 

ра, првевспвено због смањења салда текућих рачуна, .који 

се у io6e године јавља у пасиви, и то: 1933 године за 6,53 

милиона, a 1934 године са 5,66 милиоиа динара. Како пре- 

дузеће не иаказује дужвике и ттовериоце одвојеио, тешкз 

je довосиш закључке о  таме да ли се сман>еи>е ове поаидије 

има пркписати дужници.ма или повериоцима. Према кретању 

осталих позидија у активи, могло би се наслутити да су про- 

мене код дужмика незнаппне. To аначи да тгредузеће није 

мењало став у погледу кредитирања, даље, да су сма- 

њене друштвеие обавезе, a у вези с тим да «е лоправио 

и однос иамеђу сошствених и туђих .оредстава.

Интересантна je и отруктура активе. У 1934 години 

отпада на инвестицијје 5,26 милиоиа, a ва обртну имовину

2,65 милиова динара. Иввестициона имовина ире-ма обртвој 

стоји у одноеу 2 према 1. To je сасвим нормално с обзиром 

на т,о што je у  питашу индустријсжо предувеће.

У акпиви* порасла je једино позиција „Возила“ са 20 

на 50 хиљада динара. Значи да icy набављена нова превозна 

средства. Пада у очи да ije готовииа омањена за блиау 300 

хиљада динара, са 360 на 74 хиљаде. To ее мора значИти 

да je погоршан и ликвидитет предузећа. У 1933 готовива je 

била тако велика због банкарске «ризе. Предузећа су др- 

жала већу готовину да би могла бев сметње одговорити 

свим cBojiHM обавезама, a првенствено у погледу плата и 

надиица. 0®е су обавезе, исимна, врло важве и у 1934 г.о- 

дини, али се токазало да lje оиа сувише велика предострож- 

иост «епоггребиа. Нарочито у предузећима, која производе 

poi6y чији je брзи плаамаи унапред обезбеђен.

Вредност машииа исказава ije 'ca 3,2 'Милиона према 

.3,45 милиона у 1933 годиии. Смањење изиоеи 250 хиљада од~ 

носно 7,2%. Толики je морао бити и проценат амортизације. 

Отиис зграда изнео je такође 30 хиљада, тако да су one 

у 1934 у билансу исказане са 2 милиова динара.

Разлике између 1933 и 1934 код робе и сировина су 

незнатне. To важи и за инвентар.

1932 годину предувеће je завршило са губитком од 95 

хиљада динара. У следећој години остварен, je иасупрот то- 

ме, добитак од 131 хиљаде дивара. To je омогућшвд да се 

губитак из претходне године сасвим покрије, a остатак од 

36 хиљада да се пренесе на 1934 годину. У овојј последшој 

години добитак изиоси 208 хиљада динара. Да je објављен 

рачун тубитка и добитеа, сигурно би се показало да ije ово 

повећање добитка једеим делом изазвано и смањењем из-* 

датака на камату.
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Садржај:

Poštanska šteđionita Kraljevine Jugoslavije 

„Анилокемика" д. д., Загреб

POŠTANSKA ŠTEDIONICA KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

1. Uloga Poštanske štedionice 

U toku bankarske krize kod nas, Poštanska štedionica, 

zajedno sa Državnom hipotekarnom bankom, postala je- našom 

najvećom depozitnom ustanovom. To se najbolje vidi iz stati

stičkih podataka. Prema izveštaju Narodne banice krajem sep

tembra 1935 ulozi kod svih naših banaka i štedionica iznosili su 

10,29 milijardi dinara. Od toga je otpadalo na Poštansku štedi

onicu 1946,5 miliona, na privatne kapitale i depozite kod Hipo

tekarne banke 1139,0 miliona, a na uloge na knjižice i po tek. 

računima kod 20 najvažnijih privatnih banaka 3 milijarde 154 

miliona dinara. Ulozi kod svih naših štedionica, koje pripadaju 

samoupravnim telima, bili su manji od uloga kod Poštanske 

štedionice.

Ogromni porast uloga u toku poslednjih godina, kako 

po čekovnim računima tako i po štednom prometu, dokaz je ve

likog poverenja koje uživa Poštanska štedionica kod privred

nika i kod najširih narodnih slojeva. Svojim solidnim radom i 

«vek normalnim funkcioniranjem ona je uspela da se afirmira 

kao najpopularnija novčana ustanova. Me samo to. Ona je us

pela da učini ogromne usluge našoj privredi, a i državi. Njoj 

i Državnoj hipotekarnoj banci imamo da zahvalimo da nije 

došlo do potpunog sloma našeg novčarstva. Ona je, osim, toga, 

najveći imalac hartija od vrednosti. Najzad, država je u Po

štanskoj štedionici našla odličnog blagajnika.

Kako je čekovni promet primarni pasivni posao Poštan

ske štedionice, s njime ćemo i započeti detaljno proučavanje 

njenog rada u toku 1935 godine.

2. Čekovni promet 

Pohvalna je praksa Poštanske štedionice, da u svojim 

godišnjim izveštajima objavljuje i vrlo detaljne statističke pre

glede o razvoju poslova јзо čekovnom prometu. Ovde smo zdru

žili glavne cifarske podatke u sledeću tablicu:
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63,15
1924 11.306 296,24 31.621,5 113,47
1925 12.459 348,19 36.977.9 134,93
1926 1.3.627 368,23 40.575,1 44,13 145,07
1927 15.178 622,50 46.341,7 45,65 165,33
1928 16.516 666,43 53.721,4 46,61 195,99
1929 17.793 913,50 59.732,4 48,46 213,90
1930 19.193 978,79 65.550,3 49,05 239,70
1931 20.400 799,63 63.212,9 47,64 241,56
1932 21.888 .944,45 56,592,1 45,70 217,92
1933 23.394 1.158,25 60.986,6 48,86 227,34
1934 24.471 1.139,88 62.399,9 48,36 234,24
1935 25.439 1.189,40 65.757,5 50,84 239,02

Kao što se vidi, broj otvorenih računa stalno raste. U 

1935 godini bilo je blizu 25,5 hiljada takvih računa. Preko njih. 

vrše svoje uplate i isplate državna i samoupravna nadleštva, 

školske i crkvene vlasti, industrijska, trgovačka i zanatska pre

duzeća, zadruge, novčani zavodi i osiguravajuća društva, razna 

udruženja, lica slobodnih profesija itd. Na prvom mestu na

laze se trgovačke firme sa 8.816 računa; drugo mesto pripada 

zbirnoj poziciji udruženja, organizacije i klubovi sa 2720 ra

čuna; zatim- dolaze industrijska preduzeća sa 2.692 računa, 

državna nadleštva sa 1454 računa, novčani zavodi sa 1203 ra

čuna, novine i časopisi sa 1081, zadruge sa 807 računa itd.

Teritorijalno' čekovni računi su ovako repartirani:

1934 1935 Porast

Centrala Beograd 6.290 6.643 353

Filijala Zagreb 7.380 7.594 214

Filijala Ljubljana 6.410 6.736 326

Filijala Sarajevo 3.091 3.143 52

Filijala Skoplje 1.300 1.323 23

Svega: 24.471 25.439 968

Veći broj računa u Zagrebu i Ljubljani potiče iz dva 

razloga: privreda u zapadnim delovima države srazmerno je 

jače komercijalizovana, nego u istočnim i južnim krajevima. 

Osim toga zapadni krajevi su poznavali koristi čekovnog pro

meta još iz ranijih vremena, a Beograd i unutrašnjost sreli su 

se s tom organizacijom blagajničke službe tek sa osnivanjem 

Poštanske štedionice. Zbog toga je u 1935 porast čekovnih 

računa i bio u Beogradu. Broj lica koja pristupaju u čekovni 

promet ide uporedo sa njihovim saznanjem o korisnosti čekovne 

službe, brzini i jednostavnosti čekovnog poslovanja i, razume 

se, s razvitkom privrede.

Zbir ukupnog prometa Pošt. štedionice po svim računima 

porastao je i u 1935, ali još nije dostigao stanje iz 1931 go

dine. Smanjenje ukupnog prometa u 1932 godini sa 241,56 na 

217,92 milijardi bilo je svakako izazvano krizom poverenja, 

usporenom cirkulacijom novca i plaćanjem u gotovu. Obrt po če

kovnim računima bio je najveći u 1930 sa 65,55 milijardi. Iz 

istih razloga pao je na 56,59 milijardi krajem 1932, ali je za

tim opet porastao, a u prošloj godini je sa 65,75 milijardi opet 

dostigao i čak prestigao obrt iz 1930. Rezultati u 1935 bili su, 

dakle,, rekordni. 1 stanje uloga po ček. računima pokazuje kra

jem 1935 rekordnu cifru od 1189,4 miliona dinara. To isto može 

se reći o prometu po ček. računima izvršenim virmanom, t.j. 

bez upotrebe efektivnog novca.’U 1935 ukupne uplate i isplate 

virmanom iznele su 33.437 miliona odnosno 50,84% od ukup

nog prometa po čekovnim računima. Iz uzroka koje smo gore 

naveli, a usled krize poverenja i plaćanja u gotovu taj udeo 

iznosi u 1932 svega 45,7%. Uprkos deviznim ograničenjima, Po

štanska štedionica je uspela da održi sve svoje dosadašnje veze 

u inostranstvu, a u 1935 imala je poslova sa gotovo svima dr

žavama u svetu. Neposredan kontakt postoji sa poštanskim šte

dionicama i čekovnim zavodima u 14 država, sa čitavim nizom 

velikih svetskih banaka i s poštanskim upravama S.A.D., Ka-
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nade, Engleske i svih engleskih dominiona, kolonija i protekto

rata. Prema 1934 neposredni virmanski promet s inostranstvom 

pokazuje u 1935, zbog deviznih ograničenja i privredne krize, 

izvesan nazadak. Međutim, to je najvećim delom nadoknađeno 

putem zvaničnih (robnih) kliringa. U toku 1935 doznačeno je 

kliringom u razne države oko 20 miliona dinara.

3. Štedni promet

pokazuje i u 1935 znatan porast, iako u tom pravcu, prema iz

javi same Poštanske štedionice, nije vršena naročita propa

ganda. Kretanje broja ulagača i sume uloga u toku poslednjih

10 godina pokazuje nam sledeća tablica:

Godina Broj ulagača

Ulozi na štednju 

u milionima din.

1926 12.503 8,44

1927 23.474 23,02

1928 32.700 36,39

1929 59.362 106,61

1930 127.196 209,61

1931 177.252 334,14

1932 216.957 442,67

1933 264.515 564,10

1934 312.852 718,49

1935 360.432 850,74

U 1935 broj ulagača je porastao za 40 hiljada na 360.432

a iznos uloga na štednju za 132 miliona na 850,7 miliona di

nara. U odnosu na 1929 godinu u 1935 broj ulagača se pove

ćao za 6 puta, a iznos uloga za 8 puta. Krajem 1935 prosečan 

ulog iznosio je 2360 dinara, prema 2296 dinara krajem 1934- i 

2132 dinara krajem 1933 godine. To znači da je prosečni ulog 

iz godine u godinu sve veći. Postoji dakle namera ula:gača da 

uloge ostave što duže u štedionici. 191.102 ulagača odnosno 

53% od svih ulagača ima ulog do 100 dinara, oko 23% ili 

82.348 do 1000 dinara, oko 18% ili 66.205 ulagača do 10 hi

ljada dinara, a samo 20.777 ulagača ili nešto manje od 6% 

imaju na štednji kod Poštanske štedionice po više od 10 hi

ljada dinara. Vidi se da Poštanska štedionica nema namere da 

konkuriše privatnim novčanim zavodima. Ona prikuplja uloge 

prvenstveno i skoro isključivo kod ekonomski slabijih. To nam 

' potvrđuje i podela njenih ulagača po zanimanjima. Đaka ima 

24%, zanatlijskih radnika, nadničara i posluge 11%, vojnika i 

žandarma 10%, državnih činovnika i službenika 9%, zanatlija 

8%. Ostali su: deca, učitelji, lica slobodnih profesija, privatni 

činovnici, zemljoradnici itd. Trgovaca, industrijalaca, posednika 

i rentijera ima samo 11,2 hiljade, dakle oko 3%. Iseljeničkih 

uloga bilo je krajem 1935 godine 710 iz 19 država u vredno

sti od 27,17 miliona dinara prema 1120 u vrednosti od 31,73 

miliona u 1933 godini. Kao što se vidi, iseljenički ulozi opadaju, 

naročito zbog krize ili vraćanja iseljenika u otadžbinu, čime 

njihovi ulozi prestaju biti iseljenički.

U toku 1935 Poštanska štedionica je plaćala 4% kamate 

na sve uloge na štednju. Kako posle maksimiranja kamatnih 

stopa postoji vrlo malo privatnih banaka koje odobravaju 4% 

na uloge, ovo ukamaćenje postaje interesantno i za krupne ka

pitaliste. Međutim, Poštanska štedionica ne prima rado nji

hove uloge, pa je zbog toga, na primer, u toku poslednjeg tro

mesečja 1935 g. vraćeno za preko 33 miliona dinara uloga koji 

su bili veći od 100 hiljada dinara.

4. Sopstvena sredstva

Poslednji bilans Poštanske štedionice sastavljen je, kao 

i uvek, vrlo pregledno. U želji da čitaoci dobiju potpunu i ja

snu sliku o njenom nacionalno-ekonomskom značaju i grandi

oznom razvoju za vreme opšte privredne krize, iznosimo u za

sebnoj tablici kretanje njenih glavnih bilansnih pozicija za po

slednjih 8 godina. (Vidi stranu 22).

U pasivi imamo 3 važne pozicije: ulozi na štednju, ulozi 

po čekovnim računima i fondovi sa čistim dobitkom. Kretanje

uloga na štednju i po čekovnim računima već je prikazano. 

Sopstvena sredstva štedionice sastoje se u stvari samo iz do

bitka i fondova. Postoje 3 fonda: rezervni, za kursne razlike na 

efektima i za sumnjiva potraživanja. Redovni rezervni fond iz

nosio je krajem 1935 godine 37,78 miliona dinara. Kad se tome 

doda nova dotacija iz čiste dobiti od 17,06 miliona, vidi se da 

ovaj fond iznosi 54,84 miliona dinara prema 6,41 miliona u 1933 

godini. Krajem 1932 redovni rezervni fond je iznosio 39,46 

miliona, ali je morao biti smanjen prvenstveno zbog gubitaka 

na kursu državnih hartija od vrednosti. Krajem 1935 postoji 

i naročiti fond za pokriće eventualnih gubitaka na kursu efeka- 

ta, koji je iskazan sa 34,3 miliona dinara (što čini oko 10% 

od bilansirane vrednosti efekata). Specialni fond za pokriće 

sumnjivih potraživanja iznosi krajem 1935 god:ne 171 miliona 

prema 27 miliona u prethodnoj godini.

Svi fondovi ukupno iznose 106,25 miliona dinara. Inače, 

Poštanska štedionica nema sopstvene glavnice, jer je čisto dr

žavna ustanova. Međutim, kao što smo videli, fondovi su znatni, 

a za sigurnost uloga može da posluži i to, što se privredi odo

bravaju krediti samo uz pokriće, a za kredite odobrene dr

žavnim nadleštvima garantuje država. Uostalom, fondovi ra- 

pidno rastu, pošto im se dodaje pored sopstvenog prihoda i 

30% od čiste dobiti, koja već treću godinu prelazi 50 miliona 

dinara godišnje.

5. Struktura aktive

Sva tuđa sredstva su kratkoročna. Poštanska štedionica 

mora zbog toga da bude neobično obazriva u pogledu likvidi- 

teta i da podržava vrlo veliku gotovinu. Krajem 1935 g. kao i 

krajem dve prethodne godine, gotovina u kasama i kod Nar. 

banke uvek je iznosila preko 400 miliona dinara. To znači da 

su tada sredstva bila pokrivena sa preko 20% gotovim novcem.

Pitanje plasiranja prikupljenih sredstava pretstavlja 

.mnogo teži problem, jer se u današnje vreme teško nalaze pot

puno likvidni i sigurni plasmani. To konstatuje i sama Poštan

ska štedionica u svom poslednjem izveštaju. Ostaje otvoren 

.i problem —  korisnika kredita. Zbog slabljenja privatnih akci

onarskih banaka, ove nisu više u stanju da odobravaju privredi 

kredite kao ranije. U vezi s tim neki traže, da državni novčani 

zavodi preuzmu one funkcije koje su pre bankarske krize vršile 

privatne banke, tim pre što se ušteđevine iz privatnih banaka 

prenose u državne. Prema jednom drugom gledištu prikup

ljene nacionalne ušteđevine treba dirigovati u kredite državi 

i državnim ustanovama, u opštu korist, jer se i ovakvim kre

ditima navodno čine ogromne usluge narodnoj privredi. Problem 

je neobično aktuelan. Kako ga je resila Poštanska štedionica, 

najbolje se može videti iz njene politike plasiranja.

Kao što se vidi iz priloženog bilansa, od raspoloživih 

sredstava krajem 1935 plasirano je 335,75 miliona u hartije od 

vrednosti, 47,25 miliona u iombardne zajmove, a 1260,41 miliona 

u kredite po tekućim računima.

U odnosu na prethodnu godinu, u 1935 hartije od vred

nosti su porasle za 44 miliona, i njihova vrednost se opet pri

bližuje stanju iz 1930 godine. Najnoviji porast je relativno slab, 

ako se uporedi s onim iz 1933 (sa 159 na 260 miliona). To 

znači da intervenciona kupovanja nisu više vršena u onoj meri 

kao ranije. Inače, u 1935 hartije od vrednosti donele su bruto- 

prihod od 23,29 miliona dinara. To je bio najrentabilniji plas

man, ne vodeći pri tom računa o ogromnoj dobiti na kursu. 

Radi pokrića gubitka na kursu postoji, kao što je već spome

nuto, zasebni fond od 34,3 miliona dinara.

Lombardni krediti pokazali su se u toku dosadašnjeg 

poslovanja kao najbolji i najlikvidniji plasmani. U toku posled

njih 5 godina oni se ipak stalno smanjuju. Sa 164,7 miliona di

nara u 1930 pali su na 47,2 miliona u 1935, i pored nastojanja 

Poštanske štedionice da svoje lombardno poslovanje proširi 

(lombardna kamatna stopa je reducirana sa 8% na 7%). Opa

danje ovih kredita potiče otuda!, što se u lombard primaju sko

ro isključivo hartije od vrednosti, a poslovni svet je u toku pri-



vredne krize prilično ispraznio svoj portfelj vrednosnih papira, 

jer se tim putem najlakše moglo doći do gotovog novca, a 

zbog kursnih razlika privrednici su svoje papire radije proda

vali nego zalagali.

Od kredita po tekućim računima odobreno je 969,48 mi- 

liona državnim nadleštvima i 172,13 miliona novčanim zavo

dima. Krediti odobreni novčanim zavodima smanjuju se iz go

dine u godinu, i to bez pritiska od strane Poštanske štedionice. 

Razlog je u tome, što banke-dužnici sve više prečišćavaju i sre

đuju svoje stanje ograničavajući poslovanje. Što se tiče kredita 

odobrenih državnim nadleštvima, oni su i u 1935 povećani za 

163 miliona. Novo.je samo to što su ovi krediti u toku 1935 

formalno ozakonjeni i finansijski fundirani. Među tekućim ra

čunima u aktivi nalaze se još 3 pozicije, i to prolazna dugovanja 

pošta su 101 milion, komunalni zajmovi sa 17 miliona i ino

strani komitenti sa 250 hiljada.

Vrednost nepokretnosti iskazana je prošle godine sa 75,55 

miliona. Ona je u stalnom porastu i pored redovnih otpisa. Ü 

toku poslednje dve godine povećanje iznosi 21 milion dinara, a 

prouzrokovano je prvenstsveno početkom građenja nove palate 

za Glavnu poštu i Centralu Poštanske štedionice u Beogradu. 

Osvećenje temelja nove zgrade izvršeno je 17 avgusta 1935 g. 

Ovo treba da bude jedna od najvećih zgrada naše prestonice.

6. Račun gubitka i dobitka

U vezi s porastom uloga na štednju stalno se poveća

vaju i rashodi na kamate. U 1935 oni su izneli 30,24 miliona. 

Rashodi na plate i dodatke izneli su prošle godine 13,21 mili

ona i opet su dostigli visinu iz 1931 godine. U toku 1935 po

rasli su za 140 hiljada i materijalni izdaci (kancelarijski tro

škovi, obrasci itd.), ali su oni još uvek za blizu 1 milion dinara 

.manji nego u 1931 godini. Ukupni bruto prihodi iskazani su sa

106,5 miliona, od čega otpada 76 miliona na kamate, provizije 

t pristojbe, 23,29 miliona na prihod od kupona efekata, 6 mili

ona na razne prihode i 1 milion na prihode od nepokretnosti.

Čisti dobitak je za 3,7 miliona veći nego u prethodnoj 

godini, a iskazan je sa 56,87 miliona dinara. Od toga je odvo

jeno 30% odnosno 17,06 miliona za povećanje rezervnog fonda, 

180 hiljada za1 nagradu članova Nadzornog veća, 1,42 miliona 

za nagradu osoblja, 568 hiljada za zdravstvene ciljeve Udru

ženju pošt.-telegr. službenika i Udruženju službenika Poštanske 

štedionice. Ostatak od 37,64 miliona predat je državnoj blagajni 

kao čista dobit odnosno budžetski prihod Poštanske štedionice.

U Nadzornom veću Poštanske štedionice za 1935 go

dinu nalaze se sledeća gospoda: Ing. Ratajac Dobrosav, pret- 

sednik; Ing. Nedeljković Stanoje, potpretsednik; Rašić Đorđe, 

Đorđević Svetislav, Štibler Miloš i d-r Bošković Milutin, čla

novi. članovi zamenici su g.g.: Vojinović Dragutin, Glišić Vla- 

stšmir, d-r Kavčić Ivan, d-r Mikić Ljubiša, Tašner Joža i d-r 

Pavletič Avgust. Generalni direktor je g. d-r Nedeljković Mi- 

lorad, profesor Univerziteta.

„АНИЛОКЕМИКА“ Д. Д , ЗАГРЕБ

Рачуни изравиања „Анилокемике“ за неколико no- 

следњих година овако изгледају:

Актива 1931 1932 1934 1935

у хиљадама динара

Благајва 10 11 10 10
"Непокретности 1.771 1.711 1.650 1.600
Губитак 323 312 274 244

Пасива

Главвица 1.000 1.000 1.000 1.000
ТЈовериоци 1.104 1.034 934 854
Вбир биланса 2.104 2.034 1.934 1.854

Kao. urro се види, у активи су само три позиције: 

благајна, непокретноети и губитак. Нема ни залиха робе ни 

инвентара. To долави отуда што се „Анилокемика“ ие бави 

за сада ни индустријом ни трпоеином. Она -само управл>а 

својим некретвинама, или тачеије ■—• својом кућом која се 
налази у Загребу.

Предузеће je огаовано 1923 године, a имало je за за- 

датак да се бави трповином кемикалија, и то првенствено 

трговином анилинскнх боја. У ту еврху купљена ije у 3&- 

гребу једна већа кућа sa становање, у жоју icy омештене и 

друштвене камцеларије. Почело се и с оословањем. Изгле- 

дало je да he предузеће леио просперирати, тим пре што je 

имало врло тесне послонне везе с великим немачким хе- 

мијеким концерном „И. Г. Фарбетаиздустри A. Г.“ Међу- 

тим, онекивања се »всу исиунила, тако да je 1927 годиие 

пословање обустављево. „Аиилокешжа“ je после тога отпо- 

чела с ликвидацијом лостојећих ангажмана, али се иа лик- 

видацију самог друштва и не мисли. Из два разлога. Оче- 

кује се да ће вредност друштвене зграде једног даиа по- 

расти. С друге стране ни стрекид ттославања не мора бити 

дефинитиван. Акциоиари су у могућности да чекају на боља 

времеиа. Док .се »е поправе тгрилике, друштво се ограничава 

на то да управља .овојом зпрадом.

Оба су разлога сасвим разумл>ива. Кад ее једног дана 

опште привредио стање измени и иобољша неће требати да 

се осиива еово предузеће, јер je ту Анилокемика. И вред- 

ност зграде he сигурто порасти, јер она има централни по- 

ложај у Загребу. Истина je, да се еа зградама у данашнлгм 

приликама ие може ни у За-гребу миого зарадити. Али -се 

не може гаи богзна шта изгубити. Поред тога, држање 

зграде омогућује предузећу да постепено отггиш.е губитак, 

који je еретрпљен раиије, док се још трговадо кемикадаи'- 

јама и бојама.

Коицем 1935 зграда je биланскрана ca 1 милион 600 

хиља.да динара. Родишње се отписује оио 50 хмљада ди- 

аара. Kao што се види из пасиве, зграда «ије без терета. 

Повериоци су у 1935 години исказани оа 854 хиљаде динара 

према 1 милион 104 хиљаде a 1931 г. Према томе, и они се 

полако, али сталво; смањују.

У којој се .мери рент-ирало држање зграде, показује 

Ha« следећ« рачун прижода и расхода:

Расходи 1931 1932 1934 1935

у хиљадама динара
Пословни ТрбШКОБИ 1 2 3 4
Порези 44 29 57 69
Одржавање зграде 19 17 30 30
Отпис непокретности 50 60 44 50
Дрбитак 8 11 35 30

Приходи

Од зграде 123 122 169 183

У 1935 години бруто приход од зграде био je за OKO
60 хил>ада већи неш; у 1931 или 1932, a исказан je ca 183
хиљаде динара. Ка»о je билансна вредност аграде 1 ми-
лион 600 хиљада, бруто приход изиоси 11,4%. Исказани

чисти добитак изиео je 30 хиљада динара или само 2% 

вредгаости зграде. Taj je из!нос употребљен за отпис једног 
дела ранијих губитака.

Из објављених завршних рачува се »е види, колико 

je повериошима И1Сплаћено на име камате, и да ли им je 

уогшгте исплаћивана камата. Међутим, порези су у порасту. 

Прошле године издато je за порезе и лрирезе 69 хиљада ди- 

нара, 'одиаоно 38% од целокуших прихода. To je, заиста, 

много. Ha порезе и ирирезе иде данас процентуално дале- 

К.О више него раније, када су кирије биле зиатно веће. Та- 

ко je, на пример, у 1932 издато за оорезе само 23,7% од 
целокуггног прихода.

У Јштрави „Анилокемике“ налазе се слвдеНа господа:

Н. С. A. Себон, Драган Томљеновић, Александар Тифенбах, 

Паул Хефлиигер, Др. Валдемар Луначек и Рихард Шлатер.
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Bilans Poštanske Štedionice

R A Č U N I z R A V N A N J A

Aktiva 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

u hi l )  adam a d i n a r a

Gotovina: 

u balagajni 

kod Narodne banke

32.459

75.371

49.096

341.371

45.706

263.441

42.605

134.473

62.565

127.424

60.560

353.098

63.374

345.666

58.725

384.769

Ukupno: 107.831 390.467 309.147 ■177.042 189.989 413.658 409.040 443.494

Dužnici: 

po tekućim računima 

po državnim bonovima 

po lombardu 

razni

297.953

101.858

29.139

311.947

99.556

381.527

164.759

424.857

206.120

134.165

574.770

257.617

104.018

603.702

343.788

74.009

1,136.920

64.942

1,260.413

47.258

Ukupno: 428.951 411.503 549.287 765.143 936.405 1,021.499 1,021.862 1,307.671

Hartije od vrednosti

Razna aktiva

Nepoketnosti

Inventar

Prelazna aktiva

Kursna razlika drž. papira

131.324

1.668

38.248

5.602

73.565

206.181

2.216

49.632

5.414

47.279

344.288

2.481

53.036

5.314

70.093

121.158

3.312.

53.451

5.098

70.591

40.034

159.617

3.172

52.617

4.676

97.732

41.289

260.061

23.755

54.180

4.055

64.663

291.604

4.626

69.488

3.639

7.442

335.750

3.859

75.556

3.111

10.219

Pasiva

Ulozi: 

na štednju 

po ček. računima 

otkazani

36.392

474.801

191.858

106.614

716.677

196.826

203.353

712.598

266.189

334.141

512.675

286.958

442.673

671.670

272.780

564.103

1,158.253

718.492

1,139.881

850.741

1,178.998

Ukupno: 703.051 1,020.118 1,182.141 1,133.774- 1,387.124 1,722.356 1,858.373 2,029.739

Poverioci po prelaz, rač. 1.966 3.149 54.359 6.551 5.369 23.189 5.042 3.676

Rezervni fond 20.000 20.000 30.508 32.275 39.468 6.413 21.822 37.780

Fond za kursn. razl. efekt. 5.374 3.649 897 —.— 1.328 9.705 22.099 34.308

Spec. fond za sumnj. potraž. 3.435 5.044 5.966 27.005 17.100

Prelazna pasiva 21.035 -- 35.819 19.717 19.875 167 181

Čista dobit 35.762 35.027 35.345 23.976 27.445 51.365 53.193 56.877

Zbir bilansa 1,649.004 1,933.907 1,330.649 1,236.831 1,485.498 1,838.871 1,987.702 2,179.662

R A Č U N G U B I J K A  I D O B I T K A

Rashodi
Kamata 4.389 6.591 11.231 15.804 19.195 13.889 25.273 30.244

Plate i dodaci 9.540 10.585 11.275 13.008 12.397 12.678 12.509 13.210

Upravni troškovi 2.634 3.242 4.048 4.724 3.334 3.625 3.657 3.797

Otpisi:

od nepokretnosti 793 1.051 1.148 1.309 1.321 1.321 1.324 1.326

od inventara 602 694 801 68 996 1.046 1.067 1.047

od hart, od vrednosti — 14.159 17.513 -- --

Ukupno 1.678 1.745 1.950 15.536 19.835 2.367 2.391 2.373

Čista dobit 35.762 35.027 35.345 23.976 27.445 51.366 53.193 56.877

Prihodi

Kamata 32.817 31.186 30.356 43.240 48.395 50.929 50.747 59.573

Provizije 6.606 6.540 6.681 6.135 6.804 6.836 6.875 6.797

Pristojbe 8.395 8.567 8.775 8.976 8.414 8.078 9.227 9.824

Prihodi od nepokretnosti 1.032 1.060 1.125 471 1.282 976 1.335 975

Prihodi od efekata 2.201 5.749 12.817 10.468 13.140 18.742 23.513 23.295

Razni prihodi 2.952 4.080 4.093 3.757 4.172 3.373 5.326 6.037

Zbir prihoda ili rashoda 54.005 57.193 63.850 73.049 82.207 88.925 97.023 106.501



A N A L I Z A  BI  L A N $ A
Dodatak „Narodnom Blagostanju"

BROJ 7 BEOGRAD, 15 FEBRUAR 1936. GODINA VIII

Sadržaj:

Beogradska trgovačka banka a. d., Beograd 

Banka „Zlatibör” a. d., Beograd 

Industrijska kreditna banka a. d., Beograd

BEOGRADSKA TRGOVAČKA BANKA A. D., BEOGRAD

Među novčanim zavodima čiji je ugled i renome ostao 

neokrnjen i u najtežem periodu naše bankarske krize Beograd

ska trgovačka banka zauzima vidno mesto. Kao što su sve 

naše banke, pa i najlikvidnije, trpele usled panike ulagača, 

tako je i ovaj zavod, koji spada među najstarije u prestonici, 

jer je osnovan još 1894 godine, morao da se bori sa raznim 

teškoćama. Međutim, to treba odmah naglasiti, Beogradska 

trgovačka banka nije trpela usled nepoverenja prema njoj, već 

usled nepoverenja prema bankarstvu uopšte. Inače, blagoda- 

reći tome što je neobično obazrivo i dobro vođena, Beograd

ska trgovačka banka, uprkos bankarskoj krizi, uvek je ispla

ćivala sve uloge i odgovarala je bez ikakvih ograničenja i svim 

drugim svojim obavezama.

Iz bilansa za 1935 godinu vidimo, da su najveće teškoće 

već prebrođene i da su se prilike u zavodu postepeno sredile. 

U svom izveštaju o poslovanju u prošloj godini uprava kaže: 

»Poslovi su nam se, u prošloj godini, povoljno razvijali. To

kom cele godine, bez zastoja, odobravani su krediti...« Banči- 

noj upravi pošlo je čak za rukom da pripremi i akcionarima 

jedno prijatno iznenađenje. Dividenda je opet povećana. U

1932 i 1933 godini ona je iznosila 3%, u 1934 je povišena na 

5%, a na zboru akcionara, održanom 9 februara o. g., predlo

ženo je da se za 1935 isplati dividenda od 7%, s tim da banka 

plati i porez na dividendu.

Razvoj bančinih poslova u toku poslednjih godina naj

bolje nam pokazuje donja tablica, u kojoj smo sastavili, kao i 

obično, glavne bilansne pozicije za 4 poslednje godine.

Račun izravnan ja

Aktiva 1932 1933 1934 1935 

u hiljadama dinara
Blagajna 1.778 2.818 1.148 1.502
Žiro- i ček. račun 2.631 963 22 79
Menice 10.769 8.562 10.935 13,420
Zajmovi na zaloge 4.832 6.318 5.129 5.363
Tekući računi 7.198 4.219 5.477 4.209
Har. od vred. fondova 2,580 4.656 5.036 2.773
Hart.-od vrednosti . 12.813 11.031 11.755 16.850
Nepokretnosti 2.400 2.400 2.400 2.494
.Nameštaj 1 dinar 1 dinar 1 dinar 1 dinar
Kursna razi. drž. papira 910 

Pasiva

600 —  ' .:Т-

Glavnica 12.000 12.000 12.000 12,000
Bančini fonovi 5.232 4.751 5.130 5.555

' Fond. za raz. kursa hart — — __ 2,889
Ulozi na knjižice 22.504 20.356 18.798 20.326
Tekući računi 3.952 3.681 1.930 1.322
Reeskont kod N. banke 1.185 —- 2.907 2.874
Dividenda 360 360 600 840
Zbir bilansa 107.064 98.961 99.937 106.260

Obrtni kapital 45.918 41.573 41.905 46.692

Dividenda , 3% 3% ■ 5% ; 7%

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

T roškovi 1.002 798 855 927

Kamata 2.025 1.436 1.323 1.099

Otpisi na ’t-red. pap. 1.389 415 Hi 600 —

Otpisi dubioz. potraž. 146 415 340 774

Čista dobit 516 514 937 1.386

Prihodi

Kamata 3.254 2.181 2.279 2.339

Provizije 410 315 105 108

Prihodi od efekata 1.117 836 1.441 761

Kirija 295 280 227. 190

Zarada na placevima — — —  , 757

Napi. otpis, potraž. — — 3 32

Zbir prihoda-rashoda 5.078 3.629 4.056 4.187

Ako bacimo pogled na kretanje bančinog obrtnog kapi

tala, primetxemo da je opadanje poslovanja zaustavljeno. U

1930 godini, poslednjoj pre bankarske krize, obrtni kapital iz

nosi 73.5 miliona dinara. Krajem 1933 iskazan je sa 41.5 mi

liona. To znači da je za 3 godine smanjen za 32 miliona di

nara. Zbog otpisa kursne razlike kod hartija od vrednosti ban- 

čini fondovi reducirani su u tom razdoblju sa 11 miliona na 

4.75 miliona, a smanjenje tuđih sretstava iznosi preko 24 mi

liona. Razume se, da je banka u vezi s tim, u to vreme, činila 

napore da poveća svoja likvidna sretstva, a bila je dosta uz- 

držljiva u odobravanju novih kredita. S obzirom na prilike 

drukčija poslovna politika nije se ni mogla voditi. U 1934 i 

1935 opšte prilike u privredi postepeno se poboljšavaju, pa i 

banka polako i oprezno pristupa proširenju Svog poslovanja. 

U 1934 godini Obrtni kapital raste samo za 330 hiljada di

nara, a u 1935 povećanje iznosi već 4,8 miliona i obrtni ka

pital se iskazuje sa 46,96 miliona. Od toga otpada 20.44 mi

liona odnosno 43,5% na bančina sopstvena sretstva. Kao što 

se vidi, odnos između sopstvenih i tuđih sretstava je neobično 

povoljan. Prema 1934 godini u 1935 sopstvena sretstva su po

rasla za 3,31 miliona dinara. To povećanje potiče iz nekoliko 

izvora. Pre svega, obrazovan je posebni fond od 2.89 miliona 

od dobitka na kursnoj razlici hartija od vredncjsti..Zatim je 

prihod od hartija od vrednosti od 0.33 miliona upotrebljen ta- 

kođe za povećanje fondova, kao i dotacija od 10% (94 hi

ljade) od dobitka iz 1934 godine, Dotacijom od 10% od pro

šlogodišnjeg dobitka sopstvena sretstva biće povećana za da

ljih 138 hiljada dinara.

Interesantno je da su u 1935 porasli i ulozi po knjiži

cama za 1,53 miliona (sa 18,79 na 20.32 miliona dinara). Ulozi 

po tekućim računima su smanjeni za 0.61 miliona (sa 1.93 na 

1.32 miliona dinara), tako da ukupni priiv: uloga iznosi oko 

920 hiljada dinara. Znatni porast uloga po knjižicama doka-
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zujć nam, da Je i publika svesna toga kakvom se obazrivošću 

vode bančihi poslovi.

Banka je uživala kredit kod Poštanske štedionice, ali ga 

je u toku 1935 iskorišćavala samo s vremena na vreme. Krajem 

1935 bančin dug po ovom kreditu iznosi samo 6,7 hilljada di

nara. Inače, kao i ranije, banka se služila i u prošloj godini 

reeskontnim kreditom kod Narodne banke. Krajem 1935 od 

ovog kredita je bilo iskorišćeno 2,87 miliona dinara prema 2.91 

miliona krajem 1934. Istorija bančinog reeskontnog kredita kod 

Nar. banke je neobično interesantna, jer nam pruža još je

dan dokaz o velikoj likvidnosti bančinih angažmana u mo

mentu kad je izbila bankarska kriza. Malo pre je spomenuto 

da su tuđa sredstva Beogradske trgovačke banke od 1930 do

1933 smanjena za preko 24 miliona. Međutim,, banka je u 

tom razdoblju isplatila ulagačima samo 12.5 miliona dinara, 

a svojevoljno je likvidirala ceo reeskontni kredit, koji je kra

jem 1930 iznosio preko 11 miliona dinara, i relombard koji je 

bio iskazan sa 0,33 miliona. Dok je znatan broj drugih bana

ka morao uzimati nove reeskontne kredite radi isplate otkaza

nih uloga, dotle je Beogradska trgovačka banka uspevala da 

istovremeno zadovoljava ulagače i da svojevoljno likvidira kre

dit, koji je uživala kod Narodne banke.

Interesantna je i struktura aktive. Postoje četiri grupe 

pozicija: gotovina, odobreni krediti, hartije od vrednosti i ne

pokretna imovina.

Gotovina u blagajni, na žiro-računu kod Narodne banke 

i na čekovnom računu kod Poštanske štedionice krajem prošle 

godine iznosi 1.58 miliona prema 1.17 miliona krajem 1934. 

To znači da je porasla za 410 hiljada, ali je u 1935, sasvim 

razumljivo, za blizu 2јЗ manja nego u 1932 godini.

Što se tiče nepokretnosti, one su čitavih 5 godina u 

aktivi iskazivane sa 2,4 miliona, a u praksi se javljao fond 

za amortizaciju nepokretnosti od 1,4 miliona. Nepokretnosti su 

se sastojale iz bančine zgrade u Knez Mihajlovoj ulici 38. Kra

jem 1935 pozicija nepokretnosti iskazana je sa iznosom koji je 

za 94.45 hiljada veći nego ranije. Povećanje potiče otuda, što 

je početkom 1935 kupljen veći kompleks zemljišta radi par- 

celisanja i prodaje. Ostala su još neprodata samo dva placa, 

koja se nalaze na uglu Grobljanske i Vojvode Vuka ulice. Na 

ovom poslu sa zemljištem banka je postigla zaradu od 756.5 

hiljada dinara. Bančin nameštaj je potpuno otpisan, a iskazuje 

se u aktivi »pro memoria« •— pozicijom od jednog dinara.

U toku 1935 banka je odobravala kredite većim delom 

u formi eskonta, a manje po zalogama i tekućim računima. 

Zajmovi na zaloge ipak su veći za 234 hiljade nego u pret

hodnoj godini i krajem 1935 iznose 5.36 miliona. Od toga je 

pokriveno oko 5/6 hipotekama, a 1/6 hartijama od vrednosti. 

Zajmovi po tek. računima su reducirani za 1.26 miliona i 

krajem j3rošle godine iznose 4.21 miliona dinara. U 1935 me

nični portfelj je povećan za 2.48 miliona i krajem te godine 

iznosi 13.42 miliona. Naročito su odobravani krediti izvozni

cima, jer se pokazalo da su to srazmerno najlikvidniji kredit

ni poslovi. Nenaplativa potraživanja otpisana su vrlo rigoroz

no sa 774 hiljade dinara.

U ranijim analizama bilansa Beogradske trgovačke 

banke kazali smo, da je ona plasirala znatan deo svog obrt

nog kapitala u hartije od vrednosti, u koje se inače plasiraju 

samo gotovine raznih fondova. Krajem 1935 hartije od vred

nosti, nostro-hartije i hartije fondova, iskazane su sa 19.62 mi

liona. Na sijih otpada oko 42% cele bančine aktive, prema 

48% na sve vrste odobrenih kredita. I ranijih godina hartije 

od vrednosti pretstavljale su skoro najjaču poziciju u aktivi. 

Uprava banke zaslužuje pohvalu što je objavila i spisak har

tija od vrednosti koje se nalaze u njenom portfelju. Domini

raju akcije Narodne banke. U bančinom portfelju se nadalje 

nalaze 4% Agrarci, 7% Stabilizacioni, 7% Investicioni zajam, 

6% Begluci i 7% Blerov zajam.

U toku 1935 novih kupovina i prodaja hartija od vred

nosti bilo je samo u manjim iznosima. U odnosu na prethod

nu godinu vrednost hartija je ipak povećana za 2,83 miliona 

dinara. Povećanje dolazi, uglavnom, od kursne razlike, koja je, 

kao što je ranije spomenuto, uneta u zaseban fond.

U 1935 troškovi su veći za 72 hiljade dinara nego u 

prethodnoj godini, ali samo zbog toga što je već plaćen po

rez za 1935 u visini razreza prethodne godine i što je još re- 

zervisano 120 hiljada. Ostali troškovi su, inače, stvarno sma

njeni. Za 224 hiljade je manja i kamata koju je banka platila, 

a primljena kamata je za 60 hiljada dinara veća nego u pret

hodnoj godini. Otpis nenaplativih potraživanja iznosi u 1935 

godini 774 hiljade, odnosno 434 hiljade više nego u 1934 go

dini. Povećanje je prouzrokovano ne samo jačim otpisom ne

naplativih potraživanja, već i zbog popusta koji su učinjeni 

po nekim spornim potraživanjima, da bi se što pre došlo do 

naplate i izbeglo parničenje. Prihodi od efekata sU manji za 

680 hiljada dinara, ali u zamenu postignuta zarada od 757 

hiljada dinara na parcelisanju i prodaji kupljenog kompleksa 

zemljišta.

Iskazani čisti dobitak iznosi 1 milion 386 hiljada. Me

đutim, ako se tome doda i dobitak na kursu efekata, kao i 

prihod od kupona efekata, ukupni dobitak iznosi oko 7 mi

liona dinara, što pretstavlja neobično povoljan rentabilitet, po

što bančina glavnica iznosi 12 miliona dinara. Najveći deo do

bitka ostvaren je, kao što smo videli, na efektima. Banka se 

u svoje vreme, još pre bankarske krize, u otsustvu boljih plas

mana, kao i radi jačanja svog likviditeta, u jačoj meri änga- 

žovala u poslu sa efektima. Bančini završni računi za 1935 go

dinu još jednom dokuzuju, da u tome nije pogrešila.

Kako je kursna zarada na efektima, kao i prihod od 

kupona efekata, odmah uneta u fondove, preostali čisti dobitak 

iznosi 1 milion 386 hiljada dinara. On je ovako podeljen: 840 

hiljada dinara za dividendu od 7%, 138.6 hiljada za dotaciju 

rezervnom fondu, 277.2 hilja’de za tantijemu činovništvu i Uprav

nom odboru i nagradu Nadzornom odboru, a ostatak od 130,2 

hiljade prenet je u narednu godinu.

U Upravnom odboru za 1935 g. bila su sledeća g. g.: 

-j- Stevan J. Jovanović-Resavac, pretsednik; Dobra S. Petkovič, 

potpretsednik; Mladen I. Obradović, Dobrivoje T. Lazarevič, 

Milan B. Tomić, Aleksandar j. Jovanović-Resavac, Sreten Sto

janovič i Radoslav D. Mirkovič, članovi. U Nadzornom odboru 

su g. g.: Franja Bajloni, Milan Parivodić, Radisav J. Jovanović- 

Resavac, Aron Alkalaj i Nikola M. Belović. Direktor je g. Di

mitrije Bogojević.

BANKA „ZLATIBOR” A. D., BEOGRAD

Bilans i izveštaj Upravnog odbora banke »Zlatibor«

a. d. dragocen je prilog za prosuđivanje privrednih prilika u 

Beogradu. Uprava u svom nimalo optimističkom, izveštaju o 

privrednim prilikama napominje, da su dužnici primerno od

govarali svojim obavezama. Zahvaljujući tome, banka je mogla 

da poveća obim svojih kredita, što je svakako preduslov za 

oživljenje privrednog života. Banka »Zlatibor« je u tome po

gledu učinila svoje, pružajući time primer. Iz bilansa i računa 

gubitka i dobitka najbolje se vidi obim i struktura poslovanja 

u prošloj godini:

Račun izravnan ja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 661 415 524 994

Menice 7.778 7.430 7.280 8.02T

Tekući računi 948 1.201 1.003 2.528

Zajmovi na zaloge 710 513 290 208

Nepokretnosti 3,597 3.609 3.527 3.526
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Nameštaj 97 88 79 71

Hartije od vrednosti 251 508 879 1.791

Eefekti penz. fonda 23 22 21 20

Efekti rez. fonda 488 528 625 —

Ostave, garancije, kaucije i

razna pokrića 16.860 16.418 16.103 22.300

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Rezervni fondovi 1.117 ' 1.202 1.316 1.707

Ulozi na šted. i tek. rač. 5.012 4.336 4.796 5.932

Reeskont 1.957 2.131 1.505 3.406

Pošt. šted. 1.069 897 1.018 566

Neisplaćena dividenda — — — 9

Prenosna kamata — — — 133

Porez na rente — • — — —  8

Viškovi od prod. zaloga — •— — 3

Dividenda — — ' — 350

Dobit 485 485 485 —

Ostave, garancije, kaucije i

razna pokrića 16.860 16.413 16.103 22.300

Zbir bilansa 31.541 

Račun gubitka 3

30.740

dobitka

30.413 39.499

Rashodi

T roškovi 574 601 553 561

Kamata 636 553 475 474

Otpisi 446 385 492 392

Dobit 485 485 485 485

Prihodi

Kamata i prov. 1.558 1.347 1.043 1.145

Razni prihodi 47 79 74 51

Od efekata i kirija 536 597 492 502

Od kursne razlike efekata — — 397 144

Naplaćena otpis, potraživanja — — — 113

Zbir prihoda ili rashoda 2.437 2.141 2.024 2.006

U pasivi vidimo povećanje skoro svih pozicija. Rezer

vni fondovi porasli su za 360 hilj. dinara. Od toga najveći deo 

otpada na amortizacioni fond bančine zgrade, koji se povećao 

za 249 hilj. din. u prošloj godini, te je u bilansu iskazan sa 

449 hilj. dinara. Povećanje dolazi otuda što je poreska vlast 

odbila otpis nenaplativih potraživanja. Porast uloga na štednju 

sa 4.79 mil. din. u 1934 g. na 5.93 mil. u 1935 g. najbolje 

pokazuje veliko poverenje koje ulagači imaju u banku. Po

većanje reeskonta sa 1.5 mil. din. na 3.4 mil. u vezi je sa ve

ćim obimom zajmova, na šta ćemo se vratiti kod analize aktive. 

U reeskontu banka se u većoj meri obratila Narodnoj 

banci, dok su svedeni na manju meru krediti kod Poštanske 

štedionice. Ostale pozicije u pasivi su prelazne prirode i pret- 

stavljaju već dospele a još neisplaćene obaveze. Čisti dobitak 

koji je u ranijim godinama bio naveden u pasivi, u 1935 g. 

je već zaveden na odgovarajuće pozicije, tako da se samo di

videnda pojavljuje kao prelazna.

U aktivi imamo povećanu blagajnu koja iznosi 994 hil. 

din. prema 524 hilj. u 1934 g. Porast blagajne u 1935 g. iz

nosio je 65 mil. din., za 16.4 mil. više nego u prethodnoj. Po

većali su se i zajmovi, i to: menični sa 7.2 mil. din. u 1934 g. 

na 8 mil. u 1935 g., a po tekućim računima sa 1 mil. na 2.5 mil. 

din., dok su se smanjili oni na zaloge sa 290 hilj. na 208 hilj. 

dinara. Banka »Zlatibor« je u 1935 g. preuzela finansiranje 

preduzeća inž. Martina Orbana, koje gradi prvi deo puta Be

ograd— Subotica, od Zemuna do Stare Pazove; stoga je usle- 

đilo povećanje zajmova po tekućim računima. Treba da podvu- 

eemo ovaj posao. Na prvi pogled ne izgleda to kao regularni 

bankarski posao, ali to je samo optička varka. Banka je to 

izvela u vidu kredita po tekućem računu po svima pravilima 

l  az sve sigurnosti po kojima se daje kredit po tekućem ra- 

Žoiiu samo s tom razlikom u korist banke, da je ovde i ža- 

arada verovatno nešto veća.

Menične zajmove davala je banka svojim komitentima 

u većoj meri nego u ranijim godinama. Od ukupnog iznosa 

zajmova (10,7 mil. din.) samo 2.1 mil, din. otpada na lične 

kredite, dok je sve ostalo pokriveno hipotekama, hartijama od 

vrednosti i zalogama te spada u kategoriju realnog kredita. 

Vrlo interesantan je sastav efektnog portfelja koji je, računa

jući i efekte rezervnog fonda, za 260 hilj. din. veći od pro

šlogodišnjeg (1.76 mih prema 1.5 mil). Najveći deo otpada na 

Begluke; Ratna šteta ne igra više onu ulogu koju je imala 

ranije. Mi smo u našim berzanskim izveštajima tvrdili još u 

ono vreme kada Begluci nisu bili klasirani, da će oni u ve

ćoj meri privlačiti interes kapitalista i istisnuti Ratnu štetu iz 

dominantnog položaja. Bančine nepokretnosti bilansirane sit 

istom vrednošću kao u 1934 g. Od 3.5 mil. din. na bančinu 

zgradu na uglu Kneginje Ljubice i Čika Ljubine ul., otpada 

3.37 mil. dinara. Sa 150 hilj. din. knjiženo je bančino imanje 

u Šapcu.

Prihod od nepokretnosti bio je u 1935 god. 357 hilj. din., 

što je rentabilitet od 10%. Time banka može biti potpuno za

dovoljna uprkos smanjenju od 53 hilj. prema prethodnoj go

dini. Prihod od kamata i provizije povećao se sa 1,04 mil. din. 

u 1934 na 1,14 mil. u 1935 god., u manjoj meri nego što je to 

slučaj sa zajmovima. To je znak da se smanjila kamata. Ista 

argumentacija važi i za pasivnu kamatu koja se samo neznat

no povećala, i pored znatno većeg reeskonta i porasta uloga 

na štednju.

U ime nenaplativih potraživanja otpisano je 368 hilj. 

din., i to 249 hilji. čiji je otpis u 1934 god. poreska vlast od

bila, i 118 hilj. u 1935 god. Pada u oči ovaj ogroman otpis od 

din. 249.000 uvidu dotacije rezervnom fondu. On je interesantan 

i po svom. postanku. Ta suma pretstavlja otpis na sumnjivim i 

propalim potraživanjima u 1934 g. Poreska vlast međutim po 

praksi •— o kojoj ćemo uskoro opširno da pišemo —  odbila je 

da prizna taj otpis, oglasila ceo iznos za pribitnu stavku i 

naplatila porez. Tim je poreska vlast povećala dobit u 1934 

god. za čitav iznos, dok je u aktivi ostao gubitak za isti iznos 

na sumnjivim potraživanjima. Zbog toga je banka morala iduće 

godine, a na osnovi propisa o sastavljanju bilansa i po dužno

sti dobrog domaćina, da izvrši taj otpis ponovo iz dobiti u idu

ćoj godini; a oporezovanu sumu od din. 249.000 da prenese 

u rezervni fond da ne bi na nju ponovo platila porezu. Rezul

tat cele ove transakcije je da je iduće godine banka više ot

pisala no što je nameravala, da je u toj 1934 godini platila 

veći porez no što je trebala- da plati, i da je u idućoj godini 

smanjila ipak svoju dobit za ceo iznos. Država je dobila time 

što je porez plaćen jednu godinu ranije —  ali protivno na

čelu pravičnosti. Otpisano je još i od nameštaja, a osim toga 

ovaj konto je opterećen taksom za parnicu od 13 hilj. din. 

Bančin dobitak iznosi 485 hilj. din. od koga se plaća: 7% di

vidende u iznosu 350 hilj. din., članovima odbora i činovnicima 

u ime tantijeme 81 hilj., 10% rezervnom fondu 49 hilj. i 5 hilj. 

bolesničkom fondu činovnika.

U Upravi banke Zlatibor za 1934 god. nalaze se g. g.: 

Blagoje J. Antonijević, pretsednik; Andreja Tošić, potpret- 

sednik; Dimitrije Birtašević, Velimir Milovič, Grozdan P. Ko- 

stić, Nikola Đ. Dragojlović, Svetislav N. Mitić, Košta V. Mi~ 

jatović, Kuzman Đ. Vitorović, direktor. U Nadzornom odboru 

su g. g.: Filip Markovič, Rista Ristović, Miloš P. Miloradović, 

Konstantin Stefanovič i Košta Mijatović.

INDUSTRIJSKA KREDITNA BANKA A. D., BEOGRAD

Analiza bilansa Industrijske kreditne banke a. d., Beo

grad, nalazi se svake godine među prvima, koje objavljujemo. 

!z dva razloga; Banka među prvima objavljuje svoje završne 

račune: A zatim, iako ona po svojoj glavnici i po obimu po

slova koje obavlja spada među manje prestoničke novčane za

vode, ipak je tako solidno fundirana da ovo prvenstvo u pu-
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noj meri zaslužuje. Toga su svesni kako bančini poslovni pri

jatelji tako i ulagači, koji od strane banke ni u periodu naj

teže faze bankarske krize nisu ostavljeni u sumnji, da.su nji

hove pare zamrznuti krediti. Za Industrisku kreditnu banku 

moratorijalna zaštita uopšte nije došla u obzir.

Izvesno smanjenje uloga na knjižice i po tekućim ra

čunima u toku dve poslednje godine nije prouzrokovano nepo- 

verenjem u Industrijsku kreditnu banku, već maksimiranjem ka

matne stope i težnjom ulagača za boljim rentabilitetom. Gle

dište bančine uprave po ovom pitanju je toliko tačno, da rado 

reproduciramo odnosni pasus njenog izveštaja: »Posle izjed

načenja kamate na uloge kod privatnih i državnih novčanih 

ustanoya na jedan nivo i s obzirom na visinu iste, ulagači po

vlače svoju gotovinu od banaka, ne samo i uvek zbog nepo- 

verenja, već često u težnji za boljim rentabilitetom koje se po

kušava stvoriti ulaganjem iste u državne papire, industriju ili 

neposredno kreditiranje«.

Glavne bilansne pozicije Industrijske kreditne banke za 

poslednje četiri godine pokazuju sledeće promene:

[Račun izravnan ja.

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 404 414 290 327

Menice 7.165 8.337 6.959 6.849

Zajmovi na zaloge 389 364 539 514

Tekući računi 3.537 2.895 3.250 2.552

Vredn. rez. fonda 337 262 270 333

Ostali papiri — 11 12 12

Eksploatacija 800 800 800 800

Nepokretnosti 721 943 705 1.060

Nameštaj po otpisu 8 7 .6 5

Kursna razi. drž. papira 45 —  - — —

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 . 3.000 3.000

Rez. fondovi 1.403 1.436 1.472 1.542

Kursna razlika efekata — — 38 72

Ulozi i tek. rač. 8.068 8.959 7.654 6.954
Poverioci 574 256 297 513

Čista dobit 244 215 217 214.

Zbir bilansa 34.366 34.496 32.839 32.621

Obrtni kapital 13.406 14.033 12.832 12.452

Dividenda 6% 6% 6% 6%

Račna gubitka 1 dobitka ■

Rashodi

Kamata 707 703 505 344
Troškovi 465 455 452 398

Otpisi 284 318 205 102

Gubitak na efekt. 97 74 —r —

Dobit 244 215 217 214

Prihodi

Kamata 1.188 1.209 1.194 938

Provizije 448 367 58 15

Od nepokretnosti 115 125 92 89

Napi. otpisana potraživanja 46 39 36 14

Prihod od efekata — 26 i— —

Zbir prihoda ili rashoda 1.796 1.765 1.379 ‘ 1.057

Obrtni kapital u 1935 iznosio je 12,4 miliona dinara

prema 12.8 miliona u prethodnoj godini. Kao dokaz da su u 

toku krize promene u strukturi bančinog poslovanja bile sraz- 

memo neznatne, može da posluži i to, da bančin obrtni ka

pital ni pre krize nije bio znatno veći. Na primer u 1930 izno

sio je 15.7 miliona, a u 1933 godini 14,0 miliona dinara.

lako se banka nije koristila zaštitom, ipak u najtežoj 

fazi bankarske krize ni odliv uloga nije bio naročito velik. 

Sa 10,46 miliona u 1930 oni su pali samo na 8,96: miliona u

1933, dakle za 1 milion 500 hiljada. U toku 1934 i 1935 go

dišnji odliv uloga iznosi oko 1 milion dinara,. Razlog je ni 

tome, što ulagači traže bolji rentabilitet od onoga koji liti 

može pružiti banka s obzirom.na maksimiranje kamatne stope;

Bančina sopstvena sretstva iznose 4 miliona 613 hiljada, 

a sastoje se iz glavnice od 3 miliona i fondova. Ima nekolika 

fondova. Zakonski rezervni fond iskazan je sa 834.8 hiljada. 

Pošto je dostigao cifru predviđenu bančinim pravilima, on se 

više ne dotira. Ali je u zamenu za to prošle godine obrazo

van fond za sumnjiva potraživanja, koji se iskazuje sa 41 hi

ljadom dinara. Ovaj fond je nastao na taj način, što po reska 

vlast nije priznala nekoliko suma predloženih za otpis u 1933' 

godini. Dok se ne pribave potrebni dokazi o nenaplativošti,: 

odnosne sume vraćene su u aktivu, a za izravnänje obrazovati 

je pomenuti fond za sumnjiva potraživanja. Postoji i specijalni 

rezervni fond koji je iskazan sa 661 hiljadom dinara. Fond za 

kursnu razliku efekata iznosi 72 hiljade dinara, a u nj je unet 

odnosni dobitak na efektima, koji je u 1934 izneo 38 hiljada,, 

a u 1935 godini 34 hiljade dinara. Svi fondovi iskazani su sa 

1 milion 613 hiljada dinara. Dakle, celokupna rezerva iznosi 

oko 54% od glavnice. Nema mnogo banaka u našoj zemlji sa 

tolikim procentom rezerva.

U aktivi postoje samo dve znatnije promene: krediti, 

odobreni po tekućim računima reducirani su prošle godine za 

700 hiijada dinara, sa 3.25 na 2.55 miliona, a pozicija »ne

pokretnosti« povećana za 355 hiljada, sa 705 hiljada na 1,05 

miliona dinara. Promene kod nepokretnosti potiču otuda što 

je banka kupila od jednog zavodskog dužnika imanje u Hadži 

Milentijevoj ulici. Banka ima nameru da to imanje proda i da na 

taj način oživi jedno potraživanje koje je inače bilo zamrznuto»

Što se tiče poslovanja, banka u prošloj godini nije htel» 

još da pristupa proširenju delokruga rada, već se starala samo

o tome da podmiri sve kreditne potrebe svojih starih poslovnih 

prijatelja. Zbog toga i nema naročitih promena kod kredita po 

menicama i na zaloge.

Ima još nešto što treba napomenuti. Banka je u 1931 

preuzela na dvadesetogodišnju eksploataciju i banju »Mila» 

Toplica« u Viči kod Prokuplja, kao i prodaju istoimene nrne- 

ralne vode. Sretstva koja su angažovana u ovaj posao bilan- 

sirana su i ove godine nepromenjeno sa 800 hiljada dinara.

Zbog smanjenja kamatnih stopa i poslovnog obima opa

li su u prošloj godini i bruto prihodi za 300 hiljada. Među

tim, to je nadoknađeno smanjenjem rashoda u istoj meri, tako 

da je iskazani čisti dobitak ostao gotovo nepromenjen ц tok« 

poslednje tri godine. Kod rashoda, kamata je reducirana za 

160 hiljada, sa 505 na 344 hiljade. Ostvarena je znatna ušteda 

od 54 hiljade dinara i kod troškova, koji su smanjeni sa 452' 

na 398 hiljada dinara. Najzad, blagodareći tome što su sunv 

njiva potraživanja, već ranije rigorozno otpisana, prošle go

dine su i otpisi mogli da budu prepolovljeni, i pali su sa 205 

hiljada u 1934 na 102 hiljade u 1935 godini. Jedan deo ovog 

otpisa odnosi se na gubitak kod eksploatacije mineralne vođe 

»Milan Toplica«.

Pored dobitka od 34 hiljade na kursnoj razlici efekata, 

koji je, kao što smo videli, unet u zasebni fond, na, redovnom 

poslovanju postignut je čisti dobitak od 214 hiljada dinara. On 

je podeljen na sledeći način: 180 hiljada je dato kao 6% di

videnda akcionarima, 32 hiljade je odvojeno za tantijemu čla

novima odbora i bančinim činovnicima, a ostatak od 1709 di

nara dotiran je fondovima.

U upravi Industrijske kreditne banke, Beograd, za 193J5 

godinu nalaze se sledeča gospoda: Čedo M. Pavlovič, pret- 

sednik; Miloš Rafajlović, Nikola Đorđević, Lenko Markqv:ćt. 

Miloje Novakovič, Ilija Zečević i Zdravko Todorovič, članovi. 

U Nadzornom odboru su gospoda: Dragomir Rafajlović, pret- 

sednik; Boža Vučkovič i Krsman Vitorović, članovi. Direktor 

je g. Milivoje M. Pavlovič. ,
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Opšta trgovinska banka, Beograd 

Zanaffijska kreditna banka a. d-, Beograd 

■. : Mesarska banka, Beograd

OPŠTA TRGOVINSKA BANKA, BEOGRAD

Ima mnogo akcionarskih društava, koja su u 1931 go

dini imala nameru da povećaju glavnicu. Ukoliko se to nije 

postiglo u prvoj polovini godine, u drugoj polovini, zbog pro- 

meiijenih prilika, nije se moglo ni ostvariti, tako da je po

višenje glavnice odloženo za bolja vremena. Da nema slučaja 

Opšte trgovinske banke, koja je uspela da svoju nameru pri

vede u delo, mogli bismo kazati da u tom pogledu skoro i 

nema izuzetaka. Donetu odluku ona je i izvršila, uprkos јза- 

nici ulagača i nezapamćenom srozavanju kurseva hartija od 

vrednosti. U vreme koje je bilo najkritičnije za naše novčane 

zavode Opšta trgovinska banka povećava svoju glavnicu sa 5 

na 10 miliona dinara. Mislimo da ne treba da se iznosi bolji 

dokaz za okretnost i energiju bančine uprave. Ona nije sa

mo okretna i energična, već takođe i neobično obazriva. Me

đutim, naša bankarska kriza izbila je takvom neodoljivom sna

gom, da su gubici bili neizbežni čak i za Opštu trgovinsku 

banku. Ali, oni su, razume se, bez komplikacija likvidirani.

U izveštaju Upravnog odbora za 1935 godinu teška vre

mena više se i ne spominju. Banka je uvek uredno 'odgovarala 

svim svojim obavezama. Ukoliko je možda i bilo izvesne uz

nemirenosti kod ulagača, ona je već odavno prestala. Banka je 

uglavnome već prebrodila i sve ostale nepovoljne posledice 

bankarske krize kod nas —  i to sopstvenom inicijativom i 

sopstvenom snagom. I bančina sopstvena šretstva opet su po

rasla do visine na kojoj su se nalazila krajem 1931 godine. 

Zašto da se onda i gleda na prošlost, kad postoji opravdana 

nada da će budućnost biti i lepša i plodonosnija.

Jednom prilikom smo konstatovali da Opšta trgovinska 

banka liči na mladog bujnog trgovca kome je žao što mora da 

zatvori radnju dok spava. Prema tome nije čudo što banka 

više misli na poslove koji dolaze, nego što govori o onima 

koji su završeni. Međutim, »Narodno Blagostanje« analizira

jući bilanse naših vodećih preduzeća ima drukčiji zadatak. Ono 

proučava i prošlost, da bi na osnovu onoga što je bilo moglo 

da donese svoj sud o onom što jeste i što će još biti.

Zbog toga smo u sledećoj tablici sastavili najvažnije bi- 

lansne pozicije Opšte trgovinske banke za nekoliko poslednjih 

godina, jer se iz njih najbolje vidi u kojoj je meri banka pro

čistila svoju situaciju. Dalje nepoverenje prema zavodima kod 

kojih su se prilike već uveliko normalizovale, nije umesno.

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Gotovina 1.258 1.235 832 870
Eskont 8.625 7.431 4.513 3.379
Zaloge 152 85 27 133
Dužnici 7.562 5.379 8.410 8.552
Efekti 5.132 5.154 5.547' 5.699

Vrednost rez. fonda 991 329 479 603

Nameštaj 72 65 58 50

Kurs. razl. papira 300 — . — - —

Kaucije i si. 41.018 35.623 31.020 33.540

Zbir aktive 65.110 55.301 50.886 52.826

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Rez. fond 1.074 436 517 625

Spec. fond —  . — — 400

Fond kurs. razlike — — -> .• 100

Reeskont 5.205 4.472 4.125 3.063

Lombard — — —  : . . —

Ulozi 3.350 2.451 2.635 2.897

Poverioci 4.299 2.279 2.155 1.512

Razna pasiva 164 41' 433 689

Obrtni kapital 24.092 19.678 19.866 19.286

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Prenos dobiti 13 102 _ 395

Prih. efekata 437 582 285 258

Kamata 2.084 1.434 1.405 1.163

Provizija 506 473 196 213

Razni prih. 14 — — , ■ —

Otpis, potraž. 15 14 10 22

Prihodi

Kamata 1.078 893 665 451

T roškovi 721 414 455 368
Otpis namešt. 8 7 7 8

Nenapl. potraž. 150 988 135 108
Gubitak na pap. 757 3 196 —

Smanj. kurs. razl. 243 300 — —■

Dot. rez. fondu 10 ' — 44 72

Dot. spec. fondu — — — 400

T antijema —  . — — 94

Dividenda —- — — 500

Prenos dobiti 102 — 395 50

Zbir prihoda —  rashoda 3.069 2.605 1.896 2.051

Nenapl. potr. —  otpis fonda —■ 691 — —

Kurs razl. — otp. fonda 107 — — —•

Bančin obrtni kapital u toku poslednje tri godine nije 

se uglavnom promenio i stalno se kreće oko 19,5 miliona di

nara. Neobično je povoljan i odnos između sopstvenih i tuđih 

sretstava, jer na sopstvena sretstva (glavnicu i fondove) otpa

da preko 11 miliona dinara, a na tuđa samo 8 miliona. Kao 

što smo već spomenuli, glavnica je do 1931 iznosila samo 5 

miliona. Te godine je povećana na 10 miliona i nije se više 

menjala. Krajem 1935 postojala su dva fonda: rezervni, koji 

je bio iskazan sa 1,065.000, i specijalni rezervni fond koji je 

iznosio 107 hiljada dinara. Zbog otpisa nenaplativih potraži
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vanja i gubitaka na kursu hartija od vrednosti, otpisuje se 

specijalni rezervni fond u celosti, a i zakonski rezervni fond 

redovno se smanjuje do 1933, kada je bio iskazan sa 436 hi

ljada dinara. U toku sledeče dve godine zakonski rezervni 

fond povećava se dotacijama iz dobitka i svojim sopstvenim 

prihodom za oko 100 hiljada dinara godišnje, tako da krajem 

1935 iznosi 625 hiljada. Iz dobitka ostvarenog u 1935 godini 

opet se obrazuju specijalni rezervni fond, u koji se unosi 400 

hiljada dinara, i fond za kursne razlike hartija od vrednosti 

koji je iskazan sa 100 hiljada. Da nije bilo ovako bogatog 

dotiranja fondova, banka je mogla za 1935 isplatiti i dividendu 

od 10%. Akcionari su ipak dobro uradili, kad su se zadovo

ljili sa dividendom od 5%, jer se banka na taj način obezbe- 

đuje protiv svake eventualnosti.

Poverioci po tekućim računima smanjeni su sa 2,15 na 

1,51 milion dinara. Banka je u još jačoj meri sopstvenom ini

cijativom reducirala iskorišćenje svog reeskontnog kredita, jer 

joj za finansiranje njenih starih poslovnih prijatelja nije tre

balo više toliko tuđih sretstava, a novim komitentima krediti 

su odobravani samo u najopravdanijim slučajevima. »U toku 

prošle godine, veli bančina uprava, stavljali smo našim stalnim 

komitentima potrebna novčana sretstva uvek na raspoloženje, 

a nove kredite smo sa najvećom obazrivošću odobravali«.

Mora se zabeležiti da ulozi na štednju od 1933 opet ra

stu. U 1935 oni iznose 2,89 miliona dinara prema 2,45 miliona 

krajem 1933. Porast iznosi 446 hiljada dinara. On nije naro

čito velik, ali nam ipak jasno dokazuje da su ulagači već na

čisto s tim, kome su poverili svoj novac. S druge strane treba 

imati i to u vidu, da je banka često odbijala priliv uloga od 

novih ulagača >zbog nepovoljnih prilika za plasiranje«, 

odnosno zbog svoje suzdržljivosti u odobravanju novih kre

dita.

Najjaču poziciju aktive čine dužnici po tekućim raču

nima, koji su krajem 1935 godine iskazani sa 8,55 miliona di

nara. Iza tekućih računa kod nas obično se kriju najraznovr

snije kreditne operacije. Tu se često knjiže i eskontovane me

nice koje se ne nameravaju dati u reeskont, zajmovi na zalo

ge itd. U većini slučajeva danas daju vrlo dobro pokriće i 

dužnici po tekućim računima, tako da sigurnost obično ne za

ostaje iza sigurnosti eskontovanih menica. Inače, i pozicija du

žnika po tekućim računima bila je najslabija u 1933 godini. 

Zajmovi na zaloge igraju sasvim sporednu ulogu. Krajem 1935 

oni iznose 133 hiljade prema 27 hiljada u 1934 i 85 hiljada u

1933 godini. Krajem 1935 menični portfelj iznosi 3,8 miliona 

dinara prema 4,5 miliona u prethodnoj godini. Interesantno je 

podvući da menični zajmovi sistematski opadaju. Pevećanje 

sa 6,66 miliona u 1931 na 8,62 u 1932 je samo slučajno, a po

tiču uglavnom otuda, što su u 1932 neka potraživanja po te

kućim računima pretvorena u eskont.

Skoro cela jedna: trećina bančinog obrtnog kapitala 

krajem 1935 bila je uložena u hartije od vrednosti, koje su iska

zane sa 6,3 miliona. U našim ranijim analizama mi smo imali 

prilike da konstatujemo, da je Opšta trgovinska banka bila 

prva među prestoničkim bankama, koja se je jače angažovala 

u trgovinu hartijama od vrednosti, bilo kupovanjem hartija za 

sopstven račun, bilo kao komisionar. Procentualni odnos iz

među obrtnog kapitala i hartija od vrednosti jedva se prome- 

nio u toku poslednjih 5— 6 godina. To znači da bančina upra

va smatra, uprkos gubicima pretrpljenim na kursnoj razlici u

1931 i 1932 godini, da trgovina efektima može da bude ipak

izvor prihoda za okretnije banke, kao što je to i Opšta trgo

vinska banka. I mi smatramo da će na kraju krajeva ipak do

bro proći zavodi koji se budu specijalizovali u trgovini harti

jama od vrednosti Uostalom, kad bi se sabralo sve što je 

banka na tom poslu izgubila i zaradila, gubitak bi bio rela

tivno neznatan. Inače, u sastavu njenog portfelja nalaze se

samo prvoklasni i dobro odabrani papiri. Kao što se vidi iz

detaljnog i savesno izrađenog spiska koji bančina uprava 

daje u svom izveštaju, najjači deo otpada na akcije Nafodne 

banke i na državne hartije od vrednosti. Pored toga nalazi se 

još 11.609 akcija Niške trgovačke banke i 800 akcija fabrike 

aeroplana Rogožarski a. d.

U prošloj godini povećani su prihodi od provizija sa 

196 na 213 hiljada dinara. Nasuprot tome, aktivna kamata je 

smanjena sa 1,40 na 1,16 miliona, a prihodi od efekata sa 

285 na 258 hiljada dinara. U vezi s maksimiranjem kamatnih 

stopa smanjen je i izdatak na pasivnu kamatu sa 665 na 451 

hiljadu dinara. Izvršena je, najzad, i osetna redukcija režijskih 

troškova. S druge strane, među rashodima ne pojavljuje se više 

ni gubitak na kursnoj razlici hartija od vrednosti, tako da je 

prošle godine mogao da se iskaže čisti dobitak od 722 hiljade. 

Kad se tome doda prenos dobitka iz 1934 godine od 395 hi

ljada dinara, celokupni dobitak iznosi 1 milion 116 hiljada di

nara. Tome treba dodati prenos rezervnog fonda od 35 hilja

da i dobitak na kursu hartija od vrednosti od 100 hiljada, koji 

je upotrebljen za obrazovanje istoimenog fonda u pasivi.

Iskazani dobitak ovako je podeljen: 72 hiljade rezerv

nom fondu, 400 hiljada specijalnom rezervnom fondu, 94 hi

ljade za tantijeme članovima oba odbora i činovnicima, 500' 

hiljada akcionarima kao 5% dividenda, a 50 hiljada je pre- 

neto na novi račun.

U upravi Opšte trgovinske banke, Beograd, nalaze se 

siedeća gospoda: Radisav J. Jovanović-Resavac, pretsednik; 

Aleksandar J. Jovanović-Resavac, potpretsednik; Vaso Kneže

vić, Jaša Alkalaj, Dobrivoje T. Lazarevič, Marko Albahari, Mi

hajlo Lukarević i Dr. Dragoslav O. Blagojević, članovi. U 

nadzornom odboru su g. g.: Mića Crvčanin, Aron A. Alkalaj, 

Milutin Lj. Mojović, Jovan D. Živadinović i Dušan B. Živko- 

vić. Direktor banke je g. Aleksandar S. Borisavljević.

ZANATLIJSKA KREDITNA BANKA A. D., BEOGRAD

Bankarska kriza, odnosno panično podizanje uloga po

čelo je u drugoj polovini 1931. Ono nije moglo mimoići ni 

Zanatlijsku kreditnu banku. Međutim, ona je sjajno prošla kroz 

sve teškoće, kojima su izloženi naši novčani zavodi. Jedan od 

glavnih razloga je u tome, što se banka nalazi u rukama vrlo 

sposobnih i veštih bankara, koji su umeli da plasiraju pove- 

rena im sredstva sigurno i likvidno. S druge strane i struk

tura bančine pasive bila je uvek neobično zdrava. Tako je, 

na primer, u 1930, poslednjoj godini pre izbijanja bankarske 

krize, odnos između bančinih sopstvenih i tuđih sretstava bio

3 prema 2. To znači da je banka uvek radila pretežno sopstve

nim sretstvima. Ulozi na štednju iznosili su tada 3,45 miliona. 

U bilansu sledeče 1931 godine oni su iskazani sa 1,27 miliona. 

U vezi sa prvom navalom ulagača ulozi su, dakle, smanjeni 

za oko 2,2 miliona odnosno za 2/3. Isplata je izvršena bez 

teškoća i bez odugovlačenja.

Zbog maksimiranja kamatne stope, u 1934 godini do

lazi do novog odliva uloga od 450 hiljada. Međutim, prošle 

godine ulozi su opet porasli za preko 400 hiljada. Dakle, i 

ulagači uviđaju da se njihovim novcem obazrivo rukuje, pa ga 

vraćaju banci uprkos smanjenju kamatne stope. Da su prilike 

u banci i inače normalizovane, potvrđuje nam izveštaj banči

nog Upravnog odbora za 1935 godinu. Uprava veli: »Naši po

slovi u prošloj godini tekli su normalno. Bančini dužnici, po 

svima vrstama kredita, odazivali su se vrlo dobro svojim oba

vezama... Banka je u prošloj godini imala vrlo mali broj pro- 

testovanih menica, koje su većinom posle kratkog vremena 

regulisavane bez utuživanja. Utuženo je svega pet menica u 

ukupnom iznosu od 29.250 dinara«.

Kretanje glavnih bilansnih pozicija Zanatlijske kreditne 

banke za poslednje četiri godine pokazuje nam siedeća tablica:



Aktiva

fticun iterimtanj* 

1932 1933 1934 19Š5

Gotovina

u

275

hiljadama dinara 

315 420 665

Ček. rač. Pošt. šted. 115 55 2 6

Menice 3.679 3.331 2.579 3.214

Zajmovi na zaloge 2.368 2.729 2.845 2.667

Nepokretnosti 3.578 3.574 3.574 3.574

JMameštaj 90 91 75 70

Jfartije od vredn. 151 351 366 228

partije rez. fonda 479 485 642 700

Kazna aktiva 174 83 8 11

Pasiva

<jfc»Vnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Rstjđovi bančini 1.563 1.682 1.748 1.846

Fond osig. služb. — — 18 21

Ulozi na štednju 1.042 1.256 793 1.212

Tekući računi 168 179 183 118

Reeskont 1.791 1.728 1.610 1.934

Post. štedionica 131 36 — —

Dri. hip. banka 675 655 632 605

N®ispl. dividenda 117 9 , 4 4
Porez na rente 3 3 2 2

Prenosna kamata 59 44 89 90

Tantijema 61 61 51 43

Dividenda 300 300 250 250

Razna pasiva — — — 11

Zbir bilansa 16.254 1,8.972 17.517 19.576

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata 285 286 247 180
T  roškovi 662 689 590 587
Otpis nameštaja 9 9 8 8
Otpis nenapl. potraž. 372 316 303 117
Otpis 1933/34 — — — 223
Čista dobit 406 405 338 329

Prihodi

Oporez prih. 1933 i 1934 <У _ — 228
Kamate i proviz. 1.286 1.288 745 739
Kirija 415 348 373 316
Razni prihodi 16 70 65 _.

Prihod od hart, od vred. -  - — - 55 27
Kursna razl. hartija — — 248 85
Napi. otpis, potraž. — — • — 50
Zbir prihoda —  rashoda 1.734 1.786 1.487 1.445

Ako posmatramo najpre pasivu, primetićemo pre svega 

da sopstvena sretstva u toku poslednje četiri godine imaju ле- 

isprekidanu tendenciju povećanja. Bančini fondovi prosečno se 

povećavaju godišnje za 100 hiljada dinara. Sa 1,56 miliona kra

jem 1932 oni su porasli na 1,85 miliona krajem prošle godine.

Ako se izuzme privremeno smanjenje uloga u 1934 g., 

promene kod tuđih sretstava su minimalne. Dug kod Državne 

hipotekarne banke smanjuje se u visini anuiteta, a krajem 1935 

iznosi još svega 605 hiljada dinara. Obaveza prema Poštan

skoj štedionici je likvidirana još u toku 1934, a u prošloj go

dini bancj^više nije bilo potrebno da se služi tim kreditom. 

Reeskontni kredit krajem 1935 iznosi 1,93 miliona. Ü odnosu 

na prethodnu godinu postoji povećanje od 324 hiljade dinara.

Međutim, ako se uzme u obzir da je krajem 1931 go

dine banka po ovom kreditu dugovala Narodnoj banci 2,36 mi

liona, videće se da se ona i ovde sve više oslanja na svoju 

•sopstvenu snagu. Inače, pomenuto povećanje reeskontnog kre

dita u 1935 godini nije izazvano potrebom da se odgovori za- 

htevima ulagača, već željom banke da ne ostavi bez kredita 

trgovce i druge privrednike, koji su ga kod nje tražili dajući 

■sigurna pokrića.

Povećanje 'iftllrä Bilansa sa 17,31 miliona u 1934 na

1 9,57 miliona tt 1935> kao i pfomerie u aktivi takođe su dokaz 

nastojanja bahčirić ujSräve, da zadovolji ü što većoj ; lileri 

opravdane potrebe privrede za kreditima. Tako sli, na primer, 

u prošloj godini menični krediti povećani za preko 600, hilja

da dinara, sa 2,58 t o  3,21 miliona ditora.

Zäjiikm to  zäiöge ti vreme križe svakäko su Hkvidrtiji 

od ttiertičrtih. Oni sit u toku 1935 göditte ipdk reducirani od 

2,84 nd 2,66 miiioto. To dolazi ottida što je banka trglävrföfft“ 

prestala da daje zajmove na zalogu magacinskih stvari, jer }e 

režija kod ovih postava vrlo velika i oni postaju nerentabilni. 

U toku 1Ö35 u zäiögu šu pHmarie sähio Hä rti je od vrediižfšii 

i dragocenosti.

Bančiria gotovina krajem 1935 godine iznosi 670 hilja

da prema 420 hiljada krajem prethodne godine. Time se može 

odmäh isplatiti 50% svih uloga na štednju. To znači da ban

ka ne žali izvestan gubitak na kamati, ako je on u stanju da je 

obezbedi öd svakog iznenađenja. U današnjim vremenima koja 

sit još uvek teška, iako ne u istoj meri kao 1931 ili i 932 go

dine, takva poslovna politika zaslužuje samo pohvalu.

Od bstalih pozicija u aktivi treba još Spomenuti samo 

nepokretnosti i härtije od vrednosti. Nepokretftosfi piretstävlja- 

ј» tojveći pläsmäh, a iskäzüju se ftepröriienjehö ša 3,57 mili-, 

ond dinara. Iž vesti e prostorije u bančinoj zgradi izdate sit pod 

kiriju, što je donelo bruto-prihod od 316 hiljada dinara. Här- 

tije od vfedhOsti krajem 1935 godine iznose 928 Hiljada prema 

1 milion 8 hiljada u prethodnoj godini. To znači da je jeddn 

deo hartija od vredriošti prodat. Barikd je u 193*. ла kursnoj 

razlici imala dobitak od 248 hiljada. Kao što se vidi, ona je 

požurila da jedan deo tog dobitka Odmah realižuje. Inače, u 

1935 ria kursnoj razlici hartija od vrednosti postignut je i novi 

dobitak Od 85 hiljada.

Iz računa gubitka i dobitka vidimo, da bruto prihodi 

opadaju. To je prvenstveno prouzrokovano opadanjem prihoda 

od kamata i provizija. U 1935 smanjenje ove pozicije je ne

znatno, ali je ona u 1934 godini pala sa 1,28 miliona na 745 

hiljada. U 1935 manji je i dobitak na kursnoj razlici hartija 

od vrednosti. Međutim, to je sve nadoknađeno, s jedne strane 

smanjenjem rashoda na kamate, a s druge strane time što je 

mogao da bude reduciran i otpis nenaplativih potraživanja. 

Ovaj otpis iznosi u 1935 godini 340 hiljada prema 303 hiljade 

u prethodnoj godini. Izgleda, dakle, da su otpisi čak povećani. 

Ali, to nije tačno. Otpis u 1935 iznosi, naime, samo 117 hiljada, 

a ostatak od 223 hiljade dinara odnosi se na ranije godine. 

Poreske vlasti prilikom revizije razreza poreza nisu priznale 

otpise dubioznih menica i nekih hartija od vrednosti u iznosu 

od 228 hiljada dinara, koje je bančina uprava izvršila na kraju

1932 god. Zbog toga stf ti otpisi morali da se storniraju, tako 

da se u bilansu za 1935 godinu taj iznos javlja kao dobitak. 

Međutim, kako su ta potraživanja stvarno nenaplativa, banka 

ih je u prošloj godini opet morala uneti kao otpis međta 

rashode.

Posle povećanja bančinih fondova za 98 hiljada dinara, 

ostao je čisti dobitak od 296 hiljada. Od toga je dotirano fon

du za osiguranje bančinih službenika 3,29 hiljada i odvojeno, 

je za tantijemu 42,76 hiljada, tako da je za podelu akcionarlma 

ostao iznos od 250 hiljada dinara, što znači da se za 1935 

isplaćuje dividenda od 5%.

U upravi Zanatlijske kreditne banke u Beogradu nalaze 

se za 1935 godinu sledeča g. g.: Radomir Milaćević, pretseđ- 

nik; Oto Lorene, Dušan Stojadinović, Stojan Veljković, Velizar 

Barić, Krman Vitorović i Tadija V. Ilić, članovi. U Nadzornom 

odboru bila su g. g.: Isidor D. Vitorović, kao pretsednik; Ra

dovan Lj. Maksić i Sreten Milaćević, kao članovi. Direktor 

banke je g. Tadija V. Ilić.
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MESARSKA BANKA, BBOGRAD , v r

Upravni odbor Mesarske banke pripremio je l ove godi

ne bančinim akcionarima jedno prijatno iznenađenje. Na zboru 

održanom 9 februara .o. g. predloženo je da se za-1935 isplati 

dividenda od 50 dinara po akciji odnosno 10%. U 1930 banka 

je isplatila dividendu od 6%, a u 1934 godini 8%. Kao što se 

vidi, konačni rezultat poslovanja svake godine je sve povolj

niji. Šta više, dividenda za 1935 veća je čak i od one koja je 

isplaćena za 1930, tj. za poslednju godinu pre izbijanja ban

karske krize. ...... , . ... . . ......

Iz bančinog izvesta j a, za prošlu godinu '.vidinjo, da se 

stišala ,i uzbuna kojoj su prošlih godina podlegti nervi ulaga

ča. Njihovo poverenje u novčane ustanove polako se opet 

vraća. S druge strane popušta i stagnacija u poslovima. 1 či

njenica da je u 1935 naš izvoz bio veći od izvoza u ranijim 

godinama ima naročiti značaj za Mesarsku banku1, jer je ona i 

posle 30 godina rada ostala verna svome prvobitnom zadatku. 

Osnovana je 1905 iz dva razloga. Prvi se sastojao u nepovolj

nom stanju mesarskih kredita u Beogradu, lako je u Beogradu 

već bilo mesara jakih kapitalom, ipak su oni teško dobijali 

bankarske kredite. Morala se osnovati naročita banka, koja 

će imati više razumevanja za kreditne potrebe svojih esnaflija. 

Drugi motiv je u vezi sa prvim, a leži u tadanjoj trgovinsko- 

političkoj situaciji Srbije. Zbog šikana kojima je od strane 

Austro-Ugarske bio izložen srbijanski izvoz žive stoke, tre

balo je stvoriti mogućnost za izvoz stočarskih proizvoda, koji 

su manje podložni kvaru i time omogućavaju emancipaciju od 

austro-ugarskog tržišta. Mesarska banka, mesari i trgovci 

stočnim proizvodima trebali su da reše taj zadatak.

Nema više ni Austro-Ugarske ni njenih šikana. Među

tim, Mesarska banka verna svojoj tradiciji bavi se još uvek 

odobravanjem kredita mesarima i izvoznicima stoke i stočnih 

proizvoda. Taj je zadatak i danas neobično težak i delikatan, 

jer se naš izvoz mora boriti s novim smetnjama i zabranama 

s kojima se susreće u zemljama uvoznicama. Kada akcionari 

pri takvoj situaciji, uprkos teškoćama izvoza i bankarskoj kri

zi, naplate dividendu od 10%, oni moraju to da zahvale samo 

bančinom bogatom iskustvu i dugogodišnjoj praksi.

Banka je u toku 1935 finansirala izvoz žive stoke za Au

striju i čehoslovačku, kao i izvoz zaklanih svinja za Nemačku. 

Zbog sankcija morao je sasvim prestati izvoz goveda za Ita

liju. Inače, kako su bančini uslovi pri posredovanju izvoza po

voljni, i u prošloj godini se znatno povećao broj izvoznika koji 

su joj se obraćali za posredovanje.

Glavne bilansne pozicije Mesarske banke za nekoliko po

slednjih godina ovako izgledaju:

Račun [zravnan ja

Aktiva 1930 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Gotovina 1.123 2.577 1.424 216
Menice 7.028 2.672 2.847 2.974
Lombard 715 27 5 4
Tekući rač. 10.539 6.578 6.969 9.103
Hart, od vred. 4.154 2.299 2.214 2.659
Nepokret. 1.977 153 153 112
Nameštaj, pribor 258 23 21 21

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000
Rezerve 2.877 1.262 1.517 1.683
Penz. fond 61 73 19 33
Ulozi 9.348 3.895 3.583 3.767
Tekući rač. 577 1.729 1.981 1.316
Reeskont 4.922 1.997 992 2.643
Razna pasiva 59 10 58 41
Tantijema 77 63 84 105
Dividenda 350 300 400 500
Obrtni kapital 23.273 14.329 13.634 15.088
Garancije, kaucije 33.741 26.383 26.173 28.531

Zbir bilansa 

Dividenda :

Rashodi

Kamata 

T roškovi 

Dobitak 

Prihodi 

kamata 

Provizija 

Nepokret.

Hart, od vred. 

Vanredni 

Zbir prihoda

39.807 43.619

8% ,,-,.,10%

Račun gubitka i dobitka

911

592

552

1.198’

403

262

192

1.402

417

1.048

394

92

253

32

1.819

330

583

560

890 

207 

‘ 88 

183 

105 

1.473

23® 

" 686' 

; 699

821'

193?

4a

549

1»

1.621»2.055

Dejstvo bankarske krize na bančino poslovanje ogleda, 

se u smanjenju obrtnog kapitala. Sa 23,27 miliona ii 1930 ore 

postepeno opada na 13,63 milionä u 1934. Posle toga obrtni 

kapital opet raste i krajem 1935 godine iznosi 15,08 milion® 

dinara. Slično se kreću i bančini fondovi. Sa 2,87 miliona U 

1930 oni su smanjeni na 1,26 miliona u 1933. Ovo smanjenje 

potiče uglavnom otuda, što se u 1931 zbog pada kurseva har- 

tija od vrednosti morao otpisati »Fond razlike na kursu ban-' 

činih papira«, koji je u bilansu za 1930 iskazan sa 1,51 mi- 

lion dinara1. U 1934 bančini fondovi su opet povećani za 255 

hiljada, a u prošloj godini za 166 hiljada dinara.

Najveći pad zabeležen je kod uloga, koji su smanjeni 

za skoro dve trećine, sa 9,34 miliona u 1930 na 3,58 miliona 

ii 1934 godini. Banka se nije koristila moratorijalnom zašti

tom, pa je sasvim prirodno da su ulozi u 1935 opet porasli. 

U toku 1935 u jačoj meri je iskorišćavan i reeskontni kredit 

kod Narodne banke, jer je Mesarska banka smatrala da ne 

treba bez opravdanih razloga ograničavati finansiranje likvid* 

nih poslova i sigurnih izvoznika.

Najjaču poziciju u aktivi pretstavljaju krediti po te

kućim računima. Oni su u prošloj godini povećani za preto 

2 miliona dinara, sa 6,9 na 9,1 miliona dinara. Međutim, još, 

nije dostignuto stanje iz 1930 godine, u kojoj su bili iskazani 

sa 10,5 miliona dinara. U stvari, pozicija tekućih računa bila 

je najjača u 1931 godini. Ali ona se tada nije odnosila sam© 

na odobrene kredite, već je obuhvatala i bančino potraživanje 

od Beogradske opštine, kojoj je banka prodala svoje imanje 

na Karaburmi za 6,78 miliona, od čega su odmah primljena 2 

miliona, a ostatak je unet na tekući račun u aktivu. Opština je 

isplatila svoj dug u toku 1932 godine.

Lombardni zajmovi stvarno se više i ne odobravaju,, 

a zajmovi po eskontu menica od 1933 g. opet postepeno ra

stu. Pada u oči da su zajmovi po tek. računima 3 puta veći 

od meničnih zajmova. Bančina uprava smatra sasvim pravilno, 

da ne treba naročito forsirati eskontne kredite, kada se me

nice ne nameravaju dati u reeskont. Naime, kamata po te-, 

kućim računima je veća, a ni sigurnost nije manja, jer se banci 

redovno daju dobre garancije.

Pogledamo li sada Račun gubitka i dobitka, videćemo da 

je u prošloj godini smanjenje prihoda od kamate i provizije 

srazmerno neznatno. Prihod od hartija od vrednosti je jako 

porastao. U 1935 on iznosi 549 hiljada dinara. Kao što se vid!, 

banka postepeno nadoknađuje gubitak koji je pretrpljfen u 1931 

godini zbog pada kurseva. U vezi sa postepenim i opreznim 

proširivanjem poslovanja, u 1935 porasli su i troškovi za oto  

100 hiljada, sa 583 na 686 hiljada dinara. Nasuprot tome, ras

hodi na kamate smanjeni su za oko 100 hiljada dinara. To je 

izazvano maksimiranjem kamatnih stopa.

U upravi banke nalaze se sledeća gospoda: Demča Sto

janovič, pretsednik; Branko Starčević, Rada V. Lukić, Krsta 

Ginovjć, Momir Bojović, Bora Kostić i Mihajlo Stefanovič, čla

novi. U nadzornom odboru su gospoda: Joksim K. Vukovič, 

Đorđe Popara, Nastas Savić i Spira C. Petrovič. Upravnik 

banke je g. Budimir N. Pejović.
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Sadržaj:

Trgovačko 4jtdasti*i|ska banka, Beograd 

Efektro-Makiš a. d., Beograd 

TRGO V AČKO - IN DUSTRl J SKA BANKA, BEOGRAD

Godišnji izveštaj Trgovačko-industrijske banke, koji po 

svom kvalitetu uvek spada među najbolje od sviju akcionarskih 

izveštaja kod nas, i ovoga je puta neobično informativan i 

ukazuje ̂ na sasvim pravilno i duboko razumevanje privrednih 

prilika kod nas i u svetu. On je pun podataka i još puniji 

razmišljanja ne samo o bančinom poslovanju, već i o naj

važnijim privrednim pojavama i problemima današnjice.

Bančina uprava, na primer, sasvim tačno primećuje da 

popuštanje depresije u svetskoj privredi može da posluži kao 

dokaz, da su krize prolazne, kao što je i prosperitet vre

menski ograničen. Ako još nismo došli do potpunog ozdrav

ljenja, uzrok je u tome, kao što veli uprava, što su palija

tivne mere još uvek glavna oruđa za borbu protivu depresije. 

Sa puno objektivnosti tretira se i pitanje naših zemljoradnič

kih dugova i smatra se, da se moraju učiniti izvesne olak

šice, jer dugovi zaključeni u vreme visoke konjunkture pret- 

stavljaju nesnošljiv teret u eri deflacije. Međutim, kao što 

se i »Narodno blagostanje« odavno zalaže za individualnu 

zaštitu, tako je i bančina uprava protivna svakom generali- 

sanju.

Prelazeći na analizu bančinog bilansa, moramo kon- 

statovati da se Trgovačko-indusfrijska banka ne može po- 

smatrati samo sa isključivo bankarsko-analitičkog gledišta. 

Ona nije samo banka, već takođe i veliki industrijalac. Naj

zad, ni time je nismo dovoljno obeležili, jer njeno učestvo

vanje u industriji nije ograničeno samo na jednu granu in

dustrijske delatnosti već na više njih, što je neobično važno 

kod proučavanja volumena njenih poslova, kao i zbog pođete 

rizika. Trgovačko-industrijska banka kao industrijalac anga- 

žovana je u šumskoj odnosno drvarskoj industriji, u elek

tričnoj industriji i u industriji kamena. Pored bankarske rad

nje ona ima i tri industrijska preduzeća: Elektro-Makiš, Stru- 

garu-Makiš i Kamenolom »Bazalt«. Elektro-Makiš ima oblik 

samostalnog akcionarskog društva, ali se gotovo sve akcije 

nalaze u rukama Trgovačko-industrijske banke. Strugara i 

kamenolom su u strukturelnom sastavu banke i u njezinoj 

neposrednoj režiji. Kad bi se i ova dva preduzeća pretvorila 

u akcionarska društva, banka bi se približila tipu »holdinga«. 

Doduše, vodi se i samostalni bankarski posao. Međutim, kad 

bi se iz bančine aktive izbacile pozicije koje se odnose na 

njena industrijska preduzeća, Trgovačko-industrijska banka 

dobila bi izgled koji ima svaka druga srednja ili manja banka. 

Ovako je moramo bezuslovno ubrojiti među veće novčane 

zavode.

Smatramo da ne treba ni spominjati, da Trgovačko- 

industrijska banka nije tražila zakonsku moratorijalnu za

štitu, niti se njome via facti koristila, kao što su to radile 

mnogobrojne druge banke. Ona je svim svojim obavezama 

tačno i na vreme odgovarala. Inače, moglo bi se gotovo reći 

da ona nije ni znala za paniku ulagača, jer smanjenje uloga

za 1,4 milion, sa 11,1 miliona u 1930 na 9,7 miliona krajem

1931 i ne broji. Ovakvo držanje ulagača može še objasniti 

jedino intimnijim kontaktom između njih i bančine uprave.

jačina bančinih sredstava i njeno poslovanje najbolje 

se vidi iz sledeće tablice, u kojoj upoređujemo glavne bilans- 

ne pozicije za nekoliko poslednjih godina:

Račun izravnan ja

Aktiva 1931 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Gotovina 994 497 1.191 2.811 1.687

Menice 2.161 744 235 255 353

Tekući rač. 1.656 2.700 2.608 2.555 4.037

Hart, od vrednosti 15.422 15.009 15.008 15.006 14.904

Vrednost rez. fonda 1.302 577 591 669 715

Elektro-Makiš tekući 8.569 8.328 8.917 6.998 2.744

Kamenolom »Bazalt« .— .— 255 440

Strugara »Makiš« 15.838 14.700 12.537 11.546 11.797

Nameštaj i pribor 65 65 65 65 65

Kaucije, gar., ostave 21.837 10.030 7.622 13.601 12.359

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Stalni rez. fond 711 896 1.060 1.180 1.310

Osobeni rezervni 2.265 2.925 3.599 4,169 4.785

Kursna razl. efekata 206 206 220 244 850

Fond za otpis dubioza ------------ 602

Amort. fond strugare 3.657 4.106 4.557 5.008 5.195

Rezer. el. centrale 1.334 1.581 1.828 2.075 2.321

Fond za otpis pokret. 48 95 148 201 255

Fondovi ukupno 8.221 9.810 11.412 12.878 15.319

Penz. fond čin. 105 157 213 266 321

Menice 3.841 4.488 4.490 4.700 2.380

Tekući računi 12.876 8.976 6.471 5.084 684

Ulozi na štednju 9.716 7.911 7.318 6.003 7.163

Dividenda i tantijema 1.250 1.243 1.243 1.231 1.358

Obrtni kapital 46.009 42.285 41.154 40.162 37.224

Kauc., gar. itd. 21.833 10.062 7.622 13.602 12.359

Zbir bilansa 67.842 52.647 48.776 53.764 49.583

Kod ogromne većine naših banaka obrtni kapital je jako

reduciran za vreme bankarske krize, a tako isto i angažmani 

u aktivi. Kod Trgovačko-industrijske banke kretanje obrtnog 

kapitala u 1931 bilo je upravo obrnuto, pošto je on tada po

rastao sa 40,77 na 46 miliona dinara. U toku sledečih godina 

i ovde se smanjuje obrtni kapital, ali samo u manjem obimu. 

1 to neznatno smanjenje obrtnog kapitala nema nikakve veze 

sa bankarskom krizom. Ono je izazvano time što su sredstva 

bančinih preduzeća, naročito njihova sopstvena sredstva, u 

stalnom porastu, tako da je i banka mogla da sve više svoje- 

voljno reducira tuđa sredstva. S druge strane i politika same 

banke kretala se u pravcu sve jačeg samofinansiranja. To se 

vidi ne samo iz stalnog i sistematskog dotiranja bančinih fon

dova, već takođe iz sledećeg upoređenja koje nam prikazuje
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kretanje bančinih sopstvenih i tuđih sredstava u toku posled

njih pet godina (u milionima dinara):

Godina 1931 1932 1933 1934 1935

Sopstvena sredstva 18,22 19,81 21,41 22,87 25,32

Tuđa sredstva 27,79 22,77 19,74 17,28 11,90

Kao što se vidi težište finansiranja prenosi se sve više 

sa tuđih sredstava na sopstvena. U 1935 na svakih 100 dinara 

sopstvenih sredstava otpada samo 63 dinara tuđih. Time ban

ka, istina, po malo slabi svoj bankarski karakter. Međutim, 

to je ipak vrlo povoljno, jer se tako znatno povećava bančina 

interna finansijska snaga. Likvidna bančina sredstva prema

šuju obaveze. To znači da se celokupan bančin angažman u 

industrijskim preduzećima oslanja na sopstvena bančina sred

stva. To je upravo sjajan i skroz zdrav razvoj. Za bančinu po

slovnu politiku naročito je karakteristično kretanje pasivnih 

tekućih računa. Od 1931 oni pokazuju stalno smanjenje; u 1935 

iznose samo 684 hiljade prema 12 miliona 876 hiljada u 1931 

godini. Oni su samo u 1935 godini smanjeni za 4,4 miliona. 

To po prilici odgovara smanjenju tekućeg računa Elektro- 

Makiš u aktivi, a ovo poslednje izazvano je time što je Elek

tro-Makiš prošle godine naplatio od Beogradske opštine svoje 

staro potraživanje od nekoliko miliona. Kao dokaz da je ban

ka svojevoljno smanjila svoje obaveze po tekućem računu 

može da posluži i kretanje uloga u 1935. Kad bi bilo u pitanju 

neko nepoverenje poverilaca, sigurno je da bi se i ulozi sma

njili, jer su ulagači najnemirniji, i najnepouzdaniji poverilac. 

Međutim, ulozi su povećani sa 6 na 7,16 miliona dinara.

Neobično je interesantna i bančina aktiva. Ako apstra

hiramo poziciju »Kaucije, garantije i. ostave«, koja je bez na

ročitog poslovnog značaja, onda vidimo da je najveći deo 

bančine aktivnosti skoncentrisan na finansiranje i eksploatisa- 

nje njenih industrijskih preduzeća. Sasvim saglasno sa tenden

cijom bančinog razvitka menični portfelj je na putu da se 

izgubi iz njezinih knjiga. Eskont menica u prošloj godini po

većan je, istina, za oko 100 hiljada dinara, ali ipak krajem go

dine iznosi samo 353 hiljade. To znači da na eskont menica 

ne otpada ni 1% bančine aktive. I u tekuće račune angažo- 

vano je manje od 11% bančinog obrtnog kapitala. Krajem 

prošle godine oni su iznosili samo 4,03 miliona. Na gotovinu 

otpada 1,68 milion, a u vrednosti rezervnog fonda plasirano 

je 715 hiljada. Svi ostali aktivni računi u iznosu od skoro 30 

miliona dinara pretstavljaju poslove sa sopstvenim industrij

skim preduzećima.

Kao što je već spomenuto, Trgovačko-industrijska banka 

vezala je svoju sudbinu za tri industrijska preduzeća: Strugaru 

Makiš, Elektro-Makiš i Kamenolom »Bazalt«. Angažman u in

dustriji kamena još je srazmerno neznatan. U prošloj godini 

i poslovi u toj industriji bili su manjeg obima. Prihodi su 

bili ipak toliki, da su se mogle izvršiti u punom opsegu sve po

trebne amortizacije, a ostao je i mali višak od 4 hiljade dinara 

koji se javlja među prihodima u bančinom računu gubitka i do

bitka. Kako je u ovaj posao ungažovano samo 440 hiljada di

nara, odnosni dobitak iznosi skoro 10%. S obzirom na velike 

javne radove, koji su u toku, može se očekivati da će se i po

slovanje kamenoloma znatno uvećati.

Što se tiče Elektro-Makiša, on je 1930 godine pretvoren 

u samostalno akcionarsko društvo, prvo sa glavnicom od 5 a 

zatim od 15 miliona dinara. Ova glavnica javlja se u bančinom 

bilansu u Računu hartija od vrednosti, koji je krajem 1935 

iskazan sa 14,9 miliona dinara. Banka nije samo vlasnik 

Elektro-Makiša, nego i njegov finansijer.

U Strugari »Makiš« plasirano je 11,79 miliona, odnosno 

oko 32% bančinog kapitala. Usvajajući uvek princip što većeg 

publiciteta i čitkosti bilansa, banka u svojoj aktivi veoma de

taljno objavljuje način plasmana kao i volumen kapitala koji 

su stavljeni na raspoloženje strugari. U svom izveštaju bančina 

uprava posvećuie jedno poglavlje razvoju i prilikama naše

šumske industrije, a drugo —• poslovima Strugare Makiš, koju 

banka eksploatiše neposredno.

/ Uprava konstatuje da su prilike u našoj šumskoj indu

striji u toku prošle godine bile povoljne. Izvoz je bio znatan, 

cene u skoku, a poslovi su opet donosili profit. Najviše je izvo

ženo u Italiju, a izvoz u Mađarsku morao je biti reduciran zbog 

teškoća plaćanja. Zbog usvajanja sankcija prema Italiji, naša 

šumska privreda došla je, međutim, u jesen 1935 ponovo u 

krizu,jer je u Italiju išlo oko 70% našeg izvoznog viška. Za

mena za izgubljeno talijansko tržište nije se još našla. Zbog 

toga se u 1936 godinu ulazi sa velikim pesimizmom. Proizvod

nja strugare „Makiš” održana je u 1935 na istom nivou kao i 

prethodne godine. Prodaja po količini bila je ipak nešto manja, 

ali je zbog porasta cena čista zarada strugare porasla za oko 

100 hiljada dinara. Uprava podvlači da je već'prodala oko 50% 

projektovane proizvodnje za 1936, i nada se da će uspeti i sa 

prodajom ostatka, naročito zbog toga što ima izgleda da će se 

u vezi sa sankcijama i uklanjanjem valutnih teškoća, povećati 

izvoz u Mađarsku, na račun austrijskog izvoza, koji je sada u 

većoj meri upućen na talijansko tržište. U pogledu izvoza ü 

Mađarsku strugara Makiš ima, inače, naročito, preimućstvo 

zbog jevtinog vodenog puta Savom i Dunavom.

Siedeća tablica pokazuje nam sredstva sa kojima radi 

strugara:

Investicije 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Zemljište i zgrade 2.885 2.885 2.898 2.976

Mašinerije strugare 3503 3.517 3.517 3.530

Mas. rez. elektr. centr. 2.467 2.467 2.467 2.467

Pruga i mostovi 437 437 437 437

Prev. sredstva, alat, nam. 411 462 468 . 470

Ukupno: 9.704 9.769 9.789 9.880

Obrtni kapital

Izrađena roba 2.505 1.617 588 419

Sirovine na lageru 326 29 62 153

Dužnici za građu 1.202 795 652 877

Šumska eksploatacija 962 325 453 467

Ukupno: 4.995 2.768 1.757 1.916

Kao što se vidi investicije su već nekoliko godina uglav

nom nepromenjene. jedino su u 1935 izvršene neke manje na

bavke. Treba napomenuti da su investicije strugare već amor- 

tizovane sa 80% njihove početne vrednosti. Obrtni kapital je 

već nekoliko godina opadao, ali u 1935 dolazi opet do izvesnog 

povećanja. Najveće povećanje pokazuju dužnici za građu, a za

tim sirovine na lageru. Nasuprot tome smanjena je zaliha izra

đene robe, što nam dokazuje da je plasman robe u 1935 bio 

povoljan. Kao što nam pokazuje donja tablica, strugara je za 

banku i prošle godine pretstavljala najlukrativniji angažman, 

jer je donela oko 64% od ukupne sume prihoda koji su pro- 

knjiženi kroz Račun gubitka i dobitka.

Rashodi

1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

T roškovi 694 896 1.052 851

Kamate i prov.' 2.080 1.602 1.072 678

Gub. kamenoloma _ — 21

Amort. strugare

Makiš 449 541 450 187

Amort. rez. el.

centr. Makiš 247 247 247 247

Amort. pokretnog

inventara 48 53 53 53

Otpis nenaplat.

potraž. 422 1.251 653 602

Kursna razlika

hartija 562 (gub.) 605

Čista dobit 2.024 2.042 1.914 2.098
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Od toga se deli:

Rezerv, fondu 101 102 96 105
Osobenom fondu 660 674 570 615
Penz. fondu 20 20 19 21
Tantijema 243 245 230 357

Dividenda 1.000 1.000 1.000 1.000

Prihodi

Kamata i prov. 3.816 2.912 2.333 619

Prihod hartija

od vrednosti 1.500 1.460 1.390

„Prih. strugare 1.480 2.140 3.115 3.217

Prih. kamenol. 4

Razni prihodi 29 15 92

Zbir prihoda ili

rashoda 6.796 6.541 5.464 5.322

Bančini bruto prihodi ove godine manji su od prošlogo

dišnjih za 142 hiljade dinara. Ostali su dakle skoro bez pro

mene, iako imamo u strukturi prihoda znatne varijacije. Pri

hodi od kamata i provizija iznose 619 hiljada i smanjeni su 

prema prethodnoj godini za 1,7 miliona. To je prouzrokovano 

smanjenjem plasmana i sniženjem interesne stope. Prihod od 

hartija od vrednosti, a to je dividenda Elektro-Makiša, iznosi 

1,35 miliona, a od kursne razlike hartija od vrednosti 40 hi

ljada. Najzad, prihod od strugare povećan je, kao što je već 

ranije spomenuto, za oko 100 hiljada i iznosi 3,2 miliona di

nara. Dobitak od strugare Makiš povećava se iz godine u go

dinu. Ako se uzme u obzir, da je strugara velikim delom ot

pisana, onda se tek jasno vidi kakvu vrednost ona pretstavlja 

za banku i za budući razvitak njene dobiti.

Na strani rashoda troškovi su smanjeni sa 1,05 na 0,85 

miliona odnosno za 20%. Zbog maksimiranja kamatne stope i 

.smanjenja bančine obaveze reducirani su takođe i rashodi na 

kamate za oko 40%, odnosno sa 1,07 miliona na 678 hiljada 

dinara. Pošto su mašinerije strugare Makiš već amortizovane 

sa 100%, ove je godine smanjena i ta pozicija sa 450 na 187 

hiljada dinara. Inače, amortizacija rezervne električne centrale 

Makiš, kao i amortizacija pokretnog inventara ne menjaju se 

već treću godinu. Najzad, više nema otpisa nenaplativih po

traživanja, ali je banka za pokriće eventualnih budućih gubi

taka obrazovala fond za otpis dubioza kome je dotirano 602 

hiljade dinara. Ove godine uneto je i u fond kursne razlike 

hartija od vrednosti daljih 605 hiljada dinara, tako da on kra

jem 1935 iznosi 850 hiljada.

Pošto su izvršene sve amortizacije i dotirana pomenuta 

dva fonda, ostao je još čisti dobitak od 2,1 miliona, koji je 

ovako podeljen: 105 hiljada rezervnom fondu, 615 hiljada oso- 

benom rezervnom, 21 hiljada penzionom fondu, 357 hiljada za 

tantijemu i 1 milion dinara kao 10% dividenda. Trgovačko-in- 

dustrijska banka plaća već čitavih 5 godina nepromenjenu di

videndu od 10%. Da nije bilo znatnih dotacija fondovima, za 

1935 mogla se podeliti i dividenda od skoro 30%. Akcionari 

postupaju ipak sasvim pravilno, kad se odriču veće dividende, 

jer se za vreme dobrih godina i mora izdvajati rezerva za 

rđave godine.

U upravnom odboru Trgovačko-industrijske banke u 

1935 nalaze se sledeča gospoda: Vaso T. Knežević, pretsednik; 

Dragič R. Pavlovič, Miloje Ž. Radošević, Gavrilo Ž. Radoše- 

vić, Aleksandar R. Pavlovič i Aleksandar T. Tadić, članovi. U 

Nadzornom odboru su g. g.: Košta Mijatović, pretsednik; An

drija Tošić, Božidar Živković, Sveta J. Stankovič i Milorad T. 

Tadić, članovi. Direktor banke je g. Aleksandar T. Tadić.

ELEKTRO-MAKIŠ A. D., BEOGRAD

Elektro-Makiš bio je dugo godina u sastavu Trgovačko- 

industrijske banke, Beograd. Međutim, 1930 banka je našla za 

-zgodnije da ga izdvoji. Tako je nastalo zasebno akcionarske

društvo. U ranijim analizama detaljno smo izložili istorijat osni

vanja Elektro-Makiša.

Uprava Elektro-Makiša a. d. veli u svom poslednjem 

poslovnom izveštaju, da se u 1935 godini u životu preduzeća 

desio „niz značajnih događaja prvoklasne važnosti”. Pre svega, 

sređeni su ugovorni odnosi sa Beogradskom opštmom, zatim je 

likvidirano i najvećim delom i naplaćeno staro potraživanje od 

Opštine i, najzad, preduzeće je nastalo da vrši ekspanziju ü 

sremskom području. Teško je reći koja je od ove tri stvari važ

nija, jer se sve tri svode na isto. U podjednakoj meri imaju 

za cilj da obezbede preduzeću život i da prošire njegovo po

slovanje. Likvidiranjem starog potraživanja od Opštine likvidi

rana je jedna neprijatnost, koja je silom prilika bila nametnuta 

Elektro-Makišu. Time su stvari postavljene na svoje meStö i 

učinjen je kraj jednoj nemogućoj situaciji. Preduzeće je, naime, 

imalo ogroman gubitak na kamatama usled toga što Opština 

nije blagovremeno plaćala svoj dug.

Nije ništa manje važna ni nova koncesija koju je Elektro- 

Makiš a. d. dobio od Beogradske opštine. Ona treba da mu 

obezbedi izvesan minimum proizvodnje. Najzad, ekspanzija u 

Sremu omogućiće dalje povećanje prodaje struje.

Investicije električnih centrala, vodovi visokog i niskog 

napona, transformatorska postrojenja itd. iziskuju ogromna 

sredstva. Ako centrala radi s punim kapacitetom ili ako uopšte 

ne radi, troškovi za održanje investicija su skoro isti. To se 

može reći i za amortizaciju investicija. To znači dalje, da će 

i koštanje struje uglavnom zavisiti od obima proizvodnje. Ako 

cena za obezbeđeni minimum i nije naročito velika, ona će 

preduzeću ipak dobro doći, jer pokriva jedan deo režijskih tro

škova. Istina je, tu nema još profita. Međutim, svojom ekspan

zijom preduzeće pomalo osigurava i stalnost uposlenja svim 

svojim električnim napravama. A stalnost uposlenja je najvaž

niji činilac za postizanje profita, naročito u električnoj indu

striji. Zbog toga se životna snaga električnih preduzeća i mora 

ceniti prema njihovoj ekspanziji i uposlenosti investicija. Si

renje Elektro-Makiša dokazuje nam da je on pun životne snage. 

Neobično povoljnu strukturu Elektro-Makiša a. d. pokazuje nam 

i sledeča tablica:

Račun izravnanja

Aktiva 1931. 1932. 1933. 1934. 1935.

u hiljadama dinara
Gotovina 12 5 31 88 133
Hart, od vrednosti — .— — .— i— .— 560 560
Vredn. rez. fonda 97 57 57 442 503

Dužnici za inst.

i struju 3.373 4.292 7.573 7.830 2.845
Dalekovodi 10.726 10.675 10.659 10.706 12.557
Centrala Makiš 15.408 15.948 16.156 16.730 16.785
Centrala Šabac 6.477 6.468 6.485 6.446 6.456
Alat, pribor, nam. 242 271 257 261 268
Razna aktiva 87 115 32 292 251

Ostave, kaucije,

depo —  men. 837 866 932 2.552 8.226
Pad iva

Gotovina 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

Fondovi:

Stalni rez. 150 263 376 485 540
Za pov. glavnice 349 585 823 1.002 1.000
Penzioni 29 50 71 91 91
Za pronalaske 29 50 71 91 91
Kursna razl. hartija 16
Amortizacioni 6.090 9.205 12.340 15.820 19.226
Otpis pokr. inven. 24 51 77 103 130
' Fondovi ukupno 6.671 10.204 13.758 17.592 21.095
Trg.-industr. banka 8.566 8.329 8.917 6.998 2.744
Obav. po otv. rač. 3.994 2.407 1.645 1.840 1.268
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Kauc. za potr. struje 166 181 194 224 251

Divid. i tantijema 2.023 1.709 1.709 1.702

Ostave, kaucije,

depo-men. 837 866 932 2.552 8.226

Zbir bilansa 37.260 38.696 42.182 45.910 48.584

Da pogledamo najpre aktivu. U 1935 zbir bilansa iznosi

48,58 miliona dinara prema 45,91 miliona. Ako se iz aktive iz

baci pozicija »Ostave, kaucije i depo-menice”, koja nema naro

čito veliki značaj za ocenu strukture preduzeća, videćemo da 

je aktiva Elektro-Makiša u 1935, u stvari, za oko 3 miliona di

nara manja nego u prethodnoj godini. Međutim, to još ne znači 

da je u preduzeću ekspanzija zamenjena redukcijom proiz

vodnje. Naprotiv. Cifre koje su iznete u aktivi treba malo bolje 

zagledati.

Primetićemo da su smanjeni »dužnici za instalacije i 

struju« za 5 miliona, sa 7,83 na 2,84 miliona dinara, a povećana 

je pozicija »dalekovodi« za 1,85 miliona, sa 10,70 na 12,55 mi

liona dinara. Ostale promene su neznatne. Otkuda potiču ove 

dve promene? Malo pre je spomenuto da je Elektro-Makjiš imao 

milionsko potraživanje od Beogradske opštine. To potraživanje, 

koje je iznosilo oko 6 miliona dinara i na kome je pretrpljen 

znatan gubitak na kamatama, bilo je zamrznuto i datira još iz

1933 godine. Sada se Elektro-Makiš resio te neugodnosti, i 

blagodareći tome što je već naplatio skoro celu svoju tražbinu 

mogao je da smanji i svoje obaveze, a s time u vezi i izdatke 

na kamatu.

Za preduzeće je neobično povoljna i druga promena u 

aktivi, naime, povećanje investicija, jer svedoči o njegovoj 

ekspanziji. Još u 1934 izgrađen je dalekovod do Umke u dužini 

od 10 km. U 1935 otkupljena su električna postrojenja privatne 

centrale u Staroj Pazovi i posle rekonstrukcije priključena su 

za dalekovod Elektro-Makiša, a s Opštinom u Staroj Pazovi 

zaključen je nov ugovor za 25 godina.

U pasivi imamo takođe dve važne i za preduzeće neo

bično povoljne promene, i to: povećanje sopstvenih sredstava 

i smanjenje obaveza. U vezi sa naplatom pomenutog zamrznu

tog potraživanja od Beogradske Opštine, smanjene su obaveze 

prema Trgovačko-industrijskoj banci za 4,25 miliona i obaveze 

po ostalim tekućim računima za 572 hiljade dinara. Krajem

1935 ukupne obaveze Elektro-Makiša iznose oko 4 miliona di

nara. Tolika je po prilici i njegova likvidna imovina u aktivi 

(gotovina, hartije od vrednosti i dužnici). Kretanje odnosa iz

među sopstvenih sredstava i investicija pokazuje nam sledeća 

tablica (u milionima dinara):

Godina 1930 1931 1932 1933 1934 1935

Investicije 26,20 32,85 33,36 33,55 34,14 36,06

Sopstv. sredstva 8,32 21,67 25,20 28,75 32,59 36,09

U 1930 godini sopstvena sredstva nisu pokrivala ni 1/3 

investicija. Zbog toga je u 1931 glavnica povećana sa 5 na 15 

miliona, a znatna je bila i amortizacija, tako da su krajem te 

godine sopstvena sredstva pokrivala već skoro 2/3 investicija, 

iako su one u međuvremenu takođe znatno porasle. Posle 1931 

glavnica se više ne menja, ali se u amortizacioni fond investicija 

redovno unosi preko 3 miliona dinara godišnje, a postepeno 

rastu i ostali fondovi. Najzad, krajem 1935 godine cdokupne 

investicije pokrivene su sopstvenim sredstvima. Inače, sama do

sadašnja amortizacija iskazana je sa 19,22 miliona, što znači 

da su investicije već amortizovane sa oko 53%. Kao što se 

vidi, amortizacija se vrši neobično rigorozno.

Zbog intenzivne amortizacije investicija i smanjenja pri

hoda usled sniženja srednje prodajne cene električne energije, 

za 1935 —  po prvi put od osnivanja društva —  nije akciona- 

rima podeljena dividenda.

Račun gubitka i dobitka 

Rashodi 1932 1933 1934 1935

Troškovi proizvodnje 7.612 8.098 8.490 6,866

Kamata i provizije 1.907 1.148 799 209

Amort. investicija 3.141 3.166 3.507 . 3.432:

Otpisi nenaplaćenih potraž. 69 19 47 . .. 2.

Fondovi kursne razlike --- 16

Čista dobit 2.092 2.094 2.020 19

Od toga se deli:

Rezervnom fondu 105 105 101 19

Fondu za pov. glavnice 236 238 176

Penzionom fondu 21 21 20

Fondu za pronalaske 21 21 20

Tantijema 209 209 202

Dividenda 1.500 1.500 1.500 __—

Prihodi

Od prodaje el. struje 14.716 14.356 14.685 10.235

Od kirije strujomera 145 156 168 204

Razni 9 10 105

Zbir prih. —  rashoda 14.861 14.522 14.864 10.544

Prihodi od prodate električne struje smanjeni su za 4,45 

miliona dinara, sa 14,68 na 10,23 miliona. Inače, proizvodnja i 

prodaja struje bila je u 1935 jača nego ma kada ranije. Pove

ćanje potrošnje prema prethodnoj godini iznosi 11%. Smišlje

nom propagandom uprava je uspela da poveća broj priklju

čaka osvetljenja za skoro 20%. To se vidi iz povećanja prihoda 

od kirije strujomera. S druge strane uvršten je među potro

šače Elektro-Makiša i znatan broj malih i srednjih preduzeća, 

koja su pre toga radila sa sopstvenim pogonom. Ako su uprkos 

tome prihodi od prodaje električne struje onako osetno sma

njeni, očigledno je da se uzrok nalazi u promeni cena. Kao što 

se vidi, iz objašnjenja koje daje uprava, stvar zaista tako stoji. 

Novim ugovorom sa Beogradskom opštinom koji je zaključen 

na 4 godine snižene su dosadašnje cene za preko 50%. U na

knadu za tu žrtvu Elektro-Makišu je priznato isključivo pravo 

da za vreme trajanja koncesije snabdeva energijom vodovodske 

instalacije, s tim da mu se po isteku roka garantuje prioritet 

snabdevanja i za dalje godine pod jednakim uslovima sa dru

gim ponuđačima.

Žrtva učinjena od strane Elektro-Makiša je, zaista, velika 

i zaslužuje javno priznanje. Da bi se paralisao manjak pri

hoda preduzete su najenergičnije mere za redukciju proizvodnih 

troškova. Ovi su smanjeni za 1,63 milion, a blagodareći sma

njenju društvenih obaveza reducirani su i rashodi na kamatu i 

proviziju za 590 hiljada dinara. Ipak manjak prodajne vredno

sti struje bio je suviše veliki, tako da je bilo nemoguće da se 

on odmah sasvim nadoknadi. Čisti dobitak iznosi na taj način 

samo 19 hiljada dinara i upotrebljen je za povećanje rezerv

nog fonda.

Uprava preduzeća gleda s optimizmom na razvitak po

slovanja u budućnosti. Smatramo da njene nade nisu bez 

osnova. Možda će teže ići sa daljom znatnijom redukcijom tro

škova, ali je povećanje prodaje i potrošnje struje zaista mo

guće. Forme upotrebe električne energije toliko su mnogobroj

ne, a ona ima toliko prednosti nad drugim energijama, da se 

može reći da je konzum tek u početku razvića. To priznaje i 

uprava. Na jednome mestu u izveštaju ona veli: »još uvek smo 

daleko od toga da možemo za svoje područje reći da je u 

njemu odomaćen i primenjen kao svetlosni izvor u glavnom 

samo električna energija«. U 1936 biće i fiskalno opterećenje 

preduzeća niže nego ranije, jer iskazuje znatno manji dobitak. 

U vezi s tim može se očekivati, da će Elektro-Makiš a. d. kra

jem 1936 opet deliti dividendu, pod uslovom da ne nastupe 

neki nepredviđeni nepovoljni događaji.

U upravnom odboru Elektro-Makiša a. d., Beograd, na

laze se sledeća g. g.: Vaso T. Knežević, pretseđnik; Gavrilo 

Ž. Radošević, Aleksandar R. Pavlovič, Dragić R. Pavlovič, Mi- 

loje Ž. Radošević i Aleksandar T. Tadić, članovi. U nadzornom 

odboru su gospoda: Košta Mijatović, Nikola Stevanovič, Boži

dar Živković, Petar M. Milenkovič, Andrija Tošić i Sveta J. 

Stankovič. Direktor je g. Inž. Pero Purišić.
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BEOGRADSKA ZADRUGA, BEOGRAD

Sa naročitim interesovanjem očekivali smo završne ra

čune Beogradske zadruge za 1935 godinu, i to iz više razlo

ga. Pre svega, jer je ona najveći i najstariji privatni srpski 

novčani zavod. Beogradska zadruga je i prvo srpsko osigura

vajuće društvo. Zatim, našim je čitaocima poznato iz ranijih 

prikaza i analiza Beogradske zadruge, koji položaj i kakvu 

sjajnu reputaciju ona uživa među našim novčanim zavodima i 

u privrednom životu zemlje. Poznato je dalje, da je posled

njih godina i U upravi Beogradske zadruge bilo velikih prame

na. Tako je izveštaj o radu za 1934 godinu podnela uprava, 

koja u svojoj većini nije ni upravljala zadruginim poslovima u 

toj godini. Najzad, blagodareći srećnoj okolnosti što je Beo

gradska zadruga raspolagala znatnim rezervama, ona je već 

za 1934 mogla da dade potpuno zdrav i realan bilans. U na

šoj analizi bilansa za 1934 godinu, u dodatku »Narodnog Bla

gostanja« od 25 maja 1935, broj 22, strana 87 podvukli smo 

da je Beogradska zadruga definitivno likvidirala sve posledice 

kreditne krize.

Izveštaj Upravnog odbora Zadruge o radu u 1935 go

dini, koji je podnesen skupštini akcionara, održanoj 23 febru

ara o. g„ potvrđuje nam da se naša konstatacija obistinila. Za

vod je i ranije, uprkos krizi poverenja, uvek uredno odgova

rao svojim obavezama, kako prema ulagačima tako i prema 

ostalim poveriocima, a stalno je odobravao i nove kredite, iako 

u skromnijim granicama. Međutim, u 1935 poslovanje Beo

gradske zadruge bilo je već sasvim normalno. I postignuti po

slovni rezultat zadovoljava. Posle dvogodišnje pauze opet je 

isplaćena dividenda. Ona iznosi 8,34%, odnosno 333,50 po ak

ciji, čija je nominala, kao što je poznato, 4 hiljade dinara. 

Prema tome, ukoliko je Beogradska zadruga i imala izvesnih 

teškoća, po svemu izgleda da one pripadaju već prošlosti.

Kao što će nam potvrditi detaljna analiza Zadruginog bi

lansa, ona je već dovoljno moćna, pa može da rrvsli i na dalju 

ekspanziju, uprkos tome što je stanje ogromne većine naših 

banaka još daleko od prilika koje su postojale pre septembra

1931 godine. Glavnica Zadruge iznosi 40 miliona dinara, a 

projektovanim [izmenama i dopunama pravila predviđa se nje

no povećanje na 100 miliona. Ovom prilikom treba spomenuti, 

da su akcionari Beogradske zadruge do sada efektivno uplatili 

na svoje akcije samo 1 milion predratnih dinara. Glavnica je 

do sada četiri puta povišena: 1910 godine na 2,5 miliona, 1922 

godine na 10 miliona, 1926 godine na 20 miiona, a 1929 go

dine —• posle izvršene valorizacije —  na 40 miliona dinara — 

uvek upotrebom sopstvenüh rezervnih fondova. Za projektova- 

no novo povećanje sa 40 na 100 miliona biće potrebno da se 

privuku i nova sredstva

Kretanje poslova Beogradske zadruge pokazuje nam 

donja tablica:

Račun Ozravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935 

u hiljadama dinara

Blagajna 3.335 3.450 4.057 5.335

Menice 40.544 31.392 49.772 49.564

Zajm.

(plate, polise, lomb.) 10.132 9.289 9.447 11.909
Tekuć i privr. rač. 69.949 69.796 33.608 32.507
Državni bonovi 5.129 3.160 2.198 2.774

Hartije od vredn. 20.295 16.998 16.829 24.155
Vrednost fondova 17.664 16.965 22.411 26.383

Vrednost penz. fonda 7.277 8.349 3.060 4.839

Nepokretnosti 7.277 18.895 18.895 18.599
Nameštaj 3 din. 155 140 656
Mašinerije —• — ■ 1.Ö92 397
Prenosne kamate — — 1.092 510

Pasiva

Glavnica 40.000 40.000 40.000 40.000

Fondovi:

Stalni rez. fond 7.100 7.100 8.021 8.565

Spec. rez. fond osig. 1.400 1.400 1.032 1.032
Fond otseka života 752 752 752 752

Fond nesrećn. slučajeva 150 150 150 150
Fond za otpise — — — 500
Fond kursne razlike — — 751 9.205

Rez. premija života 10.363 11.230 12.342 13.630
Prenosna prem. požara 11.683 12.221 5.181 5.361
Penz. fond činovnika 7.494 8.847 7.874 8.571
Ulozi na knjižice 22.412 27.427 20.101 19.283
Ulozi po tek. rač. — 3.741 3.506 11.747
Poverioci 44.460 43.748 39.737 25.913
Reeskont 40.579 19.671 20.402 27.391
Rezerv, štete 1.285 985 94-5 782

Prenosna kamata 2.519 1.164 673 483
Razna pasiva 52 14 41 7
Tantijema 474 — — 659
Dividenda 2.500 — — . 3.335

' Prenos dobit' — — — 263
Ostave, gar., kaue. itd. 317.705 336.403 320.929 381.856

Zbir bilansa 510.927 514.852 484.437 559.485

Obrtni kapital 193.222 178.449 161.508 177.629

U 1935 zbir bilansa iznosi 559 miliona prema 482 mi

liona u prethodnoj godirii. Ako oduzmemo ostave, garancije, 

kaucije i slične prolazne pozicije, na koje otpada 381.8 miliona 

dinara, vidi se, da ukupna sretstva kojima Zadruga raspolaže 

dostižu u 1935 godini 177,6 miliona. Skoro jedna polovina od 

tog iznosa dolazi na glavnicu, bančine fondove i fondove osi

guranja. Prema tome, odnos između sopstvenih i tuđih sret

stava je neobično povoljan.



36
Sopstvena sretstva sastoje se iz glavnice i fondova. 

Glavnica je, kao što je pomenuto, 40 miliona dinara, a fon

dovi iznosili su krajem 1935 gedine 39,19 miliona prema 28,22 

miliona u prethodnoj godini. Kao što se vidi, u 1935 fondovi 

su povećani za blizu 11 miliona dinara. Zadruga ima čitav niz 

fondova. Rezervna premija života i prenosna premija požara 

iznose 18,99 miliona, a svi ostali ban čini fondovi 20,2 miliona 

dinara. Stalni rezervni fond iskazan je u 1935 sa: 8,56 miliona 

prema 8,02 miliona u prethodnoj godini. Najjače povećanje u 

odnosu na prethodnu godinu pokazuje »Fond razlike na kursu 

hartija od vrednosti«. On je povećan sa 751 hiljade na 9.2 mi

liona. Ceo dobitak na kursnoj razlici hartija od vrednosti unet 

je u ovaj fond. Kod hartija od vrednosti Zadruga je u 1935 

imala i prihod od kupona od 1,76 miliona, ali je on proknjižen 

preko računa dobitka. Od čistog dobitka 1935 obrazovan je 

i novi fond od 500 hiljada dinara za popunu eventualnih otpisa.

Među bančine fondove, razume se, n je uvršten Pen

zioni fond činovnika Beogradske zadruge. Krajem 1935 on je 

iskazan sa 8,57 miliona dinara prema 7,87 miliona u prethod-- 

noj godini. Imovina penzionog fonda sastoji se iz gotovine, 

hartija od vrednosti i nepokretnog imanja. Beogradska za

druga ima1 do sada 13 penzionera, čije se mesečne penzije u 

ukupnom iznosu od 26,2 hiljade isplaćuju iz sopstvenih pri

hoda fonda.

Od ostalih tuđih sretstava treba spomenuti uloge na 

knjižice, uloge po tekućem računu, poverioce i reeskont.

Krajem 1935 reeskont iznosi 27,39 miliona prema 20,40 

miliona u prethodnoj godini. Povećanje iznosi 7 miliona di

nara. To je u vezi s jedne strane sa smanjenjem pozicije »po- 

verioci«, a s druge strane sa pojačanjem poslovanja po eskon- 

tu i s povećanjem drugih plasmana u aktivi. Da se iskorišćeni 

reeskontni kredit kreće u sasvim normalnim granicama, vidi se 

i po tome, što je reeskont u 1930, poslednjoj godini pre ban

karske krize, iznosio 29,67 miliona. Dakle, u 1930 bio je čak 

za 2,3 miliona veći nego krajem 1935 godine.

Kad se posmatra kretanje pozicija poverioci i ulozi na 

knjižice i po tekućem računu, može se reći da je kriza po

verenja ostala skoro bez uticaja na Beogradsku zadrugu. Ove 

tri pozicije iznosile su krajem 1930 godine 62,70 miliona, a 

krajem 1935 iskazane su sa 56,94 miliona. To znači da sma

njenje iznosi svega 9%. U toku 1935 ulozi na knjižice sma

njeni su za 818 hiljada, sa 20,10 na 19,28 miliona dinara. Sma

njenje je, dakle, sasvim neznatno. Nasuprot tome kod uloga 

po tekućim računima primećuje se veliko povećanje, tako da je 

suma ovih uloga utrostručena i porasla je sa 3,50 na 11,74 

miliona dinara. Ovim porastom uloga po tekućem računu pot

puno je kompenzirano smanjenje uloga po knjižicama, a znat

nim delom i smanjenje poverilaca, koji su u 1935 reducirani sa 

39,73 na 25,91 miliona dinara. U svom izveštaju uprava Be

ogradske zadruge veli, da je »s obzirom na to da se ova- tuđa 

sredstva plasiraju u kratkoročne i lako likvidne kredite, u mo

gućnosti da uloge isplaćuje bez ikakvih ograničenja, iako ima 

pravo —  po sporazumu sa ulagačima —• na, duži otkaz za veće 

uloge. Zadruga postupa sasvim pravilno, jer je neograničeno 

isplaćivanje uloga najefikasniji lek za suzbijanje nepoverenja.

Neobično je interesantna i struktura aktive. Najjaču 

poziciju u aktivi čine menice, koje su krajem 1935 iskazane sa 

49,56 miliona dinara, što čini oko 28% od cele aktive. Upra

va podvlači, da je u toku prošle godine znatno povećala odo

bravanje novih eskontnih kredita. Pri tome je brižljivo ispiti

vala kako bonitet pokrića tako i likvidnost potraživanja. Od 

pomenutih 49,56 miliona otpada 21,53 miliona na menice 

Beogradske opštine, koje će se, prema odluci Gradskog pogla

varstva, uskoro isplatiti. Ostatak je odobren trgovačkim fir

mama i industrijskim preduzećima. Kamatna stopa po eskon- 

tu bila je 8 do 10%.
Zadruga odobrava i činovničke zajmove, zatim zajmove 

na polise osiguranja života i na osnovu zaloge hartija od vred

nosti. Ove tri vrste zjmova povećane su prošle godine za 2,45 

miliona i krajem 1935 iznose 11,9 miliona dinara odnosno 6,7% 

ćele aktive. Najveći deo (8,5 miliona) otpada na činovničke

zajmove.

Dužnici po tekućim računima smanjeni su sa 33,6 na

32,5 miliona (18,3% aktive). Dakle, za 1 milion dinara. Ipak 

je i po tekućim računima odobreno više novih kredita nego u 

prethodnoj godini —• uglavnom za izvoz i javne radove. Za

druga se u prošloj godini jače interesovala nego ranijih go

dina i za lombard robe, a počela je i s finansiranjem izvoza, 

izdavanjem izvoznicima uverenja o obezbeđenju valute i na

platom dokumenata u inostranstvu. Ovi poslovi vode se takođe 

po tekućim i privremenim računima.

Suma svih kredita po eskontu, zajmovima na plate, po

lise osiguranja i lombard hartija od vrednosti i po tekućim 

i privremenim računima krajem 1935 iznosi oko 94 miliona, 

odnosno na kredite je upotrebljeno oko 53% obrtnog kapitala.

Beogradska zadruga obraća veliku pažnju i prvokla

snim hartijama od vrednosti, u koje je uložila oko 22% svog 

obrtnog kapitala. Njen portfelj hartija od vrednosti sastoji se 

poglavito iz akcija Narodne banke, obveznica Ratne štete, 7% 

investicionog zajma, naših spoljnih zajmova (Stabilizacioni, 

Seligman i Bler) i akcija nekoliko solidnih industrijskih pre

duzeća. Ipak su najjače zastupljene akcije Narodne banke. 

Hartije od vrednosti knjižene su preko 3 računa, i to:

u mil. dinara 1934 1935

na račun hartija od vrednosti 16,83 24,15

na vrednost stalnog rezervnog fonda 8,01 8,56

na vrednost rezervne premije osigur. 5,35 6,16

Ukupno 30,19 38,87

Povećanje prema 1934 iznosi 8,67 miliona, od čega ot

pada na kursnu razliku 8,45 miliona, koja je, kao što je ra

nije pomenuto, dotirana fondu kursne razlike. I u 1934 Za

druga je zaradila na kursnoj razlici oko 5 miliona dinara.

Državni bonovi povećani su sa 2,19 na 2,77 miliona di

nara.

Bilansirana vrednost Zadruginih imanja iznosi 30,26 mi

liona dinara i sigurno je znatno ispod stvarne prometne vred

nosti, tako da Zadruga ima ovde jednu latentnu rezervu. Ina

če, imanja se vode po računu nepokretnosti (18,59 miliona) i 

kao vrednosti rezervnih i prenosnih premija (11,66 miliona). 

Zadruga je i sopstvenik palate »Bristol«. U toku prošle go

dine hotel »Bristol« je potpuno renoviran i Zadruga ga vodi 

u svojoj režiji, dok je kafanu i restoran izdala pod zakup.

Već je spomenuto da je Beogradska zadruga i najsta

rije srpsko osiguravajuće društvo. U 1935 prilike za osigura

vajuće poslove nisu bile najpovoljnije. Produženje stagnacije u 

trgovini, neizvesnost u pogledu zemljoradničkih dugova i sma

njenje činovničkih prinadležnosti nepovoljno su uticali naro

čito na poslove životnog osiguranja. Uprava Zadruge pod

vlači da je, pored toga, zbog konkurencije i slabe platne spo

sobnosti klijentele došlo i do osetnog smanjenja premijskih 

stopa. Uprkos pomenutim nepovoljnim okolnostima, ipak je 

postignut zadovoljavajući rezultat. Poslovanje u grani život

nih osiguranja vidi se iz sledeče tablice:

Osig. glavnica Neto premije Neto štete Štete u %

God. (u milionima) (u hiljadama) premija

1930 40,9 1.562 1.104 70,6

1931 58,8 2.340 1.038 44,3

1932 56,5 2.557 1.370 53,5

1933 55,6 2.464 1.174 47,6

1934 56,7 2.571 1.199 46,0

1935 63,6 2.997 1.315 43,9

Osigurana glavnica povećana je u 1935 za 6,9 miliona 

dinara. Krajem godine bilo je na snazi 3.446 polisa prema 3.016 

polisa krajem 1934 godine. I naplaćene neto-premije (po od

bitku reosiguranja) porasle su za 425 hiljada, sa 2,57 na 2,99 

miliona dinara. Popravio se i procentualni odnos između neto-
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premija i neto-šteta. Krajem 1935 on iznosi 43,9%. To je je

dan od najpovoljnijih za nekoliko poslednjih godina. Bruto 

premije dostigle su 3,96 miliona, od čega je reosigurač dobio 

967 hiljada, tako da su neto-premije 2,99 miliona. Bruto štete 

bile su 1,45 miliona, od čega otpada na smrtne slučajeve 522 

hiljade, na istekla osiguranja 353 hiljade i na otkupe 578 hi

ljada. Veliki procenat otkupa jasan je dokaz o teškim prili

kama u kojima živi klijentela životnog osiguranja.

Premije i štete u otseku elementarnih osiguranja ovako 

.su se kretale (u hiljadama dinara):

Bruto- Neto- Bruto- Neto- Neto-štete u 

•Godina premije premije štete štete %-prem.

1934 3.325 1.151 492 274 23,8

1935 3.379 1.299 607 352 27,1

U 1935 porasle su kako bruto-premije tako i neto- 

premije, što znači da je i poslovanje bilo nešto življe. Porastao 

je i procenat neto-šeta sa 23,8% na 27,1%, ali to dolazi delom

i otuda, što je u prethodnoj godini reosiguraču ustupljen veći 

procenat preuzetog rizika.

Pored zajedničkih završnih računa, u koje su ušli svi 

poslovi, osiguravajući i bankarski, Zadruga je ove godine ob

javila i zasebne zaključne račune svoga odeljenja za osiguranje. 

Iz njih se vidi, da je u 1935 na poslovima osiguranja postignu

ta zarada od 1,09 miliona dinara. Kad se tome doda dobitak 

na kursnoj razlici hartija od vrednosti od 811 hiljada, ukupni 

dobitak odeljenja za osiguranje iznosi 1,9 miliona dinara.

Račun gubitka i dobitka za oba odeljenja (bankarsko i 

•osiguravajuće) ovako izgleda:

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Kamata 4.547 3i881 4.315 4.218

Plate 1.964 1.794 1.649 1.439

Porezi 1.499 795 754 510

Opšti troškovi 3.304 2.681 2.369 2.399

Proviz. osiguranja •— — — 380

Premije reosiguranja — — — 3.046

Štete 2.617 1.595 1.472 1.667

Rezervne i pren. prem. 22.046 23.450 20.644 18.991

Otpisi 9.632 4.946 15.266 1.015

Dobit 3.158 ,— — 4.892

Od toga:

Dividenda 2.500 — — 3.335

Tantijema 474 — — 659

Penz. fond 98 •— 135

Rez. fond 86 — — - —

Fond otpisa — ■ •— — - 500

Prenos dobiti — • — — 263

Prihodi

Kamata 9.662 7.767 7.226 7.851

Provizije bankar, odelj. 882 981 232 488

Premije 3.988 3.768 6.813 7.343

Dažbine 694 623 590 671

Rezervna i pren. prem. 20.691 22.046 15.950 17.523

Prih. nepokret. imanja 2.886 2.467 1.775 1.958

Prihod hart, od vrednosti 2.343 1.360 1.993 1.764

Naplaćena sumnj. potraž . 270 18 123 132

Prenos dobiti 1.176 -—■ — —

Prihod na kursu hartija —■ — 3.800 —

Razni prihodi 6.168 115 7.968 828

Zbir prihoda ili rashoda 48.767 39.145 46.470 38.559

U 1935 bruto-prihodi su za 8 miliona manji nego u 1934

godini. Međutim, to smanjenje nije stvarno. Treba, naime,

uzeti u obzir, da je u 1934 dobitak na kursu hartija'od vred

nosti u iznosu od 3,8 miliona proknjižen preko računa do

bitka, a u 1935 dobitak na kursu knjižen je neposredno u ko

rist dotičnog fonda. Osim toga, u 1934 knjižen je među razne

prihode i iznos od 7,5 miliona, koliko je bilo izdvojeno iz fonda 

otseka požara radi likvidacije učinjenih otpisa na sumnjivim 

potraživanjima. Prema tome, prihodi u 1935 su stvarno veći 

od onih u prethodnoj godini. Izuzevši razne prihode i prihod 

od kupona hartija od vrednosti, u 1935 porasle su sve vrste 

prihoda.

Prihod od kamata porastao je za 625 hiljada i krajem

1935 iznosi 7,85 miliona dinara. Naplaćene provizije takođe su 

porasle za 256 hiljada, premije za 530 hiljada, dažbine za 81 

hiljadu, prihodi nepokretnog imanja za 183 hiljade, a naplaćena 

sumnjiva potraživanja za 9 hiljada. Među rashodima imamo 

pre svega ogromno smanjenje otpisa (sa 15,26 na 1,01 m'lio- 

na), zatim smanjenje kod isplaćenih kamata, plata i poreza. 

Opšti troškovi povećani su samo za 30 hiljada, iako su u 1935 

morali da se učine razni organizacioni rashodi u cilju proši

renja poslovnog delokruga, naročito u Odeljenju za os;guranje. 

Iz toga se jasno vidi, da su svi izdaci, pa i oni najpotrebniji, 

vršeni sa krajnjom štednjom. Neverovatno je nizak budžet 

plata s obzirom na volumen poslova Zadruge.

Posle podmirenja svih rashoda i obračuna rezervne i 

prenosne premije (koje su za 1,47 miliona veće nego krajem

1934 god'ne), ostao je čisti dobitak od 4,89 miliona dinara. 

Ali, to nije još ceo dobitak. Već je spomenuto, da je zarada 

na kursu hartija od vrednosti od 8,45 miliona uneta nepo

sredno u odgovarajući fond. I povećanje stalnog rezervnog 

fonda za 544 hiljade pretstavlja takođe čisti dobitak. To zna

či da ukupna čista zarada Beogradske zadruge u 1935 godi

ni iznosi oko 13,89 miliona d'nara. Od te sume upotrebljeno je

9,5 miliona za povećanje Zadruginih fondova, 3,33 miliona za 

dividendu od 8,34%, 659 hiljada za tantijemu i 135 hiljada za 

dotaciju ponzionom fondu, a 263 hiljade prenete su kao osta

tak dobiti u 1936 godinu. S obzirom na ovako, povoljni re

zultat i kurs akcija Beogradske zadruge znatno je porastao. 

Dok se početkom 1935 godine kretao ispod nominale, krajem 

januara 1936 on je dostigao visinu od 5000 dinara i ima ten

denciju daljeg porasta.

U Upravnom odboru Beogradske zadruge za 1935 go

dinu bila su gospoda: d-r Milorad Đorđević, pretsednik; d-r 

Ferdinand Gramberg, Milorad D. Popovič, Marko Milutinovič, 

Vitomir St. Konstantinović, Dobra S. Petkovič, Milija N. Pav

lovič, Aleksandar J. Jovanović-Resavac, ing. Jovan Petrovič i 

Andra Tošić, članovi. U Nadzornom odboru su gospoda: To- 

dor J. Mijailović, pretsednik; Zafir Stankovič, d-r Jovan Ra- 

donić, Nikola M. Jovanovič i d-r Dušan Uzelac, članovi. Di

rektori Zadruge su gospoda Milutin J. Stanojlović i Dušan Ra- 

divojević.

ČINOVNIČKA BANKA A. D., BEOGRAD

Pre bankarske krize činovnička banka nije nikada 

isplaćivala manju dividendu od 12%. Jedino je u 1930 godini 

dividenda bila 10%. Za 1931 isplaćeno je 8%, a u dve naredne 

godine po 7%. Najzad, u 1934 i 1935 dividenda je još manja, 

jer iznosi samo po 5%. Međutim, može se reći da i ovaj re

zultat potpuno zadovoljava. Akcionari su njime više nego za

dovoljni, već i zbog toga što su oni na nominalne akcije od 

500 dinara uplatili u stvari svega 100 dinara, dok je ostatak 

u toku godine dopunjen iz fondova. Bančina glavnica iznosi, 

naime, deset miliona, a od toga su uplaćena u gotovu samo 

dva miliona dinara.

Zavod je osnovan još 1898 godine, ali ne kao akcionar- 

sko društvo, već pod nazivom »činovnička zadruga za uzajam

no pomaganje i štednju«. Do 1920 glavnica zadruge nije nika

da prelazila 700 hiljada dinara. Te godine rasprodajom 3000 

zaostalih udela, glavnica dostiže visinu od jednog miliona di

nara. U 1922 god. desila su se tri za banku neobično va

žna događaja. Početkom te godine firma je pretvorena u da

našnju, a iz zadruge je nastala akcionarska banka, koja je i
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đalje zadržala kao glavni zadatak da privredno pomaže či

novnički stalež. 1922 pušteno je na upis i novo kolo akcija, od 

jednog miliona, tako da je krajem te godine glavnica iznosila

2 miliona dinara. Najzad, banka je 1922 otpočela i podizanje 

sopstvene palate, na gradilištu koje se nalazilo preko puta 

Dvora, a koje je bilo kupljeno već 1910 g. po ceni od 100 hi

ljada dinara. 1923 pred sam završetak radova, upravi je po

nuđen otkup zgrade za Ministarstvo spoljnih poslova. Prodaj

nom sumom, dobivenom za zgradu, banka znatno proširuje vo

lumen svojih poslova i razvija vrlo veliku aktivnost. Blagoda

reći tome odmah je povećana i bančina glavnica bez uplate 

akcionara, sa 2 na 5 miliona, a obrazovan je i fond za novo 

povećanje glavnice u koji su uneta 3,5 miliona dinara. 1927 

ovaj fond dostiže 5 miliona i upotrebljava se za ponovno po

većanje glavnice, koja je na taj način, bez nove uplate, porasla

na 10 miliona. Time je činovnička banka stupila u 

novčanih zavoda u Beogradu.

red većih

Panika ulagača i pad kurseva hartija od vrednosti, nisu

mogli mimoići ni činovničku banku. Uticaj tih događaja na

strukturu i poslovanje banke najbolje se može videti 

tablice:

Račun tzravnanja

iz sledeće

Aktiva 1930 1933 1934 1935 

u hiljadama dinara

Gotovina 919 585 428 313

Eskont 22.178 15.179 13.393 13.146

Zaloge 2.967 1.988 542 529

Tekući rač. 6.650 4.188 3.195 3.320

Hart, od vred. 3.168 2.535 3.219 3.967

Nepokr. imanja 4.745 5.945 6.079 5.833

Nameštaj 1 din. 1 din. 1. din. 1 din.

Nameštaj za kis. vodu — 441 — —

Razna aktiva 114 — — —

Kursna razl. — 375 187 — .
Obaveze i ostave 18.941 19.181 17.968 16.230

Zbir aktive 59.682 50.417 45.011 43.339

Pasiva

Glavnica 10.000 10.0)0 10.000 10.000

Rezerve 3.644 2.681 2.685 2.694

Dečje osigur. 2 2 2 2

Penz. fond 180 205 215 220

Ulozi 14.972 9.047 7.159 6.523

Tekući rač. 4.200 3.177 2.111 2.260

Reeskont 6.074 3.856 2.770 3.589

Hip. zajam — 437 437 282

Neispl. divid. 146 123 87 77

Razna pasiva 36 787 887 792

Pren. kamata 236 124 93 73

Tantijema 249 96 96 96

Dividenda 1.000 700 500 500

Obrtni kapital 40.741 31.236 27.043 

Račun gubitka i dobitka

27.109

Rashodi

Kamata 1.160 1.252 711 612

T roškovi 1.508 960 708 810

Otpisi 122 1.116 480 464

Dobitak 1.558 801 601 601

Prihodi

Kamata 3.240 2.342 1.682 1.478

Provizije 534 475 22 —

Od efekata 27 212 286 588

Od imanja 483 514 212 220

Od Buk. vode — ,— 49 —

Napi. otpisi — 284 142 122

Razni 64 302 107 79

Zbir prihoda 4.348 4.129 2.500 2.487

Obrtni kapital bančin, koji je u 1930 iznosio preko 40

miliona, п toku poslednjih godina jedva prelazi 27 miliona di

nara. Od toga otpada 12,7 miliona na sopstvena, a oko 14 

miliona na tuđa sredstva. Kao što se vidi, odnos je sa skoro 

1 prema 1 neobično povoljan. Najvažnije pozicije tuđih sred

stava su ulozi, tekući računi i reeskont. Ulozi su za nekoliko go

dina prepolovljeni, a tako isto i pasivni tekući računi. 

Ulozi su pali sa 14,97 miliona u 1930 na 6,52 miliona u 1935. 

Kod tekućih računa najniže stanje (1,97 miliona) zabeležen® 

je u 1933 godini. U naredne dve godine ova pozicija postepe

no opet raste. Interesantno je, da je činovnička banka mogla 

da odgovara bez ikakvih ograničenja zahtevima svojih ulaga

ča oslanjajući se uglavnom samo na sopstvenu snagu. Rađi 

isplate ulagača nije morala povećavati svoj dug kod Narodne 

banke, kao što je to slučaj sa nekim drugim novčanim zavo

dima. Naprotiv, činovnička banka je u isto vreme smanjivala*, 

reeskont i isplaćivala ulagače. To je najbolji dokaz za lilcvi- 

ditet njenih plasmana.

Pored gotovine, glavne pozicije u aktivi su odobreni 

krediti, hartije od vrednosti i nepokretna imanja. Analogno sa 

smanjenom pasivom smanjena je i aktiva. Struktureine pro

mene u bančinoj aktivi dokazuju nam, da neopravdana panika 

ulagača nije toliko naškodila samoj banci, koliko činovnicima 

i drugim licima kojima je ona odobravala kredite. Banke su 

radi obezbeđenja svoje likvidnosti morale da ograniče kredi

tiranje. U vezi s tim neizbežno je moralo doći do daljeg' po

goršanja prilika u privredi. To znači da bi borba sa opštom 

privrednom depresijom kod nas bila mnogo lakša, da nije bilo 

panike ulagača. Eskontni krediti činovničke banke padaju sa 

22,17 miliona u 1930 na 13,14 miliona krajem 1935, a zajmovi 

na zaloge sa 2,96 miliona na 529 hiljada. I aktivni tekući ra

čuni se smanjuju do 1934. Međutim, u 1935 dolazi opet đo 

izvesnog porasta.

Na bančina sopstvena sretstva znatno nepovoljnije je 

uticao pad kurseva hartija od vrednosti. Zbog gubitaka na 

kursu efekata, 1931 javlja se u aktivi račun kursne razlike u 

iznosu od 468 hiljada dinara, a u pasivi se smanjuje speci

jalni rezervni fond sa 1,14 miliona na 524 hiljade. U 1932 ot

pisan je, najzad, ceo specijalni rezervni fond. Međutim, kursevi 

hartija od vrednosti opet rastu. Time se banci pružila mo

gućnost da u 1935 potpuno likvidira aktivirani račun kursne 

razlike i da unese priličan dobitak od efekata među prihode.

Zbir prihoda u 1935 je samo za 13 hiljada manji nego 

u prethodnoj godini. Smanjenje prema ranijim godinama je ipak 

znatnije. U odnosu na 1930 prihodi od kamata u 1935 su više 

nego prepolovljeni, s jedne strane zbog restrikcije poslovanja, 

a s druge strane zbog maksimiranja kamatnih stopa. U 1935 

ne nalazimo više među prihodima poziciju provizije. A tako 

isto ni prihod od eksploatisanja Bukovičke mineralne vode. 

Pored svih redovnih operacija, banka je ranijih godina imala 

i prodaju ove mineralne vode. U 1934 razrešen je zakupni ugo

vor sa Banovinskom upravom i nije obnovljen. Zbog opada

nja kirija smanjuju se i prihodi od bančinih imanja. Međutim, 

u 1935 pad kirija je zaustavljen. Najzad, prošle godine po

rastao je i prihod od efekata sa 286 na 588 hiljada. Među 

rashodima imamo samo dve promene u 1935 godini. Troškovi 

su porasli za oko 100 hiljada, a rashodi na kamatu su sma

njeni za isti iznos, tako da je čisti dobitak u 1935 sa 601 hi

ljadom ravan onom iz 1934 godine.

Od iskazanog čistog dobitka upotrebljeno je 96 hiljada 

za tantijemu i 5 hiljada za dotaciju penzionom fondu činovni

ka, a ostatak od 500 hiljada podeliće se akcionarima na ime 

5% dividende.

U upravnom odboru činovničke banke su sledeća go

spoda: Vasa T. Dimitrijević, pretsednik; Jeremija Živanović, 

potpretsednik; Pera Petrović, Mihailo Cocić, Petar Mladenovič, 

Dragič Soldatović, Svetislav Đorđević, članovi. U nadzornom 

odboru se nalaze sledeća gospoda: Milan Ristić, Đorđe Mi- 

jović, Jovan Dravić, d-r Stevan Sagadin i Jakov Davičo. Di— 

rektor je g. Petar Mladenovič.
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Sadržaj:
„Aeroput” društvo za vazdušni saobraćaj a. d., Beograd 

„Moravija”, fabrika pletenih proizvoda a. d., Beogra&S 

Обртна удруга за штедњу и предујам —  Загреб

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

BEOGRAD

Naše prvo i jedino akcionarsko društvo za vazdušni 

saobraćaj danas je već toliko odomaćeno i popularno, da je 

zaista redak građanin koji ga ne bi poznavao. Naglo raste i 

broj naših građana koji železnicu i parobrod zamenjuju aero

planom, koji putuju aeroplanom sa onoliko isto hladnokrvnosti 

i osećaja bezbednosti sa koliko su dotle putovali železnicom ili 

parobrodom. I to je zasluga „Aeroputa”, na čijim je avionima 

sigurnost, letenja stoprocentna.

Pitanje sigurnosti prenosa aeroplanima nije više tehni

čko pitanje, jer je tehnika već dala uglavnom sve ono što se 

od nje tražilo: solidne aparate, prvoklasne motore, pouzdane 

kontrolne sprave, podesni materijal itd. Danas sigurnost zavisi 

još jedino od organizacije, a, organizacija „Aeroputa” je na 

primernoj visini. U tom pogledu mogu nam pozavideti i dru

ge zemlje. Društvo raspolaže već bogatim iskustvom, ima pr

voklasno tehničko osoblje, ima upravu koja radi s neobičnom 

ljubavlju i velikim požrtvovanjem na izgradnji naše civilne 

avijacije, a raspolaže i svim drug;m elementima potrebnim za 

uspešno obavljanje delikatne vazduhoplovne službe. U vezi s 

tim nije nikakvo čudo, što je naša civilna avijacija uspela da 

se sjajno afirmira.

Pa ipak, ako uporedimo razvitak naše civilne avijacije 

sa poletom koji ova pokazuje u drugom svetu, ne možemo da 

budemo sasvim zadovoljni. U pogledu kvaliteta i sigurnosti 

Civilnog vazdušnog saobraćaja dostigli smo i najnaprednije 

zemlje, ali u pogledu kvantiteta kod nas se teško može govo

riti o nekom velikom napretku. To dolazi otuda, što se „Aero

put” morao da bori sa veoma velikim teškoćama. Za uspešan 

razvoj avijacije potrebna su velika materijalna sredstva. Kad 

bi vazdušno-saobraćajne kompanije bile primorane da svoje 

rashode pokrivaju jedino redovnim prihodima, njihov broj bio 

bi danas minimalan. Civilna avijacija, naime, nigde u svetu 

nije aktivna (izuzevši u Americi na pojedinim prugama), pošto 

njena aktivnost zavisi od frekvencije. Visoke tarife premašuju 

kupovnu snagu a snošljive tarife stvaraju deficit. Potrebna je 

državna subvencija. Što je ona veća, i za samu državu je bolje, 

jer je civilna avijacija od ogromne važnosti ne samo za vreme 

mira, nego još više za vreme rata. Civilna avijacija i rezervni 

avijatičari su neophodna dopuna vojne avijacije. Za državu je 

uvek jevtinija ta rezerva od one koju bi inače morala da 

stvara isključivo sopstvenim sredstvima.

U drugim zemljama državne subvencije su daleko veće 

nego kod nas. Na primer, čehoslovačka daje za civilnu avija

ciju 150 miliona, a Rumunija oko 100 miliona dinara. Kod nas 

je prošle godine iz budžetskih razloga subvencija »Aeroputu« 

bila svedena na 6,29 miliona. Da nije odobrena naknadna po

moć društvo bi bilo dovedeno u nemogućnost da izvrši i svoj 

minimalni program. Prilikom obnove ugovora između države

3 društva, koji ističe 27 januara 1937, mora se našoj civilnoj

avijaciji bezuslovno stvoriti mogućnost da zauzme mesto koje 

odgovara veličini i značaju naše zemlje. Nedovoljno subven- 

cionisanje dovelo je, naime, do situacije koja je štetna kako za 

interese našeg vazduhoplovstva tako i za prestiž države. Stra

na preduzeća stalno pojačavaju svoju aktivnost i u našoj zem

lji. To se najbolje vidi iz broja preletenih kilometara u 1935 

godini nad teritorijom naše države. Od 784 hiljade km prele

tenih u redovnom saobraćaju „Aeroput” je mogao da izvrši 

samo 257,8 hiljada km odnosno 32,8%. Više od dve trećine 

odnosno 526,5 kilometara izvršila su inostrana preduzeća. Na 

nemačku „Luft-hanzu” dolazi 214 hiljada km, na francusku 

kompaniju 174,5 hiljada km, na austrijsku i holandsku kom

paniju po 50 hiljada km, i na čehoslovačku kompaniju 38 hi

ljada km. Od pomenutih 526,5 hiljada km „Aeroput” je uživao 

kao recipročnu kompenzaciju samo 25 hiljada km, i to na au

strijskoj teritoriji 21 hiljadu, a na grčkoj teritoriji 4 hiljade 

km. Kroz naše glavno vazduhoplovno pristanište „Beograd” u 

toku 1935 godine bilo je 1971 odlazaka i dolazaka stranih 

saobraćajnih aviona, a svega 528 naših domaćih. Ove cifre 

same po sebi mnogo govore, ali i na takvom rezultatu moramo 

čestitati upravi „Aeroputa”, s obzirom na disproporciju u 

sredstvima stavljenim na raspoloženje našem vazdušnom sa

obraćaju prema sredstvima koja se stavljaju na raspoloženje 

sličnim kompanijama u inostranstvu.

Sledeča tablica pruža nam interesantne podatke o aktiv

nosti „Aeroputa” u toku 4 poslednje godine:

1932 1933 1934 1935

Broj putnika 1.220 1.947 3.652 4.273

Prtljag u kg. 11.307 14.687 29.603 36.431

Roba u kg. 15.285 5.795 4.009 11.105

Pošta u kg. 1.003 274 386 2.013

Broj putnika je porastao za 17% —  a isto važi i za 

prevezeni prtljag. Neobično velik je porast prevezene pošte. 

Sa 386 kg u 1934 godini ona je porasla na 2.013 kg. Uprava 

„Aeroputa” napominje u svom izveštaju, da porast prenesene 

pošte potiče otuda, što je društvo prenosilo prema ugovoru 30 

kg. pošte besplatno. Ovim prenosom nije, dakle, postignuta 

materijalna zarada, ali je društvo vrlo mnogo uspelo u po

gledu propagande vazdušne pošte, a brzi prenos vesti bio je 

.od: najveće, koristi za publiku. Zbog oživljavanja privredne đe- 

latnosti u zemlji porastao je i prenos robe sa 4.009 na 11.105 

kg« Od toga, je u 1935 prevezeno besplatno samo 545 kg pre

ma 1438 kg,u prethpđnoj godini. U 1935 godini ponova je us

postavljena linija Beograd— Sarajevo, koja je bila u. prekidu

4 godine. U toku sezone posednutost na toj liniji bila je 92,% 

(vazdušna veza između Beograda i Sarajeva brža je za 13,8 

puta od veze železnicom). Jedanput nedeljno održavan je sa

obraćaj i sa Bitoljem, jer linija od Skoplja do Soluna nije vise 

išla preko Đevđelije, već preko Bitolja. Ova linija može biti 

od velikog interesa za razvoj turizma na krajnjem jugu. „Aero

put” se sprema da uspostavi i liniju Beograd— Dubrovnik, koja
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ima sve uslove da postane najrentabilnija od svih društvenih 

linija, naročito u doba turističke sezone.

Pored redovnog saobraćaja „Aeroput” je vršio i le

tove sa aero-taksijem i propagandne letove (vazdušna kršte

nja). I tu je prema 1934 postignut znatan napredak. U 1935 

prevezeno je pri vazdušnim krštenjima 1700 putnika za 42,5 

hiljada dinara, a trajanje ovih letova bilo je 90 časova. Pu

tovanja aerotaksijem dala su prihod od 35 hiljada dinara. Za 

ostale neredovne letove naplaćene su 173 hiljade, tako da su 

u 1935 ukupni prihodi od neredovnih letova iznosili 250 hi

ljada prema 127 hiljada dinara u 1934 godini.

Svoj program u 1935 godini „Aeroput” je izvršio sa 3 

aviona Spartan trimotora i 5 aviona Potez. Poslednjih dana 

društveni leteći park je obogaćen još jednim avionom, koji 

je projektovao šef tehničkog otseka „Aeroputa” g. inž. Mitro

vič i koji je u potpunosti sagrađen u društvenim radionicama u 

Zemunu. Pored ostalih korisnih novina, taj aparat ima i kabi

nu koja se u slučaju potrebe odvaja i pomoću velikog pado

brana spušta sa svima putnicima na zemlju. Na kraju osme 

godine rada rashodovana su 2 najstarija društvena aeroplana 

„Potez”, od kojih je jedan u isto vreme i prvi jugoslovenski 

civilno-saobraćajni aeroplan. On će biti predan na čuvanje na

rodnom muzeju.

U programu rada za 1936 godinu, zbog nedovoljne sub

vencije, nije se moglo predvideti povećanje intenzivnosti le

tova. Od ukupno 818 hiljada km, koliko će prema rasporedu 

za ovu godinu preleteti svi aeroplani u redovnom saobraćaju 

na našoj teritoriji, na „Aeroput” dolazi 280 hiljada km, a na 

strane aeroplane 537 hiljada km. Krajnje je vreme da se do

maćoj avijaciji omogući saradnja na ravnoj nozi sa avijacijom 

inostranih kompanija.

Što se tiče finansijske strane „Aeroputa”, koja nas ovde 

i najviše interesuje, dobijamo najlepše objašnjenje analizom 

sledeće tablice, u kojoj se nalaze najvažnije bilansne pozicije 

za poslednje 4 godine:

Račun izravnan ja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 117 123 73 96

Novč. zavodi 4.656 4.818 4.714 794

Dužnici 2.156 1.101 2.169 6.445

Hartije od vrednosti 761 856 996 1.061

Avioni 1.894 1.627 1.934 2.241

Motori 2.041 1.984 1.606 1.666

Automobili 182 301 307 220

Alat i materijal 1.128 1.305 1.258 1.150

Instrumenti — — — 263

Nepokretnosti — — — 59

Pasiva

Glavnica 9.000 9.000 9.000 9.000

Rezervni fond 807 902 1.132 1.317

Fond za osiguranje 1.956 1.603 2.189 2.687

Fond za dividendu 270 360 90 103

Fond kursne razlike 69 135 274 338

Fond usavr. let. mat. — .— — 183

Polagači ostava i kaucija 43 269 814 412

Dobit 790 117 373 367

Zbir bilansa 13.306 12.387 13.872 14.408

«».i:- ■■■ Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Koštanje eksploatacije 4.511 4.255 4.610 5.130

Administrativni troškovi 1.180 1.264 1.314 1.167

Amortizacija 1.279 1.962 1.798 2.306

Dobit 908 130 466 611

Prihodi

Bruto prihodi 7.878 7.611 8.189 9.233

Da se zadržimo kod pasive. »Aeroput« uopšte nema tu

đih sredstava. Čitava se pasiva sastoji od glavnice, fondova i 

čiste dobiti. Sopstvena sredstva, bez polagača ostava i kaucija 

i bez dobiti koja je stavljena na raspoloženje zboru akcionara, 

iznose 13,63 miliona prema 12,68 miliona dinara u 1934 go

dini. Pošto je glavnica ostala nepromenjena sa 9 miliona, znači 

da su porasli fondovi za 944 hiljade dinara. Krajem 1935 oni 

iznose 4,63 miliona. Time su dostigli 51,44% glavnice. To zna

či dalje, da društvo stoji na neobično zdravoj osnovi, uprkos 

svim teškoćama i nedovoljnom obimu rada u toku poslednjih 

godina. Najveći fond je onaj za osiguranje, koji je iskazan 

sa 2,68 miliona dinara. Društvo je ukinulo osiguranje svojih 

pokretnosti i obrazovalo je naročiti fond. S obzirom na veliku 

sigurnost vazdušnog saobraćaja, „Aeroputu” se zaista ne ren- 

tira plaćanje visokih premija osiguranja.

Neobično je interesantna i struktura aktive. Društveni 

inventar, čija je kupovna vrednost b:la 27,76 miliona, otpisi

ma je sveden na 5,6 miliona. Za društvo taj inventar pret- 

stavlja sigurno znatno veću vrednost od one koja je u bilansu 

iskazana, jer se on sastoji iz 10 aeroplana, 30 motora, 13 au

tomobila, instalacija i nameštaja, biblioteka, radionica, re

zervnih delova i alata. Moglo bi se primetiti da su otpisi suviše 

veliki. Međutim, to je sve imovina koju treba brzo amortizo- 

vati, a u ovom specijalnom slučaju je potrebna i opravdana 

najveća predostrožnost. Kod društva tipa „Aeroputa” treba 

voditi sasvim drugu politiku otpisivanja nego kod drugih pre

duzeća, zbog rizika havarije i potrebe da se — u cilju sigur

nosti saobraćaja —  stari leteći materijal što pre zameni novim.

Prema prethodnoj godini u 1935 znatno su smanjena 

potraživanja društva od novčanih zavoda, sa 4,71 na 0,79 mi

liona. To je zbog toga što je povećana pozicija dužnika sa 2,16 

na 6,44 miliona dinara. Kako „Aeroput” prema svojoj speci

jalnoj prirodi rada ne može imati dužnika, ova pozicija sigur

no pretstavlja dug države za neisplaćenu subvenciju i neobra- 

čunata potraživanja od inostranih vazduhoplovnih društava sa 

kojima '„Aeroput” sarađuje. Gotovina u blagajni i kod novča

nih zavoda pretstavlja rezervu za kupovinu i plaćanje aviona 

i drugog materijala i za finansiranje redovne saobraćajne 

službe.

Račun gubitka i dobitka pokazuje zbir od 9,23 miliona 

prema 8,18 miliona u prethodnoj godini. Neobično povoljan 

znak za upravu „Aeroputa” pruža pozicija „administrativni 

troškovi”, koja je uprkos povećanom poslu smanjena za 150 

hiljada dinara, sa 1,31 na 1,16 miliona. Tome na suprot vi

dimo da je koštanje eksploatacije poraslo za oko pola miliona, 

sa 4,61 na 5,13 miliona dinara. Povećana je i amortizacija, 

takođe za pola miliona, sa 1,8 na 2,3 miliona dinara. Čisti do

bitak od 611 hiljada dinara ovako je podeljen: rezervnom fon

du 61 hiljada, fondu za usavršavanje letećeg' materijala 183 

hiljade, na ime 4% dividende 360 hiljada, a ostatak od 6,7 

hiljada prenosi se u prihode za 1936 godinu.

Kroz ceo bilans oseća se rigorozna štednja, sprovođe- 

nje racionalizacije i finansijsko jačanje društva. Štednja se 

pokazuje i u tome da se uprava i ove godine odrekla tantije

me u korist dotacije fondova.

U upravi „Aeroputa” za 1935 godinu bila su g. g.: d-r 

Dragoljub Đ. Novakovič, pretsednik; Rudolf Pile, Damnjan 

Vlajić, Miodrag S. Paunovič, Svetislav N. Stajević, Lazar Sla- 

deković, Tadija Sondermajer, Milorad Jefremović, Vojislav 

Lj. Pavlovič, Miodrag Obrenović i d-r Ivan Ribar, članovi. U 

nadzornom odboru gospoda: Svetislav Jelić, Antonije Antić, 

Solomon Koen, Stanojlo Veličković i Radoslav Bašić. General

ni direktor je g. Tadija Sondermajer.



„MORA VIJ A”, FABRIKA PLETENIH PROIZVODA A. D., 

BEOGRAD

„Moravija” izrađuje sve vrste pletenih proizvoda i tri

kotaže, a naročito sve vrste ženskih čarapa, kako svilenih tako 

i vunenih. Prema tome, ona radi u onoj grani tekstilne indu

strije u kojoj se u toku poslednjih godina primetila dosta 

jaka konkurencija. Uzroci te konkurencije našim su čitaocima 

več poznati. Osnovano je mnogo novih tekstilnih preduzeća, 

naročito onih za koja su potrebni manji kapitali. Tako se u 

pojedinim slučajevima javila i nezdrava hiperprodukcija sa 

svim nepovoljnim posledicama. Neke industrijske komore tra

žile su čak da se stane na put podizanju novih tekstilnih 

fabrika.

S obzirom na tako nepovoljno stanje na tržištu, mogao 

bi se očekivati i kod „Moravije” nepovoljan rezultat rada. Me

đutim, onome koji bolje poznaje ovo preduzeće bilo je odavno 

jasno, da će „Moravija” i 1935 godinu završiti s povoljnim 

rezultatom, odnosno čak s povoljnijim nego što je to do sada 

bio slučaj. Analizirajući njen bilans za 1934 godinu („Narod

no Blagostanje” br. 5 od 7 decembra 1935) mi smo konsta- 

tovali da je finansijsko i tehničko stanje „Moravije” tako po

voljno, da u toku sledečih godina ne može izostati znatnija 

zarada. Nismo morali dugo čekati, da se uverimo kako se naša 

predviđanja obistinjuju. Čisti dobitak u 1935 izneo je 844 hi

ljade prema 164 hiljade dinara u prethodnoj godini.

Ovaj neobično povoljni rezultat je posledica obazrive i 

smišljene poslovne politike preduzeća. Uprava „Moravije” 

smatrala je sasvim pravilno da ne mogu ostati nenagrađene 

stvarne usluge potrošačima. Zbog toga se nije zadovoljavala 

time da u svojoj fabrici izrađuje bilo kakvu robu. Naprotiv, 

„Moravija” odavno proizvodi samo prvoklasnu i najbolju robu. 

Da bi cene njenih proizvoda bile pristupačne i manje imućnim 

potrošačima, proizvodnja je u znatnoj meri specijalizirana, a 

proizvodni troškovi i režije prilagođene su postojećim prili

kama. Blagodareći tome, proizvodi „Moravije” imaju uvek do

bru prođu i uživaju najbolji renome, ne samo u Beogradu, već 

i u čitavoj zemlji. Kao što se vidi, za izlaz iz teškoća u kojima 

se nalazila tekstilna industrija, „Moravija” je izabrala najbolji 

put. Umesto da pribegne samnjenju nadnica, ili da traži za

branu osnivanja novih preduzeća, ona je prešla na svecijaliza- 

ciju proizvodnje i poboljšanje kvaliteta proizvoda. A izgledi 

preduzeća koja proizvode prvoklasnu robu i dalje su vrlo po

voljni, jer se ni publika više ne zadovoljava proizvodima 

sumnjivog kvaliteta.

Prvoklasna i najbolja roba ne može se izrađivati sa jev- 

tinijim i zastarelim mašinama. Za to su potrebne specijalne 

mašine, koje su vrlo skupe. Zbog toga je i „Moravija”, koja 

je osnovana još 1914 godine, odavno pristupila zameni starijih 

mašina najmodernijima. Danas ona dolazi u red najvećih 

i u tehničkom pogledu najbolje uređenih tekstilnih preduzeća 

u prestonici. U fabrici je zaposleno oko 400 radnika, a ona se 

i dalje stalno proširuje i modernizuje.

Finansijsku strukturu preduzeća pokazuje nam sledeća 

tablica, u kojoj smo uporedili najvažnije bilansne pozicije za

4 poslednje godine:

Račun fizravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Fabrične zgrade 2.289 2.342 2.342 2.519
Mašinerija 10.819 10.445 10.418 10.487
Nameštaj 684 742 740 742
Pokretnine 524 505 597 516
Predivo 499 267 612 1.331
Materijal 410 363 314 332
Izrađevine 1.995 1.605 1.221 1.727
Stovarište Beograd 951 — . — —

Dužnici 7.229 4.689 1.680
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1.874

Gotovina 268 63 27 87

Gubitak 31 8 — —

Pasiva

Glavnica 8.000 8.000 8.000 8.000

Rez. fondovi 740 740 740 890

Rez. za porez ' — — — 500

Amortizacija 5.275 6.017 7.180 8.378

Poverioci 2.662 1.518 281 659

Banka 9.023 4.753 1.586 180

Dobitak — 164 1.008

Zbir bilansa 25.700 21.028 17.951 19.615

Zbir bilansa u 1935 godini iznosi 19,61 prema 17,95 mi

liona dinara u prethodnoj godini. Ako se zadržimo najpre na 

pasivi, primetićemo da je finansijska struktura preduzeća neo

bično povoljna. U tekstilnoj industriji ne može se ni zamisliti 

nešto povoljnije. Krajem 1935 godine „Moravija” je radila 

samo sa 839 hiljada dinara tuđih sredstava, od čega otpada 

180 hiljada dinara na bankarski kredit koji je uzet kod Anglo- 

čehoslovačke i Praške kreditne banke, s kojom „Moravija” 

održava najtešnje poslovne veze. Pozicija „poverioci” pret

stavlja dug liferantima. Prema 839 hiljada dinara tuđih sred

stava stoje sopstvena sredstva u iznosu od 18,77 miliona di

nara. To znači da sopstvena sredstva prema tuđim stoje kao

22,4 prema 1. Idealniji odnos zaista se ne može zamisliti.

U 1935 godini fond amortizacije povećan je za 1,2 mi

liona i iznosi 8 miliona 378 hiljada. Rezervni fondovi iskazani 

su sa 890 hiljada i dostigli su 11% glavnice. Povećanje prema 

prethodnoj godini iznosi 150 hiljada dinara. Ove godine ob

razovana je i rezerva za poreze i prireze od 500 hiljada dinara. 

Čisti dobitak koji je ostao posle pokrića svih rashoda i po- 

menutih dotacij a Tondovima iznosi 844 hiljade, odnosno 10,55% 

od glavnice. Sa prenosom od 164 hiljade iz 1934 godine čisti 

dobitak iznosi 1 milion 8 hiljada dinara, što znači da bi se.

mogla isplatiti dividenda od najmanje 10 do 12%.

Interesantna je i struktura aktive. Na zgrade, mašine, 

nameštaj i pokretnine otpada 72,7% celokupne aktive, odno

sno 14,26 miliona dinara. U odnosu na prethodnu godinu u

1935 porasla je pozicija fabrične zgrade za 177 hiljada, sa 2,34 

na 2,52 miliona. Povećana je i vrednost mašina za 70 hiljada, 

sa 10,42 na 10,49 miliona dinara. Vrednost mašina nabavlje

nih u 1935 godini je znatno veća, ali se to iz računa izrav

nanja ne vidi, jer je „Moravija” istovremeno i prodala neke 

starije mašine. Inače, amortizacija investicija vrši se vrlo ri

gorozno. Tako je, na primer, od mašina koje se u aktivi iska

zuju sa 10 miliona 487 hiljada već otpisano 7 miliona 459 hi

ljada, odnosno 71%. Dosadanja amortizacija svih investicija 

i pokretnina iznosi 8,38 miliona odnosno 59%.

Pada u oči znatno povećanje zalihe prediva. Ova pozi

cija porasla je sa 267 hiljada u 1933 na 612 hiljada u 1934 i 

na 1 milion 331 hiljada u 1935 godini. Dakle, u dve godine 

zaliha sirovina je upeterostručena. To znači, da uprava pre

duzeća gleda sa optimizmom i na razvitak poslovanja u 1936 

godini. Krajem 1935 veća je i zaliha gotove robe. Porast pre

ma prethodnoj godini iznosi pola miliona dinara. Sigurno je 

da ovo povećanje nije izazvano opadanjem prodaje. Pre bi 

se moglo zaključiti da je obim prodaje takođe porastao ili je 

ostao isti, kao i u 1934. Na to ukazuje naročito pozicija^ 

„dužnici” koja je u toku 1935 povećana za oko 200 hiljada 

dinara, sa 1,68 na 1,87 miliona. Doduše, bruto prihodi od 

proizvodnje smanjeni su za oko 800 hiljada. Međutim, to je 

znatnim delom prouzrokovano smanjenjem prodajnih cena.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Prenos gubitka 42 31 8 —

Porezi 284 1.274 1.283 193
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Plate 700 '  737 573 648

Kirije : .172.- 122 103 108

Osiguranja ? 207 173 161: 132

Poštarina- ! .■/, 103 -59 /, 64 ... 5f

Kamate - 958 667 262 62,

Razni troškovi 43 , : 64 -49 ■ 55

Amortizacija 1.196 742 1.163 1.198

Nenapl. potraž. 818 789 972 96

Stdvarište Beograd 134 i 436 —  ,

Dot. rez. iondu — - —  .— -- 149

Rezerva za porez - - - - • —  —  500

Dobit s prenosom ^  —.. 164 1.008

Prihodi
Prenos dobitka __ —  164

Od proizvodnje 4.619 5.075 4.788 3.992

Primlj. otpis, potraž. ‘ ' 8 13 14 35

Zarada na prod. maš. — ‘ ■ —  10

Gubitak ' _ 31 8 —  —

Zbir prihoda —  rashoda 4.659 5.096 4.802 4.201

Uprkos smanjenu bruto prihoda od proizvodnje „Мога- 

vija” je uspela da u 1935 iskaže dobitak od 844 hiljade di

nara (sa preposom 1 milion 8 hiljada) prema 164 hiljade u 

prethodnoj godini. Bolji uspeh u 1935 postignut je blagodare- 

ći smanjenju rashoda i otpisa. Naročito veliko je smanjenje 

otpisa sumnjivih potraživanja. Ranije se mnogo kreditiralo. U 

1929 dužnici su bili iskazani sa 13,8 miliona dinara. U 1935 

oni iznose samo 1,87 miliona. U toku nekoliko poslednjih go

dina otpisi su bili znatni. Zbog toga je „Moravija” izvršila 

radikalnu promenu kondicija plaćanja. Sadašnji dužnici su vr

lo pažljivo probrani, tako da se može reći da su skoro sto- 

procentno sigurni. Razume se da je u vezi s tim i otpis nena

plativih^ potraživanja mogao da se smanji sa 972 na samih 

96 hiljada dinara.

Znatno smanjenje imamo i kod poreza. Oni su pali sa 

1,28 miliona na 193 hiljade. Međutim, svi porezi nisu još pla

ćeni. Zbog toga je i obrazovana ranije pomenuta rezerva za 

poreze i prireze od 500 hiljada dinara. Za 200 hiljada, sa 262 

na 62 hiljade, smanjeni su i izdaci na kamatu. To je u vezi sa 

velikim opadanjem dugovanja-, Ostale promene u računu gubit

ka i dobitka su neznatne. Treba jedino naglasiti da je zbog 

povećanja proizvodnje amortizacija nešto veća nego u pret

hodnoj godini, a tako isto i izdaci na plate.

U upravi „Moravije”, fabrike pletenih proizvoda a. d., 

Beograd, nalaze se siedeća g. g.: Mihajlo Đurić, Karlo Hus- 

nik, Rihard škarka, Josip Bekerus i Karlo Husnik mlađi.

ОБРТНА УДРУГА ЗА ШТЕДЊУ И ПРЕДУЈАМ —  ЗАГРЕБ

развитак мовчарства није био једнак у целој нашој др- 

жави. Ha гаример, источни делони државе нису дуго позна- 

вали градске.и општинске. штедионице, a оне су у западним 

крајевима имале старо домиеаитан положај. Слично je било 
и ca ipaaiHm'.к.реДитним задругама и ’;у(другама.-У‘источиим1 и 

јужнвм крајевима државе иајбоље су гквнате обичне сеоске 

задруге Рајфајзеиова тмпа. У друтим деловима државе, a иа- 

рочита у Словеншји, сусрећемо •врло често и задруге • типа ' 

Шулце—Делич, које р1азвиј.фу " - Kao нов-

чане уставове. 'Народито y-;ве#Ш1«рр>ад01ВШ*а.Ј.Неке-од:.тад за-1 : 

друга имају 'улога,''.К!ојИ'-прелаз‘&-У' » № > «8 0  дасетина милио~: 

на дкнарп. ■’ -■ 1 ' : ' ■■ ■ .. • 't Ј;>о{ - т . « , л . . т :

Приликом коначног урсђења «аше-р банкаретва мораћ.е • 
се водити рачуаа и :0 тим устада.вама,-:^рј,е :111№тетављају иеку 

средину, иамеђу обичиих сеаскад: задрута и новчаних завода 

акционарског'типа. Иркуктв»; у т©ку>кредитре Јфше показалд, 

je, наиме, да су се овавде .аааруге: морале фрити, ca мање 

тешкоћа, него што je то био случај.код зјнлтпог браја акцио- 

нарских банака и штвдиоиица. .Гкжазало. се aa! je веза из^ 

жеђу задрутиие управе и улагача много тешња и интилишја,

кего јшд акционароквх друштава. To се може објаснити и 

тиада. што ,су улагачи иставремеео и нланови задруге, тако, 

да,,^огу!.врџЈити.известа11 утицај и »a. љеру упраку. С друге- 

стране, улагачима-задругарима мнопа je боље познато и за- 

дру®ицв 1иосдадан>е, . односно иачин цласираша средстава ,до- 

вер€них:,звдруги, него што je случај код акдиотарсжих ба^ 

нака.

Најзад, у мнргим задругама те врсте не морају се~ 

ни сва .оредства пласирати кратаррочно,, јер задруга и удру— 

га џбавезују се,, да ће кроз известам Ш 1 година, обично 4 

године, недељно. уплаћивати иавесну унапред утврђену суму. 

Они могу да упишу и no више таквих удела, али немају 

праава да рашшшку свајом уштеђевином, док се не заврши- 

рож који je био одређен за вршење уплата. Једино у слу— 

чају иарочите потребе може им^се и за време даж траје 

уплаћивање .одобрити вајем до вишне уплаћених удела.

У Загребу има неколико оваквих кредитних задруга 

које негују обавезну штедн>у и показују зиатно пословање. 

Једна »д најстаријих и најпданатијих je „Обртна удруга за* 

штедњу и Јиредујам”. Kao и ранијих тодива Удруга je већ 

у јаиуару одржала своју редовну главну скупштину (четр- 

десети другу, јер je Удруга одавна основана). Почетком 1935 

она je »мала 2138 чланова ca 54.556 удела. У току 1935: 

пристуттило je 750 нових чланова ca 17.573 удела, тако да 

je крајел! 1935 остало 2260 чланова ca 55.763 удела. Посло- 

вање удруге тмжазује нам следећа таблица, у којој смо ca—

хтавили -глав,не билансне позиције за 5 последших година.
ј» . 1- .

Рачун изравнања

Актива 1931. 1932. 1933. 1934. 1935.
1 .. у хиљадама дииара

Ђлагајна 162 366 312 210 282

Банке 1.1S2 1.748 1.920 1.288 872

Ефекти 368 317 316 398 394

Менице 6.946 5.931 5.029 . 5.450 5.911
Дужницн 4.415 5.089 4.480 4.528 3.828

ПаСива
Рез. фонд 180 200 269 283 309
Удели 8.458 8.040 7.995 7.433 6.797

Улози 2.592 3.579 2.780 2.799 2.930

PeecKO'HT 588 512 2 --
Повериоци 1.080 900 821 1.126 977

Добитак 51 56 11 45 46

Збир билаиса 13.115 13.482 12.076 11.892 11.295

Новчани заводи оваг типа иемају главнице, као ии

удела који би имали трајаи карактер. Удели се уплаћују не- 

дељно за време од 4 године, a после nora пастају сло:бодни. 

Њихови власници могу их тада повући ииш оставити у  

Удрузи као невезане улоге. Улози ice. држе иа истој висини- 

на Kojoij су били и пре кредитне кризе. У односу ш  1931 

чак еу и порасли. За шкриће евентуаотних губитака служи 

резервни фонд, коме се дотира највећи део добитка, ijep- 

се и.маоцимп удела као и улагачима одобрава са.чо камата- 

KO'ja je унапред, утврђена.

Ko што се види из збира биламса, укупва средства »о- 

јима je < Удругарасполагала у току вдредитне криз е, опала 

cy catMio »езлатнр, нароиито «од опадања удела. Иначе, ona- 

дање удела није изазвано неповерен-ем, већ спадањем до- 

хотка, члачова Удруге. Највећи део расположивих средстава 

плаеира ce, У мање .менидие кредите ca 2 или. трц потлиса. 

Ризик јс.ЈМинималаи, јер се увек ради. о малим изиооима, 
та®р,:' да ce:.#wKe ca великом вероватноигћу очекивати да 

he један од пројиде потписника свакако бити v стап.у да 

искуни Јиеницу.

Иначе, ликиидитет Удруге je знатан, јер готовина у 

блаЈ-ајни.и. код бднака износи и крајем 1935 близу 1.2 ми  ̂

лиедн динара. To зиачи да би се. одмах -могла исплатипги 

скоро једна трећина. улагача и поверилаца. A иоплата удела 

може се, тражито, т-е« шсле завршетка четиригодишњег' 

рока, лсвдређенаг за ■ упдате појвдапш« кола штедње.



A H A / 1И 3  ii Б И Л А Н С А
Додатак „Народном Благостању“

БРОЈ 12 БЕОГРАД, 21» МАРТ 1936= ГОДИНА Vili

Садржај;
..Sartid”, srpsko akcionarske rudarsko i topioničko industrijsko društvo, Beograd 

Diskontna trgovačka banka, Beograd 

Храатска католичка банка д. д., Загреб

„SARTID”, SRPSKO AKCIONARSKO RUDARSKO I TOPIO

NIČKO INDUSTRIJSKO DRUŠTVO, BEOGRAD

„Sartid” je najstarije i najveće preduzeće t. zv. teške 

industrije na teritoriji predratne Srbije, a prema jačini onih 

koji ga pretstavljaju i njime upravljaju, kao i onih. koji su 

iza njih, „Sartid” spada među prva preduzeća u Jugosloviji. 

Društvo je osnovano 1913 godine i u početku je .imalo za cilj 

da forsira eksploataciju metalnih rudnika u Srbiji. Postojala 

je namera da se pokupuju sva rudna polja, za koja se pret

postavljalo da imaju metalne rude, da se podignu visoko peći 

i da se izvozi sirovi metal. Tek u drugoj liniji mislilo se na 

preradu sirovog metala u metalne izrađevine.

Svetski rat i velike izmene u granicama usled svet- 

skog rata nisu ostale bez uticaja ni na razviće Sartida. Uslovi 

za rad društva sasvim su drugi u Jugoslaviji nego što su bili 

u Srbiji. Zbog toga je ono izvršilo vrlo brzo preorijentaciju. 

Sa ruđarsko-topioničke težište posla se prenosi na metalur- 

gijsku industriju. S punim pravom se moglo pretpostaviti da 

će u Jugoslaviji imati povoljne uslove za razvitak sve one in

dustrijske grane koje zadovoljavaju potrebe saobraćaja. Zbog 

toga je Sartid organizovan za izradu materijala za građenje 

pruga, mostova, gvozdenih konstrukcija, lokomotiva i vagona. 

Podignuto je i brodogradilište koje je upravo predestinirano 

da bude i ostane vodeće brodogradilište za našu rečnu plovid

bu. Međutim, sve su ovo poslovi ^а koje postoji uglavnom 

samo jedan komitet, a to je država.

Zbog teške konkurencije koju je našoj industriji pravila 

Nemačka sa svojim reparacionim lifaracijama, porudžbine su 

primane samo neredovno. Osim toga, trebalo je mesečima i 

god-nama čekati na naplatu davno prispelih računa. U vezi 

s tim uprava Sartida je odlučila još 1925 da pređe i na iz

radu metalnih proizvoda za privatne ciljeve, kao potkovica, 

kolskih osovina, srpova, presOvanih lopata, cevi od kovanog 

gvozda itd. Proširenje instalacija završeno je 1927 godine. 

Time se situacija donekle popravila, ali se zbog poljoprivredne 

krize ipak nisu mogli postići znatniji rezultati.

Kad su u leto 1931 godine prestale reparacione lifera- 

cije, počela se gajiti nada da će se i država opet javiti sa ve

ćim i stalnijim porudžbinama. Međut:m, to je bilo pogrešno, 

tako da je došlo do katastrofalnog smanjenja volumena za

poslenosti. Sa 87 miliona u 1929/30 obirt postepeno pada na 

svega 5 miliona u 1932/33. Stanje je bilo tako teško, da se 

moralo pomišljati i na likvidaciju. Među^m, uprava je vero

vala da će se država jednog dana ipak setiti da postoji „Sartid” 

i da je on potpuno dorastao i najvećim poružbinama. Zbog 

toga je odlučeno da se u međuvremenu sprovede poslovna 

reorganizacija i proširi komercijalna proizvodnja. Preduzete 

su mere za rigoroznu štednju, a zbog zajedničkih interesa 

akcionara kod Brodske fabrike vagona i kod Sartida, ovaj je 

napustio proizvodnju vagona "i lokomotiva u korist Brodske 

fabrike vagona. S druge strane Sartid uvodi jednu novu po

slovnu granu —  fabrikaciju tankog bleha, belog, crnog i po-

cinkovanog. Kupljena je uz vrlo povoljne uslove nova i naj

modernija valjaonica bleha sa svim potrebnim uređajem i svim 

postrojenjima. Proizvodnja bleha je veoma savršena, tako da 

bismo u tom pogledu mogli da budemo potpuno nezavisni 

od inostranstva.

Međutim, u poslednje vreme i tu su nastupile nočekivane 

teškoće, naročito zbog našeg aktivnog klirinškog salda u tr

govinskom prometu sa Nemačkom. U članku „Više obzira 

prema izvozu” (br. 2 od 11 januara o. g.) dokazali smo da će 

novo uređenje platnog prometa sa Nemačkom naneti ozbiljan 

udarac našem izvozu. Pristankom na depresijaciju valute one 

zemlje sa kojima imamo aktivan bilans zadaje se težak udarac 

i našoj industriji. Marka je postala tako jevtina, da je našoj 

industriji potpuno onemogućeno da konkuriše nemačkoj robi. 

Iz Nemačke se danas uvozi i roba koju nikada nismo uvozili.

U 1935 poslovanje ,,Sartid-a” bilo je znatno povoljnije 

nego u toku nekoliko poslednjih godina. Obrt je opet dostigao 

42 miliona dinara. S obzirom na to da su državne porudžbine 

i u 1935 neznatne, takav uspeh na polju komercijalne pro

izvodnje potpuno zadovoljava. Međutim, jasno je da „Sartid” 

ne može da živi od proizvodnje komercijalne robe. Njegove, 

su sposobnosti mnogo veće. Prava je šteta, što veliki deo in

vesticija danas još uvek miruje. Kada bi naša javna ruka iz 

osnova promenila dosadašnju politiku dodeljivanja radova, 

Sartid bi mogao da zaposli velike mase radnika i da dade 

hleba ogromnom broju porodica. Danas mu je to nemoguće, 

iz razloga o kojima smo detaljno govorili i u našim ranijim 

analizama. Nije to posledica obustave javnih radova zbog 

štednje —  pošto se i danas izvršuju ogromne nabavke. Me

đutim, naša industrija u njima slabo učestvuje ili ne učestvuje 

nikako, jer su poverene stranim kompan:jama. Tako nam je, 

na primer, potreban i železnički materijal (vozila, šine, skret

nice, vezice, pločice, zavrtnji, ekseri itd.) koji bi mogla li- 

ferovati i naša preduzeća, u istom kvalitetu kao strana. Ipak 

se to velikim delom još uvek uvozi iz inostranstva, čak i sa 

smanjenom podvoznom tarifom i bez carine. Amandmanima 

uz novi finansijski zakon je predviđeno da se uvoz svih tih 

predmeta može osloboditi od plaćanja carine i carinskih daž

bina. Na nabavke izvršene u inostranstvu neće se naplaćivati 

ni taksa na račune. Prema tome, umesto da se favorizuje do

maća industrija, preduzećima u inostranstvu daje se u izve- 

snoni pogledu čak i prednost nad domaćim preduzećima. To 

liči na nepoverenje u industrijsku sposobnost domaćih dru

štava, a ono se ne može ničim pravdati, naročito .kad su ti 

pitanju preduzeća tipa »Sartid«. Kao dokaz o sposobnosti naše 

industrije moglo bi se navesti i to, da je na primer na posled

njem konkursu za izradu projekta za novi savski most kod Za

greba učestovalo 14 takmičara, iz zemlje i inostranstva. Drugu 

nagradu je dobila Brodska fabrika vagona. Taj neobično lepi 

uspeh naše industrije dokazuje da je ona dorasla i za najveće 

projekte.
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Da bismo dobili pravilnu sliku o finansijskoj snazi Sar

tida, o f'nansijskom efektu njegoVc industrijske delatnosti i o 

teškoćama sa kojima se poslednjih nekoliko godina borio, sa

stavili smo u donjoj tablici njegove glavne bilansne pozicije za 

četiri poslednje godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Investicije 42.526 43.905 46.392 53.671

Nova postrojenja 1.311 2.488 7.278 255

Pokretn osti 68 — .— — .— -; J j  J

Materijal na stovarištu 15.700 ■ 12.234 11.454 13.396

Dužnici 13.550 25.363 10.660 12.053

Blagajna 434 169 558. 353

Hartije od vrednosti 5570 3.615 1.235 585

Kursna razlika hartija 750 563 — .— — .—

Gubitak sa prenosom 2.717 5.827 5.675 5.469

Pasiva

Glavnica 50.000 50.000 50.000 50.000

Rezervni fond 448 448 44-8 448

Otpisi 10.301 10.301 10.301 12.554

Poverioci 20.215 32.852’ 22.504 22.779

Prelazne pozicije 1.658 556 —

Zbir bilansa 82.627 94.162 83.253 85.782

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Pmenos gubitka — .— 2.717 5827 5.675

Upravni troškovi 1.986 1.892 2.852 1.515

Kamate 2.535 1.945 2.218 1.680

Porezi 633 508 1.500 1.484

Otpisi — 122 — 2.252

Dubiozna potraž. 383 5

Kursna razlika 187 — .— — •—

Prihodi

Prenos dobiti 252 — .— — .— —

Brodogradilište — .— — — 667

Druga odelenja 2.056 1.804 6.029 6.231

Od efekata 128 125 167 51

Razni — .— — .—• 525 193

Gubitak (sa prenosom) 2.717 5.827 5.675 5.469

Zbir prihoda ili rashoda 5.153 7.756 12.397 12.611

Poslovna godina zaključivana je • ranije 30 juna svake 

godine. Međut;m pretposlednja godina (1934) obuhvata u stvari 

18 meseca' t. j. period od 1 jula 1933 do 31 decembra 1934. Po

slednja poslovna godina (1935) obuhvata opet period od 12 

meseci, a zaključena je krajem decembra 1935: Ako prilikom

upoređivanja podataka za razne godine učinimo korekturu u 

tom smislu, videćemo da je ukupni finansijski efekat preduzeća 

u 1935 bio znatno povoljniji nego ranijih godina, iako je zbog 

nedovoljnih državnih poritdžbina veliki deo fabričnih investicija 

ostao neiskorišćen.

Obrtni kapital u 1935 veći je za oko 2,5 miliona nego 

krajem prethodne god'ne, i iznosi 85,78 miliona dinara. Od toga 

otpada: 63 miliona odnosno 73% na sopstvena sredstva, a ostalo 

su poverioci. Kao što se vidi, odnos između sopstvenih i tuđih 

sredstava je neobično povoljan. U odnosu na prethodnu go

dinu sopstvena sredstva su porasla za 2,25 miliona, sa 60,75 

na 63 miliona, zbog povećanja fonda amortizacije za toliki jz- 

nos. Krajem 1935 od sopstvenih sredstava otpada 50 miliona 

na’ glavnicu, 448 hiljada na rezervni fond i 12,55 nvliona 

na fond amortizacije. Kao što je pomenuto, ove godine uneta 

su u fond amortizacije 2,25 miliona:, a u toku prethodne 4 go

dine zbog slabijeg poslovanja nisu vršene nikakve amortizacije 

ni . kod nepokretnosti ni kod mašina.

Promene kod poverilaca su neznatne. Oni su poslednje 

godine povećani za 275 hiljada dinara, ali su u odnosu na 1933 

manji za 10,1 miliona. U 1936 u pasivi javiće se još jedna po

zicija —  račun obligacija. Radi daljeg sniženja troškova pro

izvodnje it valjaonici bleha potrebne su nove investicije, koje 

će’ društvu omogućiti da samo proizvodi potrebne s rovine i 

polufabrikate. Blagodareći energiji i zauzimanju njegovog 

glavnog direktora g. Hena, »Sartid« je već uspeo da osigura 

za- to potrebna novčana sredstva. Jedna nova grupa daje dru

štvu 10-godišnji obligacioni zajam od 6 mil;ona dinara. Prema 

našem saznanju uslovi zajma su neobično povoljni, jer kamata 

iznosi samo 5%.

Investicije pokazuju prema poslednjem bilansu samo ne

znatno povećanje od 255 hiljada. Međutim, od početka 1930 do 

kraja 1935 investicije su povećane za preko 15,5 nrliona, sa 

38,38 na 53,92 miliona dinara. Ovo povećanje je uglavnom po

sledici ranije pomenutog uvođenja nove poslovne grane —  fa- 

brikacije lima. To znači dalje da vrednost novih postrojenja 

valjaonice iznosi preko 15 miliona dinara. Inače, celokupne in

vesticije i najveći deo materijala na stovarištu (sirovine, go

tova roba i nedovršeni radovi) pokriven je sopstvenim 

sredstvima.

Vrednost materijala na stovarištu povećana je za oko 2 

miliona, sa 11,45 na 13,39 miliona. Porasli su i dužnici za 1,4 

miliona, sa 10,66 na 12,05 miliona dinara. To je takođe jedan 

dokaz da je poslovanje u 1935 bilo veće nego u prethodnoj ga-' 

dini. Inače, od pomenutih 12,05 miliona dužnika otpada 4,29 

miliona na banke, 3,48 miliona na državna nadleštva, a ostatak 

na trgovce. Neka državna nadleštva plaćala su dobro, a kod 

drugih se moralo još uvek dugo čekati.

Račun hartija od vrednosti pokazuje novo smanjenje od 

650 hiljada. Krajem 1935 hartije od vrednosti iznose 585 hi

ljada prema 1,23 miliona krajem 1934 i 5,57 m'liona krajem 1932 

godine. Postepeno smanjenje portfelja hartija od vrednosti 

prouzrokovano je prvenstveno prodajama, ali ie ranijih godina 

društvo imalo i izvesan gubitak na kursu državnih hartija od 

vrednosti.

Bruto prihodi svih odeljenja, koji su u 1933 iznosili 1,8 

miliona, porasli su u 1935 godini na 6,9 miliona dinara. 1 u 

odnosu na 1934 porast je znatan, jer su prihodi u ovoj posled- 

njoj godini, odnosno u razfoblju od 1 jula 1933 do kraja de

cembra 1935, iznosili 6,03 miliona dinara. Povećanje obrta je 

znatno veće, jer su se u 1935 zbog pojačane konkurencije mo

rale sniziti i prodajne cene. U vezi sa smanjenjem zalihe hartija 

od vrednosti smanjen je za preko 100 hiljada i prihod od efe

kata, sa 167 na 51 hiljadu dinara. Razni prihodi su takođe 

opal', sa 525 na 193 hiljade.

Mnogo je interesantnija analiza rashoda. Upravni tro

škovi iznosili su u toku poslednjih nekoliko godina po 1,9 mi

liona godišnje. U 1935 reducirani su na 1,5 miliona. To je oči

gledan dokaz rigorozne štednje. U 1935 izdato je na kamate 

1,68 miliona. Pada u oči, da su u toku poslednje dve godine 

rashodi na poreze neobično veliki: U 1934 godini 1,5 miliona, 

a u 1935 godini 1,48 miliona. To bi se moglo lako razumeti, da 

je društvo imalo dobitak. Međutim, ono je već nekoliko godina 

moralo da radi s priličnim gubitkom. Šta više, od 1931 do 1934 

nije se mogla vršiti ni amortizacija investicija. Da je to uči- 

njeno, gubitak bi morao biti znatno veći. Tako veliki iznosi 

poreza mogu se objasniti jedino time, što društvo plaća znatne 

iznose skupnog poreza na poslovni promet. Poznato je, na pri

mer, da odnosna poreska stopa na beli i crni lim i na gvožđe 

iznosi 2,4%. Kad se uzme u obzir, da je ovde u pitanju pre

težno građevinski materijal, dakle —  sirovina, mora se j)rime- 

titi da , je oVa stopa zaista visoka. Skupnim porezom se znatno 

povećavaju proizvodni troškovi u onim graiiaima, koje tu robir 

upotrebljavaju kao sirovinu. A to. bi trebalo izbegavati. Država ; 

se svim mogućim sredstvima bori protiv skupoće, a ovim pore-
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skim oblikom je sama izaziva. Ipak, umerena stopa skupnog 

poreza može se nekako još i razumeti, ali je potpuno nerazum

ljivo, da stopa skupnog poreza na pocinkovani lim iznosi pu

nih 7%. Verujemo da sličnog nema ni u jednoj zemlji. Prosto je 

neverovatno, jer bi se tolika poreska stopa mogla smatrati pre- 

teranom čak i onda, kad bi bio u pitanju porez na luksuz. A 

ovde se radi o neophodno potrebnoj sirovini. Ako se iz fiskal

nih razloga skupni porez već ne može ukinuti; odnosnu stopu 

treba bar sniziti na visinu koja je ekonomski snošljiva. Ovu 

anomaliju treba što pre ukloniti, već zbog toga što nema

opravdanog razloga za pravljenje neke razlike između skupnog

poreza na pocinkovani lim i na ostale vrste.

iako je ove godine izvršena amortizacija investicija, što 

je ranijih godina zbog gubitka propušteno da se učini, ipak 

je konačni neto efekat rada u 1935 povoljniji nego ranijih go

dina. On iznosi 206 hiljada prema 167 hiljada u 1934. Preneti 

gubitak iz ranijih godina od 5,67 miliona smanjuje se za ovu 

zaradu, tako da se na novu poslovnu godinu prenosi gubitak

od 5,47 miliona. To je skoro 11% od glavnice. Međutim, da je

bilo malo više uviđavnosti kod nadležnih, ovaj gubitak ne bi ni 

postojao, a znatno manji bio bi i broj -naših nezaposlenih 

radnika.

U upravnom odboru »Sartida« su sledeća gospoda: 

Đorđe Vajfert, pretsednik; d-r Ferdinand Gramberg, potpret- 

sednik; Maks Antić, Edgar Aušnit, Duglas Vikers, inž d-r 

Georg Ginter, Pol Gotje, Dimitrije Živadinović, Danilo Kalafa- 

tović, Stevan Karamata, Inž. Vladimir Mišković, Oskar Polak, 

Andrija Radović, Knjaz Barbu Stirbej, Košta L. Timotijević, Du

šan Tomić, inž. žorž Faj i Kurt Frenkel. U nadzornom odboru 

su g. g.: Aleksa Božićković, kao pretsednik; d-r Đ. Jovanovič, 

'Ferdinand Medek, Živojin Nešić, d-r Dim. Petrovič i d-r An

drija Stranski, članovi.

DISKONTNA TRGOVAČKA BANKA, BEOGRAD

Desetogodišnji jubilej Diskontne trgovačke banke sa

mo je uzgred spomenut u bančinom izveštaju, što čini čast 

skromnosti upravnoga odbora. Neka je nama ipak dozvoljeno 

da čestitamo banci i njenoj upravi. Nije mala stvar danas vo

diti i održati jednu banku. Diskontna trgovačka banka ne 

samo što se održala, nego je pokazala primeran i snažan raz

vitak. Ona je bila u srećnom položaju da od samog početka 

nije osetila nikakve teškoće. Ušla je u život kao snažan mladić, 

pun poleta i inicijative. Te svoje vrline ona je zadržala i naša 

Je želja prilikom njene desetogodišnjice da joj budućnost bude 

većita mladost.

U ranijim analizama bilansa Diskontne trgovačke banke 

\istakli smo glavne karakteristike njenog poslovanja. Verna 

svojim poslovnim principima, ona ni u minuloj godini nije 

otstupila od postulata sigurnosti i likviditeta. Banka je, kao i 

ranijih godina, sa mnogo uspeha negovala repor gde ri

zika uopšte nema, ako se radi o prvoklasnim papirima. Dr

žavne hartije od vrednosti, koje čine podlogu poslova Diskon

tne trgovačke banke, apsolutno su sigurne, likviditet uloženih 

svota je siguran, a poslovi su kratkoročni, od jednog termina 

do drugog. Idealni poslovi, svak bi mislio. Stvarno, ali ipak 

nisu za svakog. Rentabilitet je mali, manji nego kod ostalih 

bankarskih poslova, i zbog toga ne mogu da ih vrše oni koji 

rade pretežno tuđim novcem. Diskontna trgovačka banka, me

đutim, radi skoro isključivo sopstvenim sretstvima; ona je 

familijarno preduzeće, gde pasivni bankarski posao ne igra 

onu ulogu kao kod normalnog tipa naših banaka. Od celokup- 

nejg obrtnog kapitala od 14,65 mil. din. na sopstvena sretstva 

atpadaju 12,29 mil., to je 87% obtnog kapitala.

Račun Izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935 

u hiljadama dinara
Blagajna 1.387 4.278 1.168 688
Menice 4.332 3.771 4.078 4.317
Tekući računi 6.123 3.222 2.462 2.148
Zajmovi na zaloge 318 341 192 134
Hartije od vrednosti 1.735 1.298 5.942 6.768
Nepokretnosti — 104 103 251
Nameštaj 48 43 39 39
Vrednost fondova 1.034 971 1.132 986
Razna aktiva 357 359 17 15
Ostave, kaucije itd. 8.326 4.271 10.356 11 970

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Fondovi 1.872 1.962 2.098 2.232
Fond za razliku na kursu — — — 154
Ulozi na štednju 1.102 961 978 948
Tekući računi 732 632 1.274 1.414
Prenosna kamata — — — 90
Razna pasiva 420 473 290 i
Dobit 208 357 494 507
Ostave, kaucije itd. 8.326 4.271 10.356 11.970
Zbir bilansa

Račun

22.659 18,604 

gubitka i dobitka

25.490 27 317

Rashodi

Kamata 213 222 93 90
T roškovi 354 244 350 339
Otpisi 65 361 329 540
Kursna razlika 212 — — _
Dobit 237 406 562 570

Prihodi

Kamata i provizija 877 988 819 847
Od drž. hart, od vrednosti 203 245 508 634
Od nepokretnosti — — .— 15
Prenos dobiti — — 7 44
Zbir prihoda—  rashoda 1.081 1.233 1.334 1.540

Skoro polovina obrtnog kapitala je plasirana u repor, a
ako uzmemo u obzir da su zajmovi po tekućim računima po

kriveni većim delom hartijama od vrednosti, koji se posao ne 

razlikuje mnogo od repora, jasno je da ostale vrste bankar

skih poslova igraju podređenu ulogu. U gornjoj analizi struk

ture pasive pada u oči da je fluktuacija tuđih sretstava mini

malna. Karakteristično je da ona od 1933 g. stalno raste, sa

1,59, mil. din. na 2,25 mil. u 1934 g. i 2,56 u 1935 g. Ulozi na 

štednju pokazuju opadanje, dok obaveze po tekućim računima 

rastu. Diskontna trgovačka banka u poslednjoj godini nije 

primala uloge. Zbog sve užeg obima likvidnih i sigurnih po

slova ona jedva stiže da plasira sopstvena sretstva pa nema 

nikakvog interesa da prima tuđe. Bančin bilans je u tom po

gledu neobično likvidan. Imamo zavoda koji su pod zaštitom 

a sa druge strane imamo i potpuno saturiranih, kao što je 

Diskontna trgovačka banka.

Oprezna poslovna politika banke manifestuje se u obil

nom dotiranju rezervi i u osnivanju fonda za pokriće eventu

alnog gubitka po hartijama od vrednosti. Fond potiče od kur

sne razhke između 31 decembra 1935 g. i prethodne godine. 

Ukupne rezerve porasle su sa 1,87 mil. din. u 1932 g. na 1.96 

mil. u 1933 g , 2,09 mil. u 1934 g. i 2,28 mil. u 1935 godini.

Sa jedne strane neobično povoljan odnos između sop

stvenih i tuđih sretstava, a sa druge sve. jače plasiranje .sret

stava u likvidne poslove omogućilo je banci da smanji blagajnu 

sa 4,27 mil. u 1933 g. i 1,16 mil. u 1934 g. na 668 hilj. u 1935 

godini.,.Uprava ističe u izveštaju da je ova svota apsolutno do

voljna za poslovanje. Portfelj menica je porastao sa 4 mil. din. 

u 1934 g. na 4,3 mil. u 1935 g., što je u stvari prouzrokovano
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promenom knjiženja. Ovđe se ne radi o čistom eskontu nego 

j o zajmovima na; podlozi cesija, kao što se vidi iz sledečih 

podataka: 1,61 mil. din. pokriven je intabuiacijom na prvom 

mestu, 612' hilj. cesijama po potraživanjima od države, a 2,093 

mil. sačinjavaju trgovačke menice.

: U kojoj je meri proširen repor, vidi se iz porasta har

tija od vrednosti. 1932 g. ta pozicija iznosila je svega 1,73 

mil. din., u 1933 g. 1,298 mil., u 1934 g. već 5>5 mil., a u 1935 

g. dostiže rekordnu cifru od 6,76 m'liona.

Od ostalih, sporednijih, pozicija aktive naveščemo ne

pokretnosti koje su se povečate sa 104 hilj. din. u 1934 g. na 

215 hilj. u 1935 g. usled kupovanja imanja od dužnika u Nišu. 

Pošto rukovanje nepokretnostima ne spada u domašaj banči- 

nog poslovanja, uprava če iskoristiti prvu povoljnu ponudu da 

ih proda. Stalni porast zbira bilansa sa 18,6 mil. din. u 1933 

g. na 25,4 mil. u 1934 g. i 27,3 u 1935 g. najbolje svedoči o 

postepenom, snažnom i podjednakom razvitku banke koju vodi 

jedan od naših najsposobnijih bankara i berzijanaca.

Strukturi aktive potpuno odgovara ona prihoda. Kama

ta, provizija i repor čine glavni i stalni izvor prihoda, sa ne

znatnim promenama u toku poslednjih godina (877 hilj. din.

1932 g„ 988 hilj. 1933 g., 819 hilj. 1934 g. i 847 hilj. 1935 

godine). Veći obrt u poslovnoj godini kompenziran je smanje

njem kamata. Srazmerno je velik prihod 634 hilj. din. od ku

pona državnih hartija od vrednosti prema 508 hilj. u 1934 g., 

245 hilj. u 1933 g. i 203 hilj. u 1932 godini. Pasivne kamate i 

troškovi ostali su u 1935 g. ргепга prethodnoj skoro nepro- 

menjeni, ali su se povećali otpisi na 540 hilj. din. prema 329 

hilj. u 1934 godini.. Uprava u svom izveštaju napominje da su 

to poslednji talasi krize, pošto se radi o slučajevima gde se 

ni uz najveću opreznost bančine uprave nije dao izbeći gubitak. 

Ova okolnost, međutim, n:je uticala na rezultat poslovanja. 

Dobitak iznosi 570 hilj. din., skoro isto toliko kao u prethod

noj godini. Svaku čast čini upravi, što se odrekla tantijema i 

naknade za dežurstvo, da bi omogućila isplatu veće d'vidende: 

5% umesto 4% prethodne godine.

U upravi su gospoda: Alfred Šatner, Lazar D. Alkalaj, Ja

kov Varon i David Jeušua, direktor. Članovi nadzornog odbo

ra su gospoda: E. Laub, A. Nahmijas, C. Hercka i A. Naftali.

ХРВАТСКА КАТОЛИЧКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Хрватска катодичка банка базви се скојјо искључмво 
есконтом. мекица, и то претежно «них које гласе на мање 

износе. Ишитивање кредитне способностн потписника веома 

ј:е -cfpoTO'. Меница мо-ра имати негодако добрих потписа, a у 

већши 'С.пучајева постоји и хипотекарно обезбеђење. Инзче, 

банка није с ниједтшм иредузећем тако везана, да би њена 

судбина била у зависности од лрилика или нелрилика о-диос- 

ног иредузећа. Такву кредитну политкку Ванка не води од 

јуче. У Хрват.ској католичкој баици то je већ традиција, која 

je позиата и њеним улагачима. To je кетовремено и један 

о-д узрока због којих je Банка уепевала да прође без иарз- 

читих тешкоћа и кроз најтеже фазе иаше банкарске кризе. 

Hkjj 'je увек по-лазило за руком да одржи -внсок ликвидаггет 

и д а у  пуној мери удшољава свим захтевима који су се иа 
њу постављали.

Постоји још једаа разлика између ове баике и других 

ковчаних завода. И лдаоги други заводи су успевали да одр- 

же висок ликвидитет, али je no веома чесго ишло на штету 

реитабилитета. Насупрот томе, код Хрватске католичке бан- 

ке, пбред вноожвг ликвидигета, бно je увек повољан и рен- 

табиЈЈитет ггоеловања. Код овог завода 6mto je «  певлачење 

улога зш-тно Maite него код великих загребачких банака. У

1931 годиии, najfeJKoj за иаше вашсарство, улози ,су чак по- 

раеаи, еа 27,11 ш. 28,73’ Ш-кшша»

Кретање банчшшх nöcaoea најбоље «е види из .следе- - 

he тавдаице, у- Köjbj доноашо главие биланше тгозицвје з»- 

четирн п»след»е годиие:

Рачун изравнан.а

Актква 1932 1933 1934 1935 -

у хиљадама дгшара

Благајна и жиро 6.491 5.565 6.691 6.833

Менице 28.372 22.892 23.057 27.662

Дужници 3.137 3.777 2.488 1.817

Е<|зе.кти 1.518 1.466 1.466 1.46&

Неп01хретности 370 370 370 370

Разна актива •— — 9 33

Иасива -

Главнкца 5.000 5.000 5.000 5.000

Резерве 3.100 3.200 3.250 3.500'

Улдаи 26.547 22.404 21.962 26.161

По.веркоци • 3.163 1.929 1.500 1.41«

Добктак 874 924 954 848

Збир биланса 39.889 34.071 34.08.1 38.181

Збир биланса je у ггрвшлој гадини пораста-о за прево

четири милиош; У пасиви «ајвеће ш већањ е показују улози 

»a штедњу. Они су порасли за 4,2 аш лиош  динара, еа 21,96' 

на 26,16 милиоиа. Kae ш-noi се вједм, пораст улога износи 

19%. У 1931 улози су пОгКазивали рекордну вискму од 28,73 

милиона Дјииара. Њ ихово опадање у 1932, 1933 и 1934 није 

изазвано толико нешверењем •баичиних улагача, m o m o  ®и~~ 

хо;н;м жељом да ловучени новац уложе у иепокретности и ж '  

у друге облпке шкжппе, a зватни.м делам je проуароковано 

и погоршаљем шкжиксхих прилшса банчиних улагача. По- 

'вовви пораст улога. у 1935 може се  узети « а о  знак да с у ' 

у прошлој годиим и прилике загребачких прввредника кре- 

пуле на боље.

Банчина главпица остала je кшромењ ена са  5 мили- 

'сша динара, a њен-и фоедови с а  дотацијом из прошле годи- 

пе износе 3,5 милизма и -достигли су 70% главнице.

Ha лгенице отпада 27,66 милиша динара, одиосно 72,5% 

од целе активе. Види се, да-кле, да ј.е Хрватска жатоличка' 

банжа ткпичан есконтни завод. Насупрот тоже, на кредагге 

no текућим рачукима отпада само 4,7% активе, односно 1,8 

милиоиа динара. To значи да се банка слабо интересује за  

контокоре-нтне кредите.

Ликвидаа средства пок-азују пораст од  140 хиљада ДИ’  

napa и жрајем 1935 гтаиосе 6,83 милиона. Од тсга се налази 

у благај.н-и 2,5 милисна, код Поштан-оке иггедиоаице 97 хи- 

љада, a јсод осталих иовчаних завода 4,23 милиона. Ликви- 

дитет баике je «евби%к> ®ис<ж, јер иа ликвидна средства У 

благајни и на жиро-рачуни.ма долази ск оро  t&% целе активе.

Од остадих пшиција у октиви треба епомежути сажО' 

непокрегности и ефекте кејји су у билансу oeh трећу тоди— 

ну непромењеии. Непохретиост« ианосе 370 хиљада и саст о је  

се из баичиие зграде у Јуришићевој улици. Ефежти су иска— 

заии 'Са 1,46 мили-овом динара. To значи да. на швх не о т т — 

дају ни пуна 4%  активе.

Исказаии чисти добитак изваси 848 х-иљада. Од тога 

долази на пренос kg. 1934 године 133 хиљада a 715 хиљада 

je добитак з а  1935 годииу. Ако ое  овај последњој цифри 

дода 250 хиљада, за колика су  у 1935 п овећж и  банчики ре- 

зервли фоидови, види се да банчин укупни добптак у 1935 

нзиоси 965 хиљада, одаасио 19,3% од главнице. To омогу- 

ћује банци да исплати и за  прошлу поди.чу веома лепу ди- 

Еиденду. Мало je код нас новчаиих завода који еу за неко- 

Јшко втогследшмх .година узпште делили дивиденду a жод Хр- 

ватоке катошичк« баике ш а  je увек била доста висока.

У управи су r. r .: Хрустић Ф р а 1М>, претседиик; јури- 

иац Фраљ о, потпретседнмк; Капић Мирко, Маршези лл. Д ра— 

гути«, д-р Маркулии, От|епан, Стиш-ошек Антун, ЈТусанЉ 

Јулио и днр Воук Бруио.. у  надзориом одбору оу: г. г. Ау- 

шпергер Фабијак,, д-р Гостиша Андрија, Ибрустић Јога«  «•" 

Матковић Фрањо.



A N A L I Z A  S I L A N S A
Đo^ntak „Narodnom llagostanlu

BROJ 13 BEOGRAD, 28. MART 1936. GOB1NA VIII

Sadržaj:

Трговачка и обртна банка д. д., Нови Сад

Parna рлгага, fabrika slada i kvasca Mih. J. Kosovljanin a. d , jagodina 
Чаковечка-међимурска штедионица д. д., Чаковац

ТРГОВАЧКА И ОБРТНА БАНКА Д. Д., НОВИ САД

Међу нашгам. већи.м. правинцијоким новчаним заво- 

дима који се нису користили м орат ори јум ом  —  ни de jure 

ни via facti —  заузима једно од најважнијих места Трго- 

вачка и обртаа банка у Новом Саду. Општа криза повере- 

ња и паника улагача «ашли су je ликвидну. Од септембра 

до краја 1931 годипе она je »c;i.iarn;ia без туђе псшоћи из- 

нос од 32; милиона дииара. Одлив улога у 1932 износио je 

пер салдо 41,6 милиоиа, a повериоцима je исплаћено таиође

6,7 лшлиона. Поред свега тога, Банка je крајем 1932 распо- 

лагала ликвидиим средетвима у благајии, на жиро-рачунима 

и у благајничвим записима у укупном изиосу од преко 15 

милиона.

Да би то постигло, натор je заиста морао бити над- 

човечански. Међутим, он није био узалудан. У евом изве- 

штају за 1932 банчина управа je то сасвим јасно видела. 

„Чврсто mo! уверени — вели она —  да смо за нашу бу- 

дућност у 1932 години много, може бигги све постигли.“ 

'Голики оптимдаам je био саевим опраедан, јер je Банка 

уопела да и у најтежим приликама ооравда и сачува пове- 

рење које су joj улагаии указивали. Њој je с друге -стране 

пошло за руком да задржи само лимвидне и потпуио си- 

гурне ангажмаие, a да се ослободи оиих «оји би могли :да 

буду екопчани са  •евентуалним ризиком. Остварена je лат- 

пуна хармонија између активе и пасиве, иако je Баика 

према својим дужницима поступала с иајвећом увиђав- 

ношћу и стрпљивошћу. Њена ликвидност je била толика да 

je све тешкоће могла да свлада 'без упоггребе реескоитког 
кредита.

У 1933, после двогпдишњег рапидног смањења, Бак- 

чин збир биланса остао je стационаран. To je био знак, да 

je жртва тачка већ преброђена. Политшке прилике у је;сен

1934 године изаввале су иову пооиетњу међу улагачима, a 

с друге стране повољни pa3BHTasi курсева наших државних 

папира имао' je такође за шследицу, да je известан део ула- 

гача почео да отказује своје улоге. Тако су и у 1934 улози 

смањени за 12,5 милиана, са 96,9 на 84,4 милиона. Ба«ка je 

могла да исплати тај иавос без реализација активе. Чак би 

се могло рећи да joj je тај одлив улога добро дошао, јер 

je због држања великих потовииа имала знатан губитак на 
камати.

Kao што (HiaiM показује доња таблица, стање Банке je 
и у 1935 годиаи повољно.

Акггива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Готовина 2.720 4.721 4.582 12.036

Благ. записи Нар. банке 8.000 23.000 7.100 5.500

Банке 4.471. 1.528. 2.680 2.673

Хартије од вредности 2.242 884 739 735
Идтов. пенз. фонда 6.957 7.564 8.129 8.673

Менице 70.394 64.941 59.925 56.218

Дужници 10.812 14.523 23.235 24.692

Хиттот. зајвдови 18.235 17.097 16.098 15.556

Непсжретноети 1.903 1.903 3.404 4.957

Пасква

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервии фо«д 7.214 7.514 7.814 9.000

Пензиони фонд 6.957 7.565 8.129 8.673

Улози 96.279 96.964 84.401 86.996
Повериоци 568 183 643 1.836

Жиро! за треће код Н. Б. 1.568 320 52 480

Реескоит ■—- 305 700 674

Чиста добит 2.367 2.525 3.638 2.453
Збир билаиса 135.734 136.163 125.894 131.040

У одиосу -на претхадау годину Банчин обртии ка- 

питал je шрастао за 5,15 милиона, ica 125,89 еа 131,04 imii- 

лиона динара. Иако Банка није удовољавала чешћим захте- 

вима улагача у погледу каматне стопе, ипак су улози по- 

расли за 2,6 милиона, са 84,40 «а 86,99 милиона динара. И 

повериоци показују пораст од 1,2 милиона.

Али са друге стране имам©! и знатно повећање соп- 

ствених средстава. Главница je остала од 1930 године не- 

промењена са 20 м-илиони. Резервни фшд je тада био 6,3 

милиона, a пензиони 5,14 милиоеа. Сада шноси пензиони 

фонд 8,67 милиона, a резервни je достигао 9 милдана. Са 

овогодиш^њом доггацијом из чисте добити овај< последњи 

износи чак 9,5 милиона1, односно 4,75% од главнице. Према 

тсше од^ос између главнице и ревервног фоида je «еобич-но 

гаовољан.

Интересантно je погледати какве je поеледице пове- 

ћање Банчиног обртног хапитала и.мало на -структуру 

активе. Ликвидиост je била велика већ крајем 1934 г. Она 

je у 1935 знатно повећаиа. Готовина у благајни je порасла 

за 7,5 милиона, a благајнички записи еу смањени за 1,6 

милиона динара. Погграживања код банака остала су готово 

еепромењена. Крајем 1935 укуона ликвимна ‘средства из- 

носе 20,2 милиона према 14,36 милиона крајем 1934. По- 

већање износи 5,84 милионаЈ дакле за 700 хиљада више 

не.го што то одговара повећању обртног катитала. Да би 

се !0безбедила против сваког ивненађења, Банка није жа- 

лила жртве које су природна последица одржавања тако 
виеоког ликвидитета'.

Банчине хартије 'од вредности остале су -ca 735 хи- 

љада углавном непромењене, али je у вези >са повећањвм 

пензионог фонда и његова »мовииа повећана за 550 хи- 

љада динара. Код iHienoiKpeTeacT« имамо ловећање од 1,55 

милиона, a хипотекарни зајмови су смањени за 540 хиљада 

и крајем 1935 ивиосе 15,55 милиона. Ове две врсте дуго- 

рочних антажмака скоро потиуно су покривене Банчином 

главницом.
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Ha ecwoHT и дужнике отпада 80,9 милиона динара, 

однооно 62|% целокупне активе. Дужници тторасли су са 

23,23 иа 24,69 милиона, a менице су омањеие са 59,92 на 

56,21 милиова динара. Кретање ових двеју гозиција у току 

последње четири године показује, да Трговачка и обртна 

банка ime форсвра ескоит мвница  ̂ »eh одобрава рађе кре- 

дите no текућем рачуну. Ипак, есконт меница још. je уеек 

за 21la пута већи од износа 'кредита no текућем рачуну. 

Нови жратгорочни зајмови земллрадника одобраваии су 

caiMo изузетно, и то само таквим, за »oje се могло оправда- 

но претпоетавити, да he 'својим обавезама иајуредније од- 

псжорити.

Рануни губитка и добитка овако шгледају:

1932 1933 1934 1935

Расходи У хиљадама динара

Порези 732 312 431 971

Управни трошкови 2.050 1.593 1.696 1.812

Отпис 'Сумњ. тотраж. 2.199 2.205 640 485

Отлис ио ефектима 64 — — —

Датација пеиз. фонду 157 59 56 58

Чиета добит 2.367 2.525 3.638 2.453

Приходи

Пренос добити 204 315 666 625

Камата 6.449 5.605 4.780 —

Провизија 637 368 678 —

Камата и провизија — — — 4.660

Непакретаости 244 288 320 495

Ефекти — 137 — —

Збир прихода^расхода 7.569 6.705 6.445 5.780

Дивиденда 7% 6% 7% 544%

Приход Oft камате и провизије лша-њи je за 800 хи- 

љада. Ha то 'смањење утицала je и овоиност ипх> je ка- 

мата за земљорадничке дугове свадена на 41/г!%. Промет у 

девизама према прошлогодишњем 31натно ое повећао, али 

се не види од жакеог je то утицаја било ма кретање при- 

хода од тгровизије, jep icy у 1935 жамате и правизије иока- 

зане једном једином позицијом. С ибзиром «а >већи ангаж- 

ман, непокретиости icy шет дале више.

Код расхода видимо да су иорези и уитравни тро- 

шкдаи били већи. Повећање управних трошкова за 116 хи- 

љада, са 1,69 на 1,81 милиона «отпуно je комовнзираио 

смањешем отписа сумњивих потраживања за 154 хиљаде 

(ča 640 иа 486 хидаада). Међутим, повећање -пореза je 

знатно. Оии icy порасли за 540 хиљада, са 431 на 971 хи- 

љаду динара.

Повећање пореза и смањеше прихода. од камате и 

провизије није могло остати без утицаја на чисту добит. 

Она je у вези с тим такође смањена за 1,18 милиона и у

1935 из1носи 2 милиона 453. хиљаде динара, a падел>ена je 

на следећи иачин: Ha име дивиденде je исплаћеио 51/г,% од- 

HOiC'Ho 1,1 милиона динара —  то 'јест за 1,9% мање »ero у

1934. Дотација резерввом фонду изиоси 500 хиљада, a пен- 

smoiHOM 100 хиљада. Ha име таитијђме Управном и Надзор- 

ном оДбору je дато 74,5 хиљада, a на нови рачун je стре- 

нето 678 хиљада дииара.

У управи Трговачке и обртне баеке, Нови Оад, су 

г. г.: Бернат Ерист, претседник; д-р Жарко Стефаиовић, 

пословни претседвик; Геза Форстер и BeiHie Форгач, пот- 

претседници; д-<р Виктор Фење, Фердо Гиокаи, Виктор 

Грос, Јосип Лувман, д^р Фердо Лустиг, Милорад Матић, 

Бела ПеклО', д-р Дезидерије Тибор и Август Тости, чла- 

нови. У Надзорвом адбару су г. г.: Бењамин. Флајшер, 

претседаик; Самоковлија Барух и Бела Голд, чланови.

PARNA PIVARA, FABRIKA SLADA I KVASCA MIH. j.

KOSOVLJANIN A. D., JAGODINA

Statistički podatci o potrošnji piva pokazuju očajno sta

nje naše pivarske industrije. Zbog sezonskog karaktera po

trošnje piva kod nas, naše pivare nisu mogle ni u najboljim 

godinama da iskoriste više od jedne polovine svog proizvod

nog kapaciteta. Međutim, u toku poslednjih pet-šest godina 

došlo Je do opadanja potrošnje koje je uzelo upravo kata

strofalne razmere. U zemlji imamo 35 pivara, čiji kapacitet 

iznosi oko 1,650.000 hektolitara piva godišnje, a potrošnja 
piva iznosila je:

godine hi. godine hl.

1927 740.000 1931 540.254
1928 728.687 1932 338.095
1929 674.763 1933 214.647
1930 653.238 1934 210.132

Podaci za 1935 godinu još nisu u Celosti prikupljeni, ali 

prema do sada primljenim izveštajiima potrošnja piva u 1935 

godini nije veća od one u 1934 ili 1933. To znači da je u toku 

poslednje tri godine naša pivarska industrija mogla da isko

risti jedva jednu osminu svog kapaciteta. Pri takvoj situaciji 

više ne može ni biti govora o rentabiilitetu, čak ni kod najri- 

goroznijeg smanjenja rashoda. Deset pivara je moralo da obu

stavi rad, a sigurno je da više ne bismo imali ni jedne pivare, 

kad bi naši pivari imali1 mogućnosti da preko noći likvidiraju 

svoja preduzeća i da izvuku ma i jedan deo uloženog kapitala.

Mi smo već toliko puta pisali o uzrocima koji su iza

zvali ovo nesnosno stanje, da smatramo da je dovoljan kratak 

rezime. Pivarska industrija ima nekoliko neprijatelja: vino i 

rakiju, bezalkoholna pića, opštu privrednu depresiju i osetno 

smanjenje kupovne snage onih redova koji su nekad bili naj

veći potrošači piva (radnici, činovnici i ostalo varoško stanov

ništvo). Međutim, na pogoršanje situacije uticala je iznad 

svega naša državna i samoupravna fiskalna politika koja je 

pivo učinila skupim pićem. Dok su svi artikli postajali jefti

niji, cena piva morala se čak i povećati, zbog ogromnog po

većanja dažbina., U 1927/28 pivo je bilo opterećeno samouprav

nom trošarinom i porezom na poslovni promet sa 100 do 162 

dinara po hl. Zbog povećanja ovih dažbina, opterećenje je po

raslo do 192 dinara u 1929, do 222 dinara sredinom 1930, a 

zatim zbog povećanja državne trošarine i skupnog poreza na 

265 dinara po hektolitru.

Interesantno je da je osetna opadanje potrošnje piva 

počelo u 1929, kada su dažbine na pivo prvi put povećane. 

Dalja povećanja dažbina i'zvršena su da bi se nadoknadio ma

njak fiskalnih prihoda izazvan ukidanjem trošarine na vino i 

rakiju i smanjenjem potrošnje piva. Uspeh je bio upravo su

protan, jer je iza svakog povišenja trošarine potrošnja piva 

još jače opadala. Još jednom se pokazala tačnost pravila, da 

preterani fiskalni tereti ubijaju i potrošnju i fiskalne prihode. 

Produkcioni i režijski troškovi smanjeni su do krajnjih grani

ca. Izgleda da je time sprečeno dalje opadanje potrošnje, ali 

se neizbežni slom pivarske industrije ipak neće moći ukloniti, 

dok se ne izmeni naša državna i samoupravna fiskalna politika. 

To mišljenje deli s nama i Upravni odbor Parne pivare, fabri

ke slada i kvasca, Mih. J. Kosovljanin a. d., Jagodina. U svom 

izveštaju za 1935 godinu Uprava veli: »Ako ostanu na snazi 

i na dalje današnje javne dažbine, nema izgleda da će se ova 

grana industrije, u koju je uložen veliki kapital, ikad popraviti, 

i u tom pogledu moramo sa brigama gledati u budućnost«.

Kakav li je tek pesimizam drugih pivara, kad se na si

tuaciju ovako gleda i u Jagodinskoj pivari, koja je u 1935 

bolje prošla no mnoge druge. Ona je, naime, uspela da u od

nosu na prethodnu godinu poveća prodaju piva za 2,4 hiljade 

hl, sa 20 na 22,4 hiljade hektolitara. Kod velikog broja dru

gih pivara, prodaja se i dalje smanjivala, Povećanje prodaje 

kod Jagodinske pivare za 10% postignuto je jed'no blagoda-
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reći tome, što njeno pivo uživa sjajnu reputaciju. Ali i posle 

tog povećanja proizvodnje pivara je u 1935 g. iskoristila svoj 

kapacitet za ciglo 20%.

U bilansu za 1935 pivara u Jagodini' iskazuje dobitak od 

51 hiljade. Šta ova cifra znači, moći će se oceniti samo onda, 

ako se uzme u obzir da fabrika radi sa obrtnim kapitalom od 

oko 50 miliona dinara. Da je izvršena amortizacija u punom

ob;mu, kao što je to zakonom i statutima propisano, dobitak

ne bi bio ni toliki. Naprotiv, i ,bilans za 1935 morao bi biti

zaključen sa gubitkom., i pored rigorozne štednje i stalnog

smanjivanja režijskih troškova.

Zaključni računi za poslednje 4 godine ovako izgledaju:

Aktiva

Račun izravnanja 

1932 1933 1934 3935

Zemljišta 1,658

u hiljadama dinara 

1.667 1.688 1.688

Građevine 12.721 12.764 12.784 12.887

Mašine 15.997 16.040 16.153 16.178

Pokretnosti 4.739 4.811 5.100 5.104

Blagajna 88 92 41 72

Hartije od vrednosti 11.533 11.533 172 127

Sirovine i proizvodnja 7.091 5.758 4.406 4.479

Dužnici 5.694 5.324 4.370 3.572

Stovarište Sarajevo 655 666 654 654

Filijali 4.089 4.629 3.966 4.125

Kaucije, gar. itd. 13.822 12.438 9.320 9.161

Gubitak — 122 19 —

Pasiva

Glavnica 12.000 12.000 12.000 12.000

Rezervni fondovi 16.816 16,968 5.607 5..607

Amortizacioni fondovi 10.611 10.611 10.611 11.614

Penzioni fond 356 356 386 417

Poverioci 24j341 23.468 20.751 19.197

Kaucije i garancije 13.822 12.438 9.320 9.161

Dobit sa prenosom 151 — — 51

Zbir bilansa 78.097 75.841 58.675 58.047

Račun gubitka

Rashodi

Prenos gubitka —

i dobitka

122 19

Plate 742 591 434 402

Kamate 1.873 1.911 1.909 1.656

Troškovi i takse 425 384 375 344

Porezi 158 124 89 149

Trošarine 4,509 3.590 3.664 3.765

Osiguranje 209 200 179 ,167

Otpis nenapl. potraž. 502 — 398 694

Dobit 151 — — 51

Amortizacija 2.315 — — 1.003

Prühodi

Prenos dobitaka 148 — — .—

Pivo, kvasac i led 10.628 6.656 7.129 8:231

Razni prihodi 8 23 35 21

Gubitak —■ 122 19 —

Zbir prihoda —  rashoda 10.884 6.801 7.173 8.252

U pasivi postoje samo dve male promene. Poverioci su 

smanjeni za 1,55 miliona, sa 20,75 na 19,19 miliona dinara.

S druge strane povećan je fond amortizacije za 1 milion dinara, 

sa 10,61 na 11,61 miliona. Ovaj fond iskazivan je već tri go

dine u nepromenjenom iznosu, pa je bilo krajnje vreme da se 

opet pristupi amortizaciji investicija i pokretnosti. Inače, s 

obzirom na to što investicije i pokretnosti pretstavljaju vred

nost od skoro 36 miliona dinara, i u 1935 god. amortizacija 

je nedovoljna — i to ne krivicom piväre. Odnos između sop

stvenih i tuđih sredstava je povoljan, jer na 19 miliona tuđih 

dolazi skoro 30 miliona sopstvenih sredstava.

Aktiva je ostala prilično neprotnenjena. Kod građevina 

imamo relativno neznatno povećanje od 100 hiljada, a kod ma

šina 25 hiljada. To znači da su nove investicije vršene samo 

u najskromnijem i neophodno potrebnom obimu. Pozicija duž

nika smanjena je za 800 hiljada dinara. Međutim, ako se uzme 

u obzir da je pivara morala da otpiše razna nenaplativa potra

živanja u ukupnom iznosu od 694 hiljade dinara, vidi se da 

stvarno smanjenje dužnika iznosi samo 100 hiljada. Obaveze 

filijala su porasle za 160 hiljada, sa 3,96 na 4,12 miliona, a 

zali'he sirovina i proizvoda za 70 hiljada, sa 4,40 na 4,47 mi

liona dinara.

Promene u računu gubitka i dobitka su mnogo značaj

nije. lako je prodaja kvasca u 1935 iznela samo 173,5 hiljada 

kg, odnosno 13,9 hiljada kg manje nego u prethodnoj godini, 

ipak je zbog ranije pomenute jače prodaje piva i bruto prihod 

porastao za 1,1 m:lion, sa 7,13 na 8,23 miliona dinara. Svi su 

rashodi smanjeni, osim izdataka za trošarinu i poreze. Kod 

plata smanjenje iznosi 32 hiljade, kod osiguranja 12 hiljada, 

kod troškova i taksa 31 hiljadu, a kod kamata 253 hiljade. 

Dalje smanjivanje troškova produkcije i režijskih troškova bilo 

je potpuno nemoguće, jer se redukcija tih rashoda vrši već 

nekoliko godina i došlo se do granice koja se više ne može 

pomerati.

Plaćena trošarina povećana je za 100 hiljada dinara, sa

3,66 na 3,76 miliona dinara, a porezi za 60 hiljada, sa 89 na 

149 hiljada dinara. U 1931 god. plaćena trošarina iznosila je

5 miliona 427 hiljada, dakle, skoro dva miliona više nego danas. 

Pored toga što je izazvala krizu pivarske industrije, naša fis

kalna politika uticala je i na smanjenje fiskalnih prihoda. Ako 

se tome dodadu gubici državnih železnica na vozarini, gubici 

poljoprivrede i ostalih privrednih grana radi manje potrošnje 

sirovina za proizvodnju piva, gubici radnika i nameštenika koji 

su ostali bez posla itd., onda postaje zbilja nerazumljivo okle

vanje nadležnih da pristupe reviziji naše poreske i trošarinske 

politike.

U upravi pivare Mih. J. Kosovljanina a. d. u Jagodini 

su siedeća g. g.: Marko Đ. Đorđević, pretsednik; Mih. L. Đurić, 

d-r Manojlo Lesić, ing. Franja Zajc, Adolf Minh, Karlo Hu- 

snik, Karlo Husnik jun. i Jozef Bekerus. U nadzornom odboru 

su g. g.: d-r Vlada Kojić, Rihard Škarka i Vaclav Vitek. Di

rektor pivare je g. Jozef Bekerus.

ЧАКОВЕЧКА-МЕЂИМУРСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д.

ЧАКОВАЦ

Чаковечжа-Међимурска Штедионица спада у ред 

оних наших новчаних завода, код којих je «риза поверења 

оставиша најмање трагова. Иа;ко je то 'маши ззвод ca тлав- 

ницом од само 1,5 милиота динара, ипак она важи даиас 

као једна од најбољих ировинцијиских банака Савсхе ба- 

новиме, Заштипом се није никако користила, ®ећ je увек у 

ггуној мери удшољажала свим захтавима 'улагача. Додуше, 

и она je давала зајмове 'земљорадницима, али оу с обзи- 

poiM на укупне аегажмаве потраживања од земљорадника 

доста незнатна, i ep Штедионица иајвећим делом ради ca 

трвдвцима, иидустријашцима, занатлијама, извозницима итд.

Улови показују у 1934 и 1935 опет известан nopaiCT, 

a може се рећ-и да ни ©длив у претходее три годиие није 

био наронито велик. Од маисималног стања крајем 1930 ca 

26,55 милиона пали су до краја 1933 на 21,65 милиона. И тај 

одлив шавван ije .можда у eeho'j мери специјалнвм привред- 

ним приликама оног краја, «eno -кризом поверења. Наиме, 

у Међимурју ije еајвамшија привредна граиа сточаретво. A 

позкато ije да су у току привредне депресије цене стоке 

најјаче пале. Важну улогу игра и емиграција, na je и шено



опадање .морало да се неоовољио одрази иа највећем иов- 

чатеш заводу тога краја.

Благодарећи поверењу које je Штедиотшца умела да 

сачува, ни кредитира-ње међимурске привреде није бшш ив- 

ложено наглим и јаким отказима. Кад бисмо у сваком ве- 

ћем провинцијском граду »мали no један новчани завод 

типа и калибра Чакавечке-међумуроке Штедионице, ее би 

се тоиико чуле ,ви жалбе да провииција оскудева у кре- 

дитиме.

Билаиси Штедиоиице ea последње четири годинј

овако иагледају; 

Актива

Рачун

1932

изравнаља

1933 1934 1935

Благајна 830

у хиљадама 

865

динара

728 708

Валуте 20 25 28 15

Новчани заводи 5.469 5.200 5.809 2.758

Ефекти 1.108 1.116 1.118 1.141

Менице 13.886 13.233 12.272 12.451

Дужници 7.484 5.895 6.052 8.747

Нвшшретмости 741 741 741 900

Инвентар — — — 65

Пасива

Г лавница 1.500 1.500 1.500 1.500

Резерве 1.815 1.865 1.930 1.980

Улози 24.667 21.659 22.089 22.336

Поверио-ци 50 88 — 25

Разна шсива 1.183 1.692 957 650

Добитак 323 271 272 294

Збир биланеа 29.538 27.075 26.748 26.785

Рачук губитка и добитка

Расходи

Плате и трошкови 664 621 654 645

Парези 159 289 178 279

Камате 1.562! 1.137 765 785

Отписи 218 234 213 188

Губита«. «а курсу 30 — — —

Чисти добитак 323 271 272 294

Приходи

Камате 1.862 1.635 1.462 1.539

Проеизије 1.055 891 585 555

Непохретности 67 64 66 63

Ншчани заввди у среским местима западних кра- 

јева државе ретко када имају главвицу већу од једног 

милиона динара. С главницом од 1,5 милиона и резервни.м 

фоидсвима од еашро1 2 милиона Чаковечка^међимурска ште- 

джжица спада ееоспорво у ред нашик јачих гаровинцијсжих 

завода. У 1935 улози «у порами за 247 хиљада и износе 

22,33 милиона, Повепиоци ;су незватви и једва достижу 25 

хиљада. Штедишица je кориетила и реесконт код Народне 

бавке. Крајем 1935 он изиаси 468 хиљада, a обухваћен je 

у позицији „разна пасива“.

Ликвидитет завода je знатан. Благајва и потражи- 

вања код банака ианосе екоро 3,5 милиона. Од тога оггпада 

на >благај,ну 708 хкшада, на чешвви рачун Поштавске ш;те- 

дионице 254 хиљаде, на жиро ранук код Народне баике 

1 (милион 172 хиљаде. Hiobo лотраживање код банака давоси

1 мишион 240 хиљада. Ha crapo пспражмвање оппада само 

91 хиљада.
Есконт меница лораетао je sa 179 хиљада, ca 12,27 

на 12,45 милшна. Много јачи пораст даказују дужници, 

који су повећани за 2,7 милиона, .са 6,05 вд 8,74 милиова

динара. Kao штоЈсе види, анатво већа пажња посвећује се 

кредиту no текућим рачувима него: ескшту меаица. Бскоет 

je ипак још увек за скоро 1г/г пута већи од дужника.

Стање ефеката остало je уоаввом непромењено и 

износи 1,14 лшлиона. Међутим, вредиост непокретиости je 

повећана за 160 хиљада дииара, на 900 хиљада. Ово оове- 

ћање потиче отуда што je банчина зграда модерно прегра- 

ђена и 'снабдевена водоводоаи и центрашшм грејањем. За 

обнову инвентара шггедиотице издато je ако 80 хиљада, од 

чега je већ ове шдиие отписано 15 хиљада, тако да je ин- 

вентар исказан са 65 хиљада динара.

Прих10ди од провизије опаши 'су за 30 хиљада дпнара. 

To je више него компеизирано порастом прихода од камате 

за 77 хиљада, са  1,46 на 1,54 милиона динара. Порези су за 

100 хиљада већи него у претходиој подини. Због повећања 

улога и јачег коришћења р-еескшта нешто je порасла 0  па- 

сивна камата. Насупрот томе смањени су адамгаистративни 

трошкови и отписи. Чиста добит je за 22 хиљаде већа непо 

у претходној 1ГОДИНИ и износи 294 хиљаде динара. Од тога 

се плаћа 150 хшмда на име дивиденде од 10% и 41,7 хи- 

л>ада на име тантијеме чиновништв-у и члановима оба од- 

бора. За o tm e непокретности упоггребљено je 20 хиљада, 

за дотацију резервиом фонду 39,5 хшвада, за пензиони 

фонд 10 хиљада и за добротворне сврхе 5 хиљада. Остатак 

од 27,7 хиљада преноси се на нови рачув.

У управном одбару су г. г.: Бела Бенедшт, лрет- 

-седиик; Иваи Мозес, потпретседник; д-р Албин Блашић, 

Антуи Брод,н>а«, Артур Гвозданшић, Геза iMosec, Албврт 

Мајдер, Бела Милић, Људевић Нојфелд, -Ј-Еуген Пете, Фра- 

њо Зд®орак и Дио-низ Зор, чланови. У надзорном одбору 

■су г. г.: д-р Вилим Виола, Марко Лајтнер, Вилим Ној(ман, 

Хинко- Серб, Вилш Шен и Едо Стиглић. Равнатељ и пасло- 

вођа je г. Бено Болгар.
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JUGOSLOVENSKI KREDITNI ZAVOD A. D , BEOGRAD

Završni računi Jugoslovenskog kreditnog zavoda za ne

koliko poslednjih godina su neobično interesantni. Kad bi se 

na osnovu njih hteo doneti sud o razvitku našeg bankarstva 

u tom razdoblju, sigurno je da bi se dobila sasvim pogrešna 

slika. U tim računima nema, naime, nigde traga o panici ula

gača i podizanju uloga, o zamrznutim potraživanjima i ne

likvidnoj aktivi, o opadanju volumena poslova itd. Naprotiv, 

sve cifre ukazuju na sjajan razvitak poslova.

Obrtni kapital, koji je 1931 bio nešto ispod 40 miliona, 

povećao se u toku svake sledeče godine za preko 10 miliona

i krajem 1935 iznosi 88,6 miliona dinara. U zemlji imamo 

preko 600 banaka, ali bi se na prste mogle prebrojati one, 

čiji je razvitak u godinama bankarske krije bio ma i pri

bližno sličan poslovnoj ekspanziji Jugoslovenskog kreditnog 

zavoda.

Za onoga koji ne poznaje ovaj zavod ni njegove uprav

ljače, bančin razvitak, naročito onaj od 1931 do 1935, mora da 

pretstavlja gotovo neobjašnjiv fenomen. Za nas on pretstavlja 

u punom smislu reči satisfakciju, jer smo već prilikom analize 

bilansa za 1931 godinu predviđali da će kriza poverenja ostati 

bez znatnijih posledica po Jugoslovenski kreditni zavod. Me

đutim, moramo i mi priznati da je u ovom slučaju stvarnost 

prevazišla i najoptimističnija očekivanja. Zavod je osnovan 

1927 god'ne sa glavnicom od 10 miliona, koja je već u 1930 

povišena na 15 miliona. Tempo razvitka bio je neobično brz, 

a poverenje ulagača optimalno, pre kao i za vreme bankarske 

krize. Tome je mnogo doprinela činjenica, da su upravljači za

voda poznati kao neobično iskusni i rigorozni bankari. S 

druge strane i poslovi kojima se banka bavi spadaju među naj- 

likvidnije bankarske poslove uopšte, a to su finansiranje krat

koročnih izvoznih poslova, repor hartija od vrednost', reeskont 

menica manjih novčanih zavoda itd. Sigurnost je obezbeđena 

savršenim poznavanjem posla i komitenata od strane banči- 

nih upravljača.

Upoređenje glavnih bilansnih pozicija za poslednje če

tiri godine daje sledeću sliku:

Račun izravnanja

Pasiva

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 2.488 4.605 9.476 11.274
Nar. banka i Pošt. šted. 7.605 9.220 10,516 14.600
Potraž. kod banaka 97 1.926 1.224 441
Valute i devize 65 259 989 1.339
Hartije od vrednosti 292 1.346 1.088 1.188
Menice 17.809 16653 18.882 22.356
Dužnici 21.231 29.307 35.203 37.433

Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000

Rezervni fond 1.050 1:300 1.550 1.800

Penzioni fond 95 120 145 170

Ulozi i tek. rač. 20.503 45.405 58.697 69.,657

Poverioci 11.128 — — —

Prenosne pozicije 571 502 738 520

Čista dobit 1240 1.(189 1.249 1.485

Zbir bilansa 49.588 63.516 77.379 88.631

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Troškovi i plate 1.020 1.342 l.;746 1.997

Porez 400 450 640 500

Otpisi 208 363 1.194 968

Kurs razi. drž. papira 26 — •— —

Dobit 1.240 1 jl 89 1.249 1.485

Prihodi

Kamate i prov. — saldo 2.745 2.979 4.306 4.166

Prenos dobiti 54 67 21 74

Razni prihodi 96 298 .502 711

Zbir prihoda ili rashoda 2.895 3.344 4.830 4.951

Najznatniju promenu u pasivi pretstavlja povećanje 

uloga na knjižice i po tekućem računu za 11 miliona dinara, 

sa 58,69 na 69,65 miliona. Povećanje iznosi 17%. .Do kraja

1932 Jugoslovenski kreditni zavod bilansirao je zasebno i po- 

verioce. Već tri godine ovog računa više nema u b'lansu, ve- 

rovatno zbog toga što je banka zbog znatnog priliva uloga 

isplatila svoje poverioce. U pasivi imamo još samo tri re

lativno male proniene. Prenosne pozicije su smanjenje za 218 

1} ljada, sa 738 na 520 hiljada. Penzioni fond ižnosi 170 hi

ljada prema 145 hiljada u prethodnoj godini. Rezervni fond 

je takođe povećan za 250 hiljada, sa 1,55 na 1,8 miliona. Do

tacijom iz dobitka za 1935 rezervni fond će porasti za daljih 

400 hiljada i? dostići će 2,2 miliona dinara, odnosno 14,67% 

od glavnice, koja je sa 15 miliona ostala nepromenjena.

Glavni aktivni poslovi su eskont menica i aktivni tekući 

računi. Na ove dve pozicije otpada oko 67% od celokupne 

aktive. Menice su porasle za 3,47 miliona, sa 18j88 na 22,35 

miliona, a dužnici po tekućem računu za 2,23 miliona, sa 35,2 

na 37,4 miliona. Hartijama od vrednosti Zavod nije ni rarfje 

posvećivao naročitu pažnju. Na njih otpada samo 1,3% cele 

aktive, odnosno 1 milion 188 hiljada. Povećanje prema pret

hodnoj godini iznosi 100 hiljada. Poslovanje sa devizama i 

valutama u 1935 blilo je znatno veće nego ranijih godina, a za

liha je porasla za 350 hiljada, sa 989 hiljada na 1 milion 339 

hiljada dinara.

Od svih strukturelnih promena aktive najinteresantnije 

su one ko,d likvidnih sredstava. Gotovina, ü koju ubrajamo
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blagajnu, potraživanje kod Narodne banke i Poštanske štedi

onice ii potraživanje kod ostalih banaka, povećana je u odnosu 

na prethodnu godinu Za 5,1 miliona i krajem 1935 iznosi 26,3 

miliona dinara. To je za 9,5 miliona dinara više od ukupnih 

bančinih sopstvenih sredstava, skoro 30% od ukupnog ban- 

činog obrtnog kapitala i preko 37% od tuđih sretstava. Za 

normalne prilike likviditet bi bio zaista suviše velik. Sada je 

to samo znak, da mora, pored sjajnog stanja Jugoslovenskog 

kreditnog zavoda, u njegovoj okolini biti nečeg nenormalnog, 

jer inače banci ne bi Klo potrebno da podržava tako ogromnu 

gotovinu. *

Povećanje poslovnog volumena trebalo bi da ima za 

posledicu i povećanje bruto-prihoda od kamate i provizije. Ne 

vidi se koliko iznosi stvarno povećanje, jer je u računu pri

hoda i rashoda kompenzirana aktivna i pasivna kamata, tako 

da se među prihodima pojavljuje samo saldo sa 4,16 miliona 

prema 4,3 miliona u 1934 godini. U 1935 ovaj je saldo u od

nosu na prethodnu godinu za 140 hiljada manji. To potiče otu

da što su tuđa sredstva porasla za 11 miliona, jer je za osta

tak od 5 miliona okruglo porasla gotovina. Uprkos ovom 

smanjenju, ukupni bruto-pifhodi su porasli zbog povećanja 

raznih prihoda za preko 200 hiljada sa 502 na 711 hiljada 

dinara.

Zbog povećanja poslovnog volumena u 1935 su porasli 

za 240 hiljada i troškovi i plate. Ali su porezi opali za 140 

hiljada sa 640 na 500 hiljada, a u 1935 i otpisi su b/li za 230 

hiljada manji nego u prethodnoj godini. Kao rezultat svega 

toga došlo je do povećanja čiste dobiti sa 1 milion 249 hi

ljada na 1 milion 485 hiljada dinara. Ona je ovako podeljena: 

750 hiljada akcionarima na ime 5% dividende; 400 hiljada re

zervnom fondu; 50 hiljada penzionom fondu; 178,2 hiljade čla

novima oba odbora na ime tantijeme, a ostatak od 107,2 hilja

da prenet je na novi račun.

U upravnom odboru su g. g.1: Adolf Minh, pretsednik; 

Ljuba Gođevac i J. Bin, potpretsednici; Slavko L. Singer, Bora 

Popovič, Dragomir N. Rakić, Aleksandar Minh, Mihajlo Lu- 

karević, Velimir Dimitrijević, Đorđe Lederer i Hinko Blivajs, 

članovi. U nadzornom odboru su g„ g.: Borislav Stojankić,

pretsednik; d-r Vinko Vrhunec, d-r Cvetko Gregor ć i Dragan 

Miličevič, članovi.

„ŠUMADIjA” A. D. ZA OSIGURANJE I REOSIGURANJE U 

BEOGRADU

Imali smo priliku da konstatujemo, da su naša osigu

ravajuća društva za vreme privredne depresije pokazala jaku 

otpornu snagu. Bankarska kriza i opšte nepoverenje ostavili su 

svoje tragove skoro jedino u sporijem priticanju premija i po

većanom broju storna. Sigurnost i likviditet naših osiguravaju

ćih društava do sada su uvek bili na potrebnoj visini.

Ove konstatacije važe u punoj meri i za »šumadiju«. 

a d. za osiguranje i reosiguranje u Beogradu. Prema velćčini 

premijskih rezervi i prenosnih premija ona spada u grupu ma

njih osiguravajućih društava. Osnovana je 1913 godine, ali je 

svoju delatnost počela tek posle svetskog rata. Analizom nje

zinih završnih računa za nekoliko poslednjih godina može se 

lako utvrditi, da je »Šumadija« neobično zdrava.

Aktiva

Račun izravnanja

1932 1933 1934

u hiljadama dinara

Osig. društva 1.952 1.157 955 957

Razna aktiva 604 1.027 625 579
Kauciije, gar., ostave 2.695 . — л— ' 3.078

’ Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 ЗјООО 3.000
Rezervni fond 1.091 1.196 1.339 1.493
Fond za pov. glav. 2j500 2.500 2.500 2.500

Fnod kurs. razl. papira. — ,— ' -.-: 210 592

Fond amort. nepokr. — j— --- 130 300

Rezervna premija života 10.086 8.602 9.673 10.576

pren. premija elem. 488 662 400 418

Rezerva za štete .... 335 172 233 115

Osig. društva 1.264 .3.848. 4.054 4.282

Kazna pasiva 331 243 424 182

Čist dobitak 300 519 510 620

Zbir bilansa 19.394 20.742 22.473 24.079

1935

Krajem 1935 pasiva iznosi okruglo 24 miliona dinara. 

Sa gledšlšta likvidnosti ona se može podeliti u tri grupe: čistu 

imovinu, dugoročne obaveze i kratkoročne obaveze. Čista imo

vina, koja se sastoji iz glavnice i fnđova, iznosi 7 milr'ona 855 

hiljada. Sa dotacijom rezervnom fondu iz čistog dobitka za 1935 

godinu ona će dostići skoro 8 miliona dinara. To znači da se 

sopstvena sredstva prema tuđima odnose kao 1 prema 2, što 

je za osiguravajuća društva ne samo povoljan, već neobično 

povoljan odnos. „Glavnica” sa 3 miliona i „fond za povećanje 

glavnice” sa 2,5 miliona dinara ne menjaju se već čitav njz 

gocfc'na. Nasuprot tome rezervni fond je porastao za 154 hi

ljade (sa 1,33 na 1,49 miliona), fond kursne razlike hartija od 

vrednost za 382 hiljade (sa 210 na 592 hiljade) i fond amorti

zacije nepokretnosti za 170 hiljada (sa 130 na 300 hiljada di

nara). Ukupno povećanje fondova u 1935 iznosi 706 hiljada.

Tako zvana prenosna pasiva pretstavlja dugoročne oba

veze. Na njih otpada okruglo 11 m/liona, i to na rezervnu pre

miju života 10,57 miliona i na prenosnu premiju elementara 418 

hiljada. Dugoročna obaveza „Šumadije” je i potraživanje osigu- 

ravajuć'h društava po pasivnom depou premijske rezerve ži

vota, koja iznosi 2,92 miliona. Prema tome na dugoročnu pa

sivu dolazi oko 58% obrtnog kapitala, odnosno oko 14 miliona 

dinara.

Na kratkročnu pasivu otpada samo 2,21 m liona, i to: 

potraživanje osiguravajućih društava po tekuć;m računima 1,36 

miliona, rezerva za neisplaćene štete 115 hiljada, razna pasiva 

182 hiljade i čisti dobitak od 620 hiljada (od čega se upotre

bljava 74 hiljade za povećanje sopstvenih sredstava).

Gotovinom u blagajni i realizacijom hartija od vrednosti 

mogla bi se odmah isplatiti celokupna kratkoročna pasiva. To 

znači da likviditet „Šumadije” ne bi došao u pitianje čak ni u 

slučaju da su sve ostale pozicije u aktivi dugoročne. A to si

gurno ne stoji.

Ni sa sigurnošću plasmana ona ne stoji nepovoljnije. 

Kao što smo videli, njena sopstvena sredstva iznose oko 8 mi

liona, a obaveze 16 miliona. Politika plasiranja „Šumadije” pot

puno odgovara principima nauke o osiguranju. Postoje uglav

nom 4 vrste plasmana: ulozi kod banaka (12 miliona 685 hilja

da), zajmovi na polise žiivota (1,77 miliona), hartije od vred

nosti (2,62 miliona) i nepokretnosti (5,4 miliona). Na ove če

tiri pozicije i na gotovinu otpada preko 93% celokupne aktive, 

odnosno 22,5 miliona. Pod raznom aktivom knjižena su nena

plaćena dokumenta sa 579 hiljada dinara, a pod osiguravaju

ćim društvima potraživanje „šumadije” po tekućim računima 

(360 hiljada) i aktivni depo premijske rezerve (596 hiljada),

Gotovina 1.403 40 32 55 Račun gubitka i dobitka

Banke 11.849 15.019 11.611 12.685 Rashodi 1932 1933 . 1934 1935
Zajmovi na pol. živ. 1.379 1.460 1.605 1.776 ' Opšti troškovi 1.901 1.445 1.425 1.574
Hart, od vrednosti 2.207 2.039 2.244 2.627 Provizije 226 580 545 429
Nepokretnost — •■—  ■ — 5.400 5.400 Otkupi i štete život neto 1.241 1J031 951 ’ 875
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■Štete elementara neto 495 789 222 275
Kamata - _ _  ■ ii 25 137 141
Ämortiz. nepokr. — — .—-■ 130 170

t)tpis dubioza 492 344 218 109

Kurs. razl. papira 869 168 — .— —

Rezervna premija živ. 7.802 8.602 9.673 10.576
Pren. premija elem. 488 662 400 418
'Rezerva za štete 470 172 233 115
Dobitak 489 519 510 620

Prihodi

Prenosne pozicije pr. god. 8.433 8.760 9.436 10.306

■Ostatak dobiti — .— — 6 — .—

Premije element, neto 2.003 1.655 1.000 1.045

Premije život neto 1.967 1.782 1.684 1.509

Dažbine element. 1.098 868 737 669

Dažbine život 29 18 5 3

;Prov. reosig. požar — .— 342 454 359

Kamata 885 927 783 742

Prihod efekata — .— 46 34 47

Prihod nepokretn. — .— — .— 270 471

..Razni prihodi 58 39 33 152

Zbir prihoda-rashoda 14.473 14.437 14.444 15.303

Kad se pažljivo razgledaju pojedine cifre u gornjem ra-

■«Čunu gubitka i dobitka, lako se može zaključiti da rad na akvi

ziciji novih poslova postaje sve teži. 'Naročito je karakteristično 

stalno opadanje naplaćenih premija i dažbina. Tako su, na pri

mer, premije elementara od 1932 do 1935 skoro prepolovljene. 

U svom izveštaju Uprava „Šumadije” se žali i na nezdravu 

premijsku politiku kod elementarnih osiguranja. Bezobzirnom 

konkurencijom stope su svedene na neverovatno nizak nivo, 

tako da se produkcija novih poslova mora „utrostručiti da bi 

se post'gla visina prihoda od premija i dažbina iz prethodne 

godine”. Kod osiguranja života vršeni su, usled opadanja ku

povne snage osiguranika, otkupi u većim razmerama, a iz istog 

razloga bilo je otežano i zaključivanje novih životnih osigura- 

жја. Otuda je u 1935 portfelj života opet smanjen. Stanje osi

guranih suma bilo je (u milionima dinara):

Krajem Broj Život Broj Elementar

polisa polisa

1933 2.143 41,1 11.149 2.678

1934 1.823 36,1 10.653 2.637

•1935 1.667 33,1 10j649 2.700

Sreća je da se procenat šteta postepeno normalizuje,

kao što se to vidi iz sledeće tablice (u hiljadama dinara):

Odellenje života Odeljenje elem.

Oodina Premije Štete % Premije Štete %

1933 1.782 1031 57.9 1.655 789 47,7

1934 1.684 951 56,5 1.000 222 22,2

1835 1.509 875 58,0 1.045 275 26,3

U 1934 i 1935 bio je naročito povoljan odnos između 

premija i šteta kod elementarnih osiguranja. Rezervne premije 

iivota se stalno povećavaju od 7,8 u 1932 godini na 10,57 mi- 

’lkma u 1935. To pak znači sve bolje fundiranje osiguravajućeg 

društva „Šumadija”. Opšti troškovi i plaćene provizije ostale 

su gotovo nepromenjene, odnosno provizije su za 116 hiljada 

manje, a troškovi su po prilici za isto toliki iznos veći. Prihodi 

"koji ne spadaju striktno u osiguranje, prihodi od imovine i 

imovinskih objekata društva doprineli su takođe da se slabija 

akvizicija novih poslova ne osefi na dobitku.

Sa prenosnim pozicijama bruto prihodi u 1935 izneli su

15,3 miliona, a bruto rashodi 14,68 miliona, tako da iskazani 

•čisti dobitak iznosi 620 hiljada. Ali to nije ceo dobitak. Tome 

treba dodati prihod od hartija rezervnog fonda od 103 hiljade 

1 döbitak na kursnoj razlici hartija od 382 hiljade dinara, po

sto su ova dva iznosa uneta neposredno u odgovarajuće fon

dove. To znači da ukupni čisti dobitak„šumadije” u 1935 iz

nosi 1 milion 105 hiljada d;nara, odnosno 36% od glavnice ili 

skoro 14% od ukupnih sopstvenih sredstava. Od. ove sume upo- 

trebljeno je 559 hiljada za povećanje đfuštvenih fondova, 396 

hiljada za isplatu dividende od 12% i 10% dividendni porez, 

112 hiljada za tantijemu, 25 hiljada za učešće osiguranika ži

vota u dobiti i 13,4 hiljada isplaćeno je Trgovačkom fondu. Od 

1914 do 1927 „Šumadija” nije plaćala dividendu, od 1928 dö

1934 ova je iznosila po 10% godišnje, a 1935 ona je, kao što 

se vidi, povećana na 12%. Dakle, uprkos teškoćama s kojima 

se kod nas morala boriti osiguravajuća struka, postignut je 

vrlo lep uspeh.

U upravi „Šumadije” su g. g.: Dobra S. Petkovič, pret- 

sednik; Dobrivoje T. Lazarevič, potpretsednik; f  Stevan J. jo- 

vanović-Resavac, Franja Bajloni, 2ivan Todorovič, Petar Mila- 

nović, jMilan B. Tomić, Ljubomir Trandafilović i Ilija S. llić, 

članovi. U nadzornom odboru su g. g.: Mladen 1. Obradović, 

Mih. Lukarević, Dimitrije St. Mirkovič, Milan Parivodić, Alek

sandar Tadić, Miilan Jevtič i Dimitrije Bogojević. Direktor je g. 

Jovan P. Nikolić.

ЧЕСКОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Постоје многи знаци који нам жмеазују да се га>сте- 

пено враћа ткшерење улагача у <новча»е заводе. Нарочитб у 
оне, који еу без врекзда мормално радили и у току баикар- 

ске 'кризе. Опет се примећује извесан1 прилив туђих оред- 

става. Разу.ме се, краткорочних. Међутим, питање пласмана 

оваквих средстава још je увек једео ©д најважнијих пита- 

ња нашег новчарства. Бавке су већ у 1934 располагале 

анатниј« ликвидним средствима. Иако су у току прошле 

Подине предузете многе мере ради шшшшвања привредне 

делатности у земљм, ипак та средства иису апсорбована. 

Шта више, ликвидност je и лорасла код «овчаних завода, 

који се иису корис.тили моратаријалнвм заштитом.

Међу овааше заводе спада и Чеокословеноха банха у 

Загребу, na није чуда што je у току прошле .подине и за 

њу тежиште проблема било у томе, да се нађу сигурни и 

ликвидии тшасмани, у која би се могла пласирати поверена 

краткорочна туђа средства. Банчин биланс за 1935 лодину 

показује нам, да je ona ипак успела да crnje пославање и 

дал>е развије. Томе je дотгринела и чињеница, што je Че- 

схословенока баика d r o  свбе окулила знатиу клијентелу, 

која joj je остала верна и у најтежим момемтима. Уосталом, 

како je она |једини већи новчани завод чешсловачке еми- 

грације, која у нашој прввреди заступа >вид«о местО', бакка 
има cse предуслове за нармалан развитак.

Биланс Ческославенске банке д. ,д. у Загребу за 4 
шоследње годиие .даје следећу слику :

1932 1933 1934 1935

Актива у х!иљадама динара

Благајна 3.769 4.521 3.358 2.364

Hap. банка и По-штанска штед. — — — 3.000
Новчани заводи 767 947 1.530 1.666
Вашуте и девизе 66 32 33 97
Ефекти 945 790 1.734 L204
Менице 27.908 21.125 21.081 21.586
Дужни-ци 16.100 16.308 16.721 16.956
Нечтокретности 1.193 767 3.337 3.337

Пасива

Г лавница 7.000 7.000 7.000 .7.000
Резерве 1.902 1.902 1.902 1.902
У л о ш д и  иа књиж. 34.443 27.239 25.740 27.894
Повериоци 6.068 6.809 11.031 12.424
Добитак 348 773 783 838
Збнр биланса ' 52.595 46.118 49.575 52.583
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. Банчии обртии капитал пшећам je у 1934 годинм за 

иреко 3,5 лшлиона динара. У 1935 имамо ново повећањс 

обртног калитала за 3 'дшлиоиа, са 49,57 «а  52,58 милиона. 

To je иооледица ливећања туђих (средстава, ,а доказује нам 

да; je 1код Ческословвнске баике криза поверења већ лре- 

брсиђена. Kao што се види, наставља се с мормалним радом 

и ироширен>ем паслшног волумеиа. Разу.ме ее, да je сада 

темно соорији, него што je то: био случај пре избијања баи- 

карске кризе, када je годишњи порает поверених ередстава 

прелазио и 10 .милиона динара. Али, то je ра-није једним 

делом било изазвавд и из®ршеиим фузијама са мањим бан- 

кама.

У 1935 години најјачи no paci показују улошци на 

књижице, Оии су повећани за 2,25 миииома, са 25,74 ва 

27,89 милиона динара. Релативно исто толики шраст има- 

мо и код паверилаца, кој« ©у повећани ica 11,03 ,«а 12,42 

милиоиа динара.

Сопствеиа средсгва остала су и прошле године ие- 

промешена. Она се састоје из главиице од 7 милиона и ре- 

зервиог фонда од 1,9 милиона динара.

Интересантае су и промеие у активи. Готовина у 

благајни, код Народне баике и Поштамске штедионмце и 

к.од осталих новчаних завода крајем 1935 прелази 7 мили- 

сша динара. Повећање пре:ма претходмој годши изнаси 2.14 

милиоиа. Никад »ије било толико готшине као крајем 1935. 

To показује знатае ликвидитет завода и велику обазривост 

управе приликом одобравања «ових зајмова.

Повећање кредита, меничиих и no тскућнм рачуну, je 

заиста незнатао, ако се упореди са појачан.ем .прилива ту- 

ђих [средстава. Меиични есконт inopacrao je за 500 хил>ада 

a дужници no текућем рачуну за 435 хил>ада. Тр значи да се 

ЈШ1 увек тешко налазе еигурни крашорочии иласмани.

У активи имамо ј:ош само једну знатнију прамеиу, и 

то: смањен>е ефеката за- 530 хиљада> са 1,73 на 1,20 лшли- 

о»а динара. У току прошле године «урсеви су порасли, na 

je банка то искористила и продајом једног дела ефеката 

реализовала je одловарајућу зараду на курспој prut.umi;.

Чжти добита« у 1935 данео> je, 475 хиљада, a ca пре- 

h o c o 'm  од 363 хиљаде из претходне лодине добитак , достиже 

838 хиљада. Овом прилмком треба споменути да Ческо- 

словенша баика отада међу ретке загребачке заводе, који 
су и у најтежеад периоду привредне депресије и банкарске 

кризе исплаћивали сразмерно доста лепу давиденду,

У управи Ческословенске банке д. д.( Загреб, налазе 

се следећа г. г.: Јарослав Навратил, претседник; Андреј

Бобош, Јан М. Лацко, Вацлав Петар, Фердинаид Фридрих, 

инж. Рудолф Јунгман, арх. Лав Калда, Ђуро Микуш, Фло- 

ријан Седлачек, Адолф Кралик. Директор je г. Јосип Без- 
дичек.

ПРВО ХРВАТСКО ВАРАЖДИНСКО Д.Д. ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ 

РАСВЈЕТУ, ВАРАЖДИН

За :прво хрватско! вараждинско д.д., као.и за целокуп- 

нунашу електричну индустрију 1935 била je јубиларна поди- 

на. Наиме ово друштво je основано тачно пре 40 година са 

Гдавницом од 135 хиљада форингги. 1895 године прорадила 

je у Вараждину и његова муњара, «aio прва електрична цен- 

трала ma теритарији данашње Југославије и на Балкану. Пр- 

вобитно погон је.био парни, али je 1910 преудешен на ди- 

зелмоторе. Вараждинска мсуњара je давала Вараждину елек- 

трично осветљење пуне 33 подине. Међутим, у 1927 закључен 

je необичио, повољан yroBqp ca Електраном Фала; према ко- 

јем je од децембра 1928 ова последња почела да лиферује 

струју Првом вараждииском д.д. У вези са .прикључком иа 

Фалу преграђена je градска мрежа, a односни трошкови по- 

кривеии icy. једним зајмом, моји друштво отплаћује брзи.м 

sreiMiKKM. И у i935 струја je купова«а од Електране Фала,, ,а

централа у Вараждииу служила. je еамо за резерву за слу- 
чај прекида «а далеководу. Укупна прошводња струје у  1935 

изнела je 1,44 милисша к, в. часола, од чега je утрошеио na 
.прилици 1ji за; освет.%ење, a 3/4 за погон индустријских м®- 
тора.

Финансијско crai&e и резултат лословања Првог xip- 

ватског вараждинског д јд . најбоље се види из следеће та- 

блице, у којој см-о упоредили главне билаисне позидије зк 

последње три тодане:

№чун мзравиам

Актива 1933. 1934. 1935...

Стројеви, некр. и .мрежа 6.727 6.824 7.136 ■

Бла1гајна 45 42 55

Роба 217 233 243'

Дужници 1.000 522 ’ 653

. Пасша

Главница 67,5 67,5 67,5

Резервпи фонд 67,5- 67,5 61,5

Рачун амортизације 2.472 3.015 3.585

Пензиои?т фонд 1.116 1.186 1.236

Менице, Швериоци 4.213 3.155 З.Ш4

Преносна пасива 41 115 112

Оставе 1.500 1.500 2.6QÖ

Добитак 12,7 15 15

Збир биланса 9.490 9.121 10.68?

Ра-чун губитма н добитка

Расходи

П(роизводња струје 952 1.079 999'

Плате и наднице 325 371 366

Трошкови 147 165 166

Одржавање зграда, мреже итд. 104 200 254

Порези 144 94 94

Камате 368 244 23!

Фонд амортизације 452 542 570

Чисти добитак 12,7 15 15

Приходи

Од CTipyje 2.467 2.668 2.559

Ha роби 39 43 136

Збир прихода или расхода 2.506 2.711 2.695-

У 1935 инвестиције су за 312 хиљада веће не;го у

Претходној годиеи и износе 7,13 милиона. Друштво води у

паоиви рачун амортизације који je већ достигао 50% од

набавне вредности инвестиције.

Главница од 135 хиљада форинти претворена je у

овоје време у динаре и од тада je осташа «епрамењена са

67,5 хил.ада, Резерв1ни фонд je одавна достигао 100% глав- 

нице. Дуговање друштва (урачунавши ту и ово ineH3HiO'HOi№ 

фонду) «рајем 1935 износи 4,23 милиона. Taj дуг који je 

направљен непосредно пред почетак кризе и стално смањи- 

вање продајних цена слрује су узрок збаг којег се улркос 

знатном проширењу пословања постиже сраз.мерпо мали 

чмсти добитак. Ипак се мора приметити да еу и дотације 

амортшационом фсшду знатне, што je свакако за тохвалу.

Уосталом, износ исказане чисте добити у овом слу- 

чају и не игра нарочиту улогу, ijep се скоро све а-кције 

(98,41%) налазе у својини Општине лрада Вараждина. A 

шој иије стало толико до дивиденде, колико до шт-о потшу- 

нијег и !П10!ВОљ|н1ијег задввољавања једне неопходне потребе 

грађанства и локалне индустрије.

У управи су г јг .:  Стј. Новаковић, претседник; Моран- 

ДИН1И Валент, Хикец, д-р Посмоди, М. Рубииић, Хуго Bajic- 

фелд, Инж. Дамашка, д-р Пулпрам и д-р Енгелхарт. У 

надзорном одбору су г.г.; Винко Грчевић, Јосип Кауф- и 

Тито.Копрек. Директор je г. Инж. Лесковар.
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Uvećan broj

Sadržaj:

Prometna banka a. d., Beograd 

ЈБубљаиска кредитна банка, Љубљана. 

Fabrika sapuna ,Merjna” u. d., Kruševac 

Jatfransko-podunavska banka, Beograd

PROMETNA BANKA A. D., BEOGRAD

Prometna banka je jedna od najvećih poslovnih banaka 

u Jugoslaviji. Čitaocima naših anai'za je poznato da njezin 

organizam treba podeliti u dve grupe privređivanja. Pored či

sto bankarskog iposla ona ima i vrlo velike industrijske an

gažmane., 1 to ne samo putem kreditiranja raznih preduzeća. 

Naprotiv, Prometna banka upravlja odnosn m industrijskim 

preduzećima neposredno kao i svojim ostalim odeljenjima. 

Njeno učestvovanje u industriji nije ograničeno samo na jednu 

granu industrijske delatnosti već na više njih. Prometna banka 

kao industrijalac angažovana je u šumskoj odnosno drvar

skoj industrij1, u rečnom brodarstvu i u mašinskoj industriji

— fabrici vagona i gvozdenih konstrukcija u Kruševcu. U 

njenom sastavu nalazi se čak i jedno poljsko dobro. Posred

no —  putem afiliranih preduzeća ona je zainteresovana u 

građevinarstvu, u osiguranju itd.

Rad na ban činim strugarama u Beogradu i u Bosanskoj 

Jagodini bio je u prošloj godini otežan usled nerešenog pi

tanja dobave sirovina. Bančino brodarstvo imalo je da se 

bori s oštrom konkurencijom. Brodarstvo bi ipak moglo po

krivati svoju režiju, da se nije morao obnavljati vozni park. 

Fabrika vagona i gvozdenih konstrukcija u Kruševcu u pro

šloj godini nije imala dovoljno porudžbina, iako su od strane 

uprave činjeni vel;ki napori za dobijanje novih poslova. Sa 

tom teškoćom morala su se, uostalom, boriti gotovo sva naša 

velika preduzeća mašinske industrije. Za njih, naime, u glav

nom dolaze u pitanje porudžbine naših železnica, koje su i 

u 1935 bile vrlo retke. Opšte stanje naše narodne privrede 

svakako se popravilo u poređenju sa prethodnom godinom,

ali se još nije moglo primetiti osetnije poboljšanje i u indu

strijskim preduzećima Prometne banke, jer je potrebno iz- 

vesno vreme, dok se ona ne oporave od šteta pretrpljenih

usled teških prilika iz ranijih godinaj

U bankarskom poslu odliv uloga je zaustavljen. Ulozi 

su u 1935 čak i porasli sa 11,09 na 15,81 miliona dinara. 

Inače, Prometna banka nije tražila moratorijum, a nije se 

njime ni via facti koristila, . već je svojim obavezama uvek 

tačno i na vreme odgovarala. Iz razumljive predostrožnosti 

njeno kreditno poslovanje bilo je i u 1935 ograničeno pogla
vito na stare komitente.

Bilans za četiri poslednje godine ovako izgleda:

Račun izravnanja

Blagajnički zapisi 1.000 4? -̂ -i 750 г

Državni bonovi 4,177 1.276 3.976 3.552,

Zajmovi:

po menicama 11.497 9.679 9.465 7.797

po zalogama 333 234 38 74

po tek. računima 15.037 17.013 13.491 17.423

Ukupno: 26.867 26.926 22.994 25.294

Bančina preduzeća:

Strugare 19.693 15.796 14.997 12.824

Brodarstvo 7.629 6.126 6.529 6.605

Fabrika vagona 13.209 8.956 8.169 1.941

Poljsko dobro Topoljak — — 1.908 1.941

Ukupno: 40.531 30.878 31 „604 30.096

Nepokretnosti 9.793 10.690 9.380 9935

Hartije od vrednosti 16.493 16.602 16.765 17.665

Vrednost rezervnog fonda 13.051 13.355 15.644 18 323

Nameštaj 1 d'n. 1 din. 1 din. 1 din.

Kaucije, ostave itd. 146.424 87.923 73Д 34 80.911

Gubitak — 2.085 2.955 3:525

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20000

Fondovi: .

stalni rezervni 5.000 5.000 5.000 5.000

osobeni rezervni 13.564 14.787 14.212 12.483

valorizacioni 2.71Ö 2.710 2.710 2.710

kursne razlike — 596 2.919 5.426

Ukupno:

Obaveze:

21.274 23.093 24.841 25.619

ulozi na štednju 22.445 16.056 11.097 15.818
tekući računi 31.229 34.531 42.917 42.700

reeskont 15.732 9.878 6.052 5.790

Ukupno: 69.407 60Ш5 60.066 64.308

Privremeni računi 1.287 — 746 468-
Prenosna kamata 64 42 41 37

Dividenda 800 — — —

Tantijema 283 — • — ,—

Zbir bilansa 259.539 191.548 178.839 191.350

Aktiva 1932 1933 1934 1935
Gotovina: u hiljadama dinara

u blagajni 297 865 1.107 949
Narodna banka 902 669 529 1,100
u stranoj moneti 4 1 — —

Ukupno: 1.203 1.535 1.636 2.049

Obrtni kapital 113.115 103.619 105.705 110.439

Bančin obrtni kapital u 1935 iznosi 110 miliona prema 

105 miliona u prethodnoj godini i 137 miliona u 1930, kada je 

u stvari b;o najveći. Ovaj obrtni kapital podeljen’je u 1935 

na sledeće izvore: 45,6 miliona su sopstvena sredstva, a 64,8 

miliona tuđa. Odnos je neobično povoljan, jer tuđa sredstva 

nisu ni l 1/» puta veća od sopstvenih.

Glavnica Prometne banke iznosi 20 miliona, a fondovi

25,6 miliona odnosno 128% od glavnice. Postoje četiri fonda. 

Stalni rezervni (5 miliona) i valorizacioni (2,71 miliona) iska-
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-zuju se već sedam godina (od 1929) u nepromenjenim izno

sima. Fond kursne razlike iznosio je u 1930 godini 6,12 miliona. 

Zatim se zbog pada kurseva svih naših efekata potpuno isto

pio. U 1932 godini uopšte ga nema, a u sledečim godinama, 

pošto su se kursevi efekata opet popravili, on stalno raste i 

krajem 1935 iskazan je sa 5,42 miliona. Osobeni rezervni fond 

bio je najjači u 1933 godini sa 14,78 miliona. Njemu se svake 

godine dotira prihod hartija od vrednosti fondova, ali se iz 

njega pokriva i poslovni gubitak. Tako je on smanjen sa 14,78 

miliona u 1933 na 12,48 miliona u 1935, a posle odluke zbora 

da se i računski gubitak za 1935 od 3 miliona 525 hiljada po

krije iz ovog fonda, on će se smanjiti na 8,95 miliona dinara.

Tuđa sredstva iznose 64,8 miliona prema 60,8 miliona 

u 1934 godini i 89 miliona u 1930, kada su u stvari bila do

stigla rekordnu visinu. Karakterističan je porast uloga u 1935 

godini za skoro 5 miliona, sa 11,07 na 15,81 miliona dinara. 

Ovaj porast znači da je kod Prometne banke kr'za poverenja 

.sasvim prebrođena i da se prilike postepeno kcnsoliduju.

U 1935 imamo i nekoliko interesantnih promena u ak

tivi. Aktivni poslovi Prometne banke mogu se podeliti u tri 

grupe: Eskont, lombard, tekući računi i likvidna sredstva za

jedno 30,89 miliona; bančina preduzeća i nepokretnosti 40,03 

miliona i hartije od vrednosti 35,98 miliona dinara.

Prva grupa pretstavlja regularan bankarski posao. Prvo 

da se zadržimo kod likvidnih sredstava. Ovamo možemo ubro

jiti i državne bonove-, čiji je iznos poslednje godine smanjen 

sa 3,97 na 3.55 miliona. Krajem 1935 nema više blagajničkih 

zapisa, koji su u 1934 bilansirani sa 750 hiljada. Gotovina u 

blagajni i kod Narodne banke je povećana sa 1,63 na 2,04 

miliona. Ukupna likvidna sredstva iznose 5,6 nrliona prema

6,3 miliona krajem 1934., Kod zajmova imamo povećanje sa

22,99 na 25,29 miliona. Eskont je u stvari za 1,66 miliona manji 

nego krajem prethodne godine, ali su aktivni tekući računi po

rasli za 3,93 miliona dinara.

Drugu grupu aktivnih poslova čine bančina preduzeća 

sa 30,09 miliona i nepokretnosti sa 9,93 miliona dinara. U od

nosu na iprethodnu godinu nepokretnosti su porasle za 555 hi

ljada, a bilansirana vrednost preduzeća je za 1,5 miliona manja. 

Najveći je bančin angažman u šumskoj industriji, zatim onaj u 

fabrici vagona i gvozdenih konstrukcija; odmah posle ovoga 

dolazi brodarstvo i najzad poljsko dobro Topolovac. Brojke 

koje se odnose na preduzeća ne pretstavljaju imobilni plasman, 

već ukupna zaduženja odnosno zajmove bančinim preduzećima. 

Razume se da ta zaduženja delimično mogu i moraju da budu 

likvidna. Inače, nepokretnosti i preduzeća potpuno su pokri

vena bančinim sopstvenim sredstvima.

Hartije od vrednosti iskazane su u 1935 sa 35,98 miliona 

prema 32,41 miliona u 1934. Porast iznosi 3,57 miliona, od 

čega otpada 2,5 miliona na kursnu zaradu.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

u hiljadama dinara

Т roškovi 2.572 2,260 2.010 1.659

Kamata 5.043 4.079 3.406 2.972

Otpisi 2.642 — .71 758

Gubitak na efektima 136 — — —

Gubitak preduzeća — 2.579 2.006 2.762

Čista dobit ■ 1.259 — — —

Prihodi

Od nepokretnosti 1.453 1.415 1.335 1.315

Od hartija od vrednosti 1.686 740 733 702

Kamata 5.069 2.432 1.716 1416

Provizije i prih. preduzeća 2.746 1.193 690 829

Napi. otpis, potraž. 598 ■ — 62 43

Razni prihodi — 953 — 321

Gubitak — 2.085 2.955 3,525

Zbir prihoda i rashoda 3.397 3.004 2.654

Ukupni prihodi iznose per saldo 8,15 miliona. Ako se 

od toga odbije gubitak od 3,52 miliona, onda iznose svega 4,6 

miliona, odnosno za 90 hiljada više nego u prethodnoj godini. 

Porasli su prihodi od preduzeća, provizije i razni prihodi, a 

opali od kamata. Kod rashoda učinjene su znatne uštede u 

troškovima i pasivnim kamatama, ali to nije moglo smanjiti 

iskazani gubitak, jer je porastao gubitak preduzeća, a pove
ćani su i otpisi.

Kao što je spomenuto, računski gubitak za 1935 god. 

iznosi 3 miliona 525 hiljada. Stvarni gubitak ipak nije toliki. 

Naime, kursna razlika hart ja od vrednosti od 2,5 miliona do

tirana je neposredno odnosnom fondu kursne razlike, a prihod 

od hartija od 1,22 nrliona nije takođe knjižen preko računa 

dobitka, već je unet neposredno u osobeni rezervni fond. To 

znači da je prošla poslovna godina stvarno završena sa malim 

dobitkom od oko 200 hiljada dinara. Regularni bankarski po

sao i preduzeća su bila pasivna, ali je to nadoknađeno dobit

kom na kursu i prihodima od hartija.

U upravi su gospoda: Miloš Savčić. pretsednik; Vasa 

Jovanovič, Živojin Jankov ć, Aleksandar Acović, Vladeta Sav

čić, Jovan J. Lučić; Košta L. Timotijević, Milenko M. Savčić i 

Liubiša M. Savčić. U nadzornom odboru su g g.: Milutin Sta

nojevič, pretsednik; Milan Parivodić, Jakov Savč ć, Stevan M. 

Milovanovič i Dimitrije S. Mirkovič.

ЉУБЉАНСКА КРЕДИТНА БАНКА, ЉУБЉАНА

Иако je Љубљанска кредитна банка новчани завод ca 

изразито словеначким катмталсм, ишх њена делатност није 

ограничена на саму Словееију, пошто оодржава филијале и 

у другим жрајевима: у Сплмту, Шибенику, у Новам Саду, 

у Затребу итд. По брсуу филијала, зко не рачунамо Прву 

хрватоку штедиоиицу, она се налази на вадећем Mecty. У 

току баикарске кризе иеколико филијала je ликвидираио, 

али их Љубљаиска кредитна баика ипак има 'jmi десет. За 

њу je криза поверења и.мала још теже. лоследице. Д о в о ј ш о  

je «ашменути да je збир њеног билаиса ca 653 милиоиа у

1930 сведен на 322 милиона у 1935 години. Улози на штед- 

њу (старо по-словање) су у том раздобљу опали ca 166 нз 

86 милиоиа, a разни повериоци ca 346 на 114 милиона.

Одлив туђих средстава био je узео тако олромне ди- 

мензије, да je то бамку приморало да крајем маја 1932 >по- 

диие затражи заштиту, -јер се и поред одличиог ликвиди- 

тета нкје добила право*времено помоћ од Народне банке. По- 

што je прочистила свој биланс, 20 августа 1935 одобрен je 

санациоки пј>едлог Љубљанске кредитпе банке. Акцвоиари 

су учинили orpojMHe жртве. Отписане су с.ве интерие резер- 

ве, које се ие јављају у билансу; затим, јавне резерве у 

кзносу од 11,8 милисма, чисти доходак из године 1932 до

1934 у укупном из-ноеу од 12,5 милиона, и најзад главиица 

je снижена за 30 милионаг од 50 'милиона на 20 милиона ди- 

«ара. Према улагачи.ма и пјавериоцима ба«ка je поступилл 

иеобично -кулантно. Иако je према Уредби имала «огућиост 

да 40% свих својих обавеза претвори у нову приоритетиу 

главницу и специјални резервни фонд, ипак се тим правом 

иије користила, већ £е обратила једино већим улагачима, 

који су уписали добровољио нову приоритетну главницу од 

10 милиона, Мали и средњи улагачи остали су у целост« 

поштеђени. Kao што се види из података о  новом по.слова- 

њу, криза je преброђена, na се оиет враћа и раније повере- 
ше улагача.

Рачун из1равнан>а за неколико последњих година пру- 

жа следећу слику (старо иословање за 1933—.1935):
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Актива 1930. 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Благајна 22.532 1.971 1.193 1.995

Хартије 10д вредности 21.417 14.034 14.245 13.842

Менице 102.784 48.173 39.805 33.575

Ломбардни зајмови 12.972 4.302 2.659 635

Дужиици

банке 16.719 1.425 879 1.218

покривени залог.ол! 182.839 98.168 90.297 77.063

покривени блаижо акц. 180.839 121.299 62.281 53.563

Конзорцијални nocлови 30.297 32.530 48.089 47.916

Непокретности 20.726 24.775 34.412 30.933

Инвентар --- 1.040 903 949

Курсна разлика папира 3.838 ---

Остала актива 7.585

Ново пословање -- 38.911 44.840 63.332

Пасива

Главница 50.000 50.000 20.000 20.000

Приоритетиа глаздица ---  --- - ---  10.000

Резерве 11.467 9.199 ---  104

Улози на књижице 166.346 101.788 98.060 86.036

Улози no тек. рач. 161.172 ---  ---  ---

Повериоци 184.702 146.525 134.994 114.699

Реесконт 11.765 40.828 33.228 28.250

Сопствевм акцепти ---  2.043 32 32

Разна пасива ---  ---  ---  6.736
Ново пословање ---  38.911 44.840 63.332

Добит 5.421 4.007 87 3.411
Збир биланса 653.237 400.122 346.572 332.607

Упркос порасту н-овог пословања. скоро за 50f%, збир 

биланса у 1935 je за 14 милџоиа мањи него у лретходној 

подини. Добровол.ним упигом приоритетне главнице од стра- 

не већих улагача одноого поверилаца сопетвена средства 

су повећана на 30 милиоиа. Дотацијама из добитка за 1935 

баичине резерве, које су крај ем 1935 исказане за 104 хил>а- 

де, порашће на 2,12 милиша. Обавезе из старог пословања 

смањене су у 1935 за преко 37 милиона, од чега je 10 ми- 

лиона, као што je отоменуто, претаорено у приоритетну 

глашшцу, a остатак je исплаћен. Сви улошци до 2000 дина- 

ра преиети .су на рачун 'новог пословања за које не лостоје 

кикаква ограничења. Поред тога, старим ловериоцима су 

иоплаћене и све доопеле камате. Укупна свота свих исплата 

и шмпанзација од дана када je Љубљанска кредитна банка 

добила заштиту т.ј. од 26 маја 1932 до краја 1935 године 

извоси 100,77 милиона. A исплате извршене пре заштитеиз- 

iLOce ото 200 милиона динара. To je доказ да je за време 

панике улагача банчина актива морала бити необично ли- 

квидна.

Разуме се да je због ралидног смањења пасиве мора- 

ло и у активи да дође до великих про.мена. Менице су пале 

са 102 милиона у 1930 на 33 .милиона у 1935. Ломбардни 

зајмоеи су истовремево сведени са 12,97 .милиона на цигло 

635 хиљада. Најјаче смањење имамо паж. код дужника, који 

су Ггали за четврт милијарде динара, са 380 на 130 милиона. 

Непокретности су углаваом због валојризације порасле са

20,7 милиона у 1930 на 34,4 лшлиона крајем 1934. У 1935 

бшаасна вредност непокретности опет je смањена, јер су 

две станбене куће чииовништва у вредности од 3,13 милио- 

на пршуштене пензиоиом фоиду, који je постао самосталан.

Портфељ банчиних хартија од вредноети пао je од

1930 т  краја 1935 за 7,4 мшшош, од чега отпада на сма- 

н>ење у 1935 години 400 хиљада, Промене код хартија од 

вредности у 1935 ипак су знатаије. Један део државних па- 

пира у курсној вредности од 3,33 милиона препуштен je 

пензиоиом фонду. С друге стране je, због пораста курсева, 

на хартијама постишут и курони добитан од 1,65 милиона.

Банчини конзорцијалди послови исказани -су крајем 

1935 са 47,9 милио-на. У односу-иа претходну годину оии су

само иезнатно смањени, за 173 хиљаде, али су према 1930 

порасли скоро за 18 милиона, са 30,29 на 47,91 милиона ди- 

нара. У погледу коизорцијалних послова банчина управа на- 

помиње у свом извештају, да je уопех банчиних индустрија 

у 1935 био поволЈНИзи него у претжодној години. Предузеће 

у коме je банка «ајвише ангажована, маиме Удружене твор- 

иице папира Вевче, Горичане и Медводе д.д. Љубљана, раде 

повољно и изводе систе.матску модернизацију -свог уређаја, 

што ће шихов поло-жај знатно ојачати. Врло леп уепех je 

постигла и Творница шешира „Шешир” д.д. Шкофја Љжа, 

као и „Славија” југословенсжа осигуравајућа банжа у Љуб- 

љани. Повећале су свој промет Стројне товарне ин ливарне 

Д.Д. Љубљана, „Петовиа” кожарска индустрија д.д. Птуј', 

Творница »оиопа и ужарије д.д. Лросупље и Текста д.д. за 

текстилну производњу у Марибору. Код Творнице ланаца 

д.д. Лесце мод Бледа промет je назадовао због пшрета рад- 

ништва који je трајао три недеље. Посдовна година закљу- 

чена je ипак само са малим губитком „Сладкор” д.з.о.з. Љуб- 

љана радио je нешто слабије нег,о ранијих година, због 

утакмице између приватиих и државних фабрика шећера, 

али je годииу ипак закључш еа малим добитком. Сплошна 

ставбена дружба д.д. Марибор ттокрива отписе и камате и 

очекује повол.иији успех у вези с повећањем промета и из- 

вршењем реорганизације. Најгоре je прошао „Југолес“, ин- 

ду-стрија дрва друшгво с.о.ј. Чрномељ; «оји приступа ликви- 

дацији због сталног назадовања прође на тржишту дрва.

Што се тиче новог пословања треба констато!вати да 

оио врло лепо напредује. Нпви улози порасли су у 1935 са 

44 милиона на 63 милиона, жао што се то види из следеће 
таблице

Актива 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара
Благајна и жиро-рачуни 21.874 20.317 26.378
Валуте 285 798 310
Менице 3.632 10.750 21.840
Ломбзрд 175 1.594 1.527
Дужници 12.945 11.381 13.277

Пасива

Улози на књижице 8.283 14.724 16.656
Поввриоци 30.628 30.116 46.676
Укупио ново пословање 38.911 44.840 63.332

Oko 40% еових средстава налази се у благајни одно-
oho на жиро-рачунима к-од Нарадне банке, Поштаноке ште- 

дионице, Државне хипотекарне банке и осталих завода. To 

je знак велике ликвидвости eoiBor пословања. Тражња нових 

зајмова je била зшатна, али се банка аграничила на кратмо- 

рачно финан1сирање извоза «а есконт сигурних и ликвидних 

меница. Дужници су порасли са 11,38 на 13,27 милиона, a 

менице са окоро 10,75 на 21,84 милиона. Ломбард je остао 

потово иепромењен са 1,5 Јиилиона динара.

Рачун губитка и добитка за 1935 овако изгледа (у хи- 
љадама динара):

РаСходи Приходи
Камате 11.307 Пренос добитка 87
Трошкови 2.419 Приход ефеката 1.251
Плате и пензије 6.726 Камате 21.239
Порези 896 Непокретности 886
Отпис намештаја 139 Износ банчиних послова 5.770
Отпие дубиоза 4.329
Добитак 3.417
Збир 29.233 Збир 29.233

Плате су за 617 хиљада веће иего у претходној го- 

дини, али су ипак за преко 4 милиона односно 411% мање 

него у 1931. Управни трошкови износе 2,41 .милиоиа и већи 

су за 31 хиљаду иего у 1934. Како су се улркос строгој 

оцеви дужника у пречишћеном билаасу за 1934 код реали- 

зације неких рачуна јавше извесне дубиозе, и ирајем 1935
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je швршен охпас сушшвих датраживања од 4,32 милиона 

динара. Преостао je чисти добитаж од 3 милиома 417 хи- 

љада. Од тога je употребљено 400 хиљада за исплату 41% 

дивиденде на лриоритешу главницу; резервном фолду je до- 

тирано 166 хиљада, фонду курсне фазлике 1,5 милион, a 

пенциоиом фоиду 1 милион динара. Остатак од 351 хиљаде. 

пренет je иа нови рачун.

У упраином одбару су тјг .: Алојзиј Вадник, претсед- 

ник; Иваш Јелачини д-р Ернест Рекар, потпретседници; Ви- 

лим Бизјак, Јанко Чешиик, дкр ЈернеЈ Демшар, инж. Оскар 

Драчар, Фран Хмелак, Август Јенко, инж. Томо Кнез, д~р 

Алојзиј Кобал, Јосип Огоренц, Jleo Соуван, Херберт Во~ 

шнаг и Јакоб Задравец, члаиови, У Надзорно,« «одбору су 

г.г.: д-р Иван Боле, д-р Јанко Керсник, Виктор Наглас, Ми- 

лош Осет и Мирко Степић. Главии директор je г. Хануш 

Крофта, a директори су г.г.: Рихард Швингер, д-р Фран 

Павлин и Фран 'Рус.

FABRIKA SAPUNA „MERIMA” A. D., KRUŠEVAC

Jedna od najvećih fabrika sapuna u celoj našoj državi, 

a najveća u Srbiji je »Merima« u Kruševcu. Ona je i jedna 

od najstarijih; postoji već oko 80 godina kao privatna firma. 

U 1927 g. pretvorena je u akcionarsko društvo sa kapitalom 

od 10 mil. din., podeljenih u 100 hiljada akcija od po 100 din. 

nominale. Pretvaranje u akcionarsko društvo pretstavlja pre

okret i u organizaciji proizvodnje. Fabrika je modernizovana; 

ona od tada raspolaže najsavršenijim mašinama i uređajem koji 

joj dozvoljava racionalnu proizvodnju i po kvalitetu i po spo- 

ijašnosti i opremi. »Merima« sapun je danas među najpozna

tijim markama i to od običnih do najfinijih vrsta. Fabrika ra

spolaže specijalnim laboratorijama za proizvodnju luksuznih 

parfema, kolonjskih voda, pudera, krema, medicinskih sapuna 

itd. Sopstvena kartonaža i štamparija proizvode potrebne ku

tije i omote. U stvari, kod »Merime« se ne radi o jednoj, već

0 više fabrika. Ona je organizovana po ugledu na najsavrše- 

nija svetska preduzeća. Naša potrošačka publika je delom 

veoma- prefinjenog ukusa što se tiče kozmetičnih artikala. Da 

su fabrikati »Merime« prodrli i osvojili tržište, ima se zahva

liti primernoj organizaciji proizvodnje.

Naša hemijska industrija se razvijala u prošloj godini 

nejednako. Što se fabrika sapuna tiče, one su se borile sa ve

likim teškoćama. Sirovine za fabrikaciju, koje velikim delom 

dolaze iz inostranstva, poskupile su u 1935 g. za preko 40%. 

Fabrika se našla između dva žrvnja, jer naše tržište je slabe 

kupovne snage i nije moglo da podnese povišenje cena koje 

bi odgovaralo stvarnom povećanju proizvodnih troškova usled 

poskupljenja sirovina. 1 ne samo to. Upravni odbor u go

dišnjem izveštaju kaže između ostalog: »I ono malo pogod

nosti što smo imali u inostranstvu pri kupovanju, otpalo je. 

Sve kupovine morali smo plaćati u gotovom novcu, unapred, 

a na isporuku robe koja je unapred plaćana, često smo morali 

čekati po dva ili tri meseca. Koliki je gubitak na kamatama 

bio u ovakvim slučajevima, ne treba naročito podvlačiti, kad 

spomenemo da se uvek radilo o iznosima od nekoliko stotina 

hiljada dinara«.

I uprkos svemu tome uprava, uzimajući u obzir naše 

privredne prilike i opterećenost naroda, povisila je cene goto

vih proizvoda tek u oktobru.

Povišenje cena pada u period poboljšanja svih cena,

1 samo zahvaljujući toj okolnosti nije bilo osetnijih posledica. 

Sapun je artikal koji se troši od najširih, pa i najsiromašn;jih 

slojeva. Svaka promena u kupovnoj moći ili u promeni cena 

mora imati svoj uticaj na prođu. Za fabrike sapuna pret

stavlja težak udarac što je povećanje kupovne moći paralisano 

većim cenama sirovina. Potrošnja sapuna je kod nas, u upo- 

ređenju sa ostalim zemljama, vrlo niska. Mi se tu nalazimo 

među poslednjim evropskim državama. U seljačkim gazdinstvi

ma je kupovina za vreme krize znatno smanjenja, a ni prošla 

godina, u kojoj su cene zemljoradničkih proizvoda bile bolje, 

nije donela znatno povećanje obima poslova.

iz niže navedenih uporednih brojeva bilansa vidi se da 

je i pored teških prilika koje koče razvitak poslovanja »Me

rima« uspela da održi svoj status netaknut zahvaljujući svom 

odličnom finansijskom i organizacionom temelju, čak je uspe

la i da realizuje dobitak, mada u neznatnom iznosu.

Račun Izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934

u hiljadama dinara

1935

Gotovina 323 880 528 24
Hartije od vrednosti 151 151 151 147
Dužnici 5.440 5.207 5.017 5.434
Nepokretnosti 2.280 2.188 2.145 2.100
Mašine 1.440 1.296 1.166 1.050
Nameštaj, alat, pribor 

Fabrikacija:

468 500 567 577

sirovine 818 686 1.077 1.465
materijal 247 278 243 265

Polufabrikati U376 1.569 1.510 1.464
Laboratorium 218 513 397 343
Kartonaža 463 395 412 430
Gotova roba 

Kosmetičko odeljenje:

585 350 597 577

materijal 1.435 1.243 1.177 1.140
gotova roba 142 129 116 117

Obaveze u stranoj moneti — — — 4
Razne osobe — 263 445 888
Ostave 33.258 2,828 2.828 2.833
Gubitak 270 — — —

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000
Rezervni fond 299 297 297 297
činovnički penz. fond — 41 41 41
Menice 4.000 4.000 4.000 4.000
Tekući računi 1.230 1 '240 764 953
Banke —. .—. —  i' 705
Neisplaćena dividenda ■i— 2 - 3
Obaveze u stran, moneti 119 249 92 .__L

Dobitak za prenos u novu god. — 829 400 26
Ostavi jači ostava 3.258 2.828 2.828 2.833
Zbir bilansa 18.915 18.629 18.425 18,860

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1934

u hiljadama dinara

1936

Režije i porez 2,785 2,188 2.401

Amortizacije 307 237 225

Gubitak na efektima 21 —  ■ 0,7

Dobitak — 440 26

Prihodi
Dobitak na robi 2,339 2,637 2,464

Razni prihodi 642 247 142

Naplaćena dubioza 86 109 48

Gubitak 270 — -—

Zbir prihoda ili rashoda 3.397 3.004 2.654
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Obrtni kapital fabrike povećao se neznatno, sa 18,4 mil. 

u 1934 g„ na 18,860 mil. u 1935 g. dok se prema ranijim 

godinama smanjio. Sopstvena sretstva ostala su nepromenjena 

već tri godine. 1 menični dug od 4 mil. ostao je na istoj vi

sini prema ranijim godinama. Tu se radi verovatno o stalnom 

učešću sa prijateljske strane tako da se ova pozicija može 

ubrajati u dugoročne obaveze. Što se tiče kratkoročnih oba

veza po tekućem računu, usledilo je povećanje sa 764 hilj. na 

\953 hilj. U blansu je odvojeno navedeno dugovanje prema ban

kama u visini od 705 hilj. din., koja se pozicija prvi put po

javljuje. Verovatno je da se u prvom slučaju radi o kreditu 

poslovnih prijatelja za liferovanu robu ili za druge usluge., Ovu 

okolnost potvrđuje i kretanje ove pozicije koje je istovetno sa 

prometom. Bankarski kredit upotrebila je »Merima« u ovoj go- 

fi'ni prvi put zbog već pomenutih platežnih šikana inostranih 

iiferanata sirovina. Obaveze u stranim valutama su u ovoj go

dini iščezle iz već navednih razloga. Struktura pasive, kao što 

vidimo, nije se mnogo menjala. Odnos između vlastitih i tu

đih sretstava promenio se neznatno u korist tuđih, ali su zato, 

:1cao što ćemo videti, porasle zal'he sirovina. Glavni cilj fabrike 

je da osigura sebi mogućnost proizvodnje. Sa te tačke gledišta 

je porast sirovina od daleko veće važnosti nego postanak pre

važnog manjeg duga kod banaka, koji pod današnjim kredit

n im  uslovima ne može biti preskup.

Sasvim je prirodno da je »Merima« istovremeno sma

njila i kasenu gotovinu sa obnormalne visine od 528 hilj. din. 

-u 1934 g. na 24 hilj., u 1935 g., što je za poslovanje apsolutno 

-dovoljno. Što se tiče ostalih finansijskih konta, ostao je onaj 

liartija od vrednosti skoro nepromenjen sa 147 hilj. d'n., du

govi raznih osoba su se povećali sa 445 hilj. u 1934 g„ na 888 

Tiilj. u 1935 g. a porasli su i dužnici sa 5 mil. din. na 5,4 mil. 

Prodaja sapuna iziskuje široku organizaciju. Najvećim delom 

kupcu se roba mora kreditirati. U prošloj godini su kupci bili 

-nešto teži na plaćanju, što je prouzrokovalo povećanje pozi

cije dužnika. Ali treba istaći da se radi o dobro odabranim

• dužnicima. Uprava je odobrila otvorene račune satno onima 

za koje je bila sigurna da će platiti. Opreznost u poslovanju 

-najbolje se vidi po tome što u 1935 g. nije bio potreban ni- 

"kakav otpis na račun sumnjivih potraživanja.

Pozicije investicija smanjile su se, i to: nepokretnosti 

rsa1 2,14 mil. din. u 1934 g. na 2,1 mil., mašine sa 1,16 mil. na 

I mil., a nameštaj i alat ostali su nepromenjeni sa 577 hilj. 

Invesfcije su pokrivene u celosti sopstvenim sretstvima. To 

je neobično povoljna činjenica. Druga okolnost koju treba istaći 

kod ove pozxije, je primerno odmerena vrednost. Investicije 

su svake godine otpisane, pa se prema tome smanjila i nji

hova vrednost. Ali je ovo smanjenje podjednako u svakoj go

dini, što odgovara svojstvu t h dobara. Povećanje pozicije »Na- 

meštaj, alat i pribor« niukoliko ne menja sliku, pošto se u 

ovom slučaju radi o novim kupovinama koje su bilansirane 

4>o kupovnoj ceni. Otpis ovih uslediće tek u idućoj godini. Na 

račun ma koji se odnose na fabrikaciju, vidimo stalno, i to 

znatno, povećanje sirovina, sa 818 hilj. din. u 1932 g. na 1.077 

mi!, u 1934 i 1,465 mil. u 1935 godini. Donekle, a naročito u 

1935 g., uzrok tome porastu je i skok cena sirovina; ali ova 

okolnost ne može u celosti da objasni promene na tome ra

čunu. Usled povećanja prođe morala je fabrika da osigura 

sebi dovoljan stok sirovina. Ona je to uradila još blagovre

meno u 1934 g., tako da je u prošloj godini za vreme najve- 

-ćih teškoća u snabdevanju sirovinama bila u srazmerno do

brom položaju. U ovu godinu fabrika je ušla sa nešto po

većanim stokovima sirovina, što je neobično važno s obzirom

■ na eventualne teškoće u pogledu snabdevanja, koje ni malo 

nisu isključene. Zalihe polufabrikata i gotove robe u maloj 

meri su smanjene prema prethodnoj godini, usled većih pro

daja, a i zbog uzdržavanja u fabrikaciji, jer se, sasvim pravil- 

■arm, ne želi veći lager nego što je neophodno potrebno. Pro

mene drugih pozicija koje se odnose na fabrikaciju, nisu velike. 

Materijal i gotova roba kosmetičkog odeljenja smanjeni su sa 

1,29 mil. din. u 1934 g. na 1,25 mil. Ova pozicija bila je u 1932 

g. još prilično velika sa 1,58 mil. din., zbog specijalne kon

junkture ove grane. Razvitak u 1934 i 1935 g., međutim, po

kazuje suženu, ali zato staloženu i zdravu sliku. Od pomoćnih 

grana fabrikacije su bilansirane skoro nepromenjenih vredno

sti, i to: laboratorija 343 hilj. din. u 1935 g. prema 397 hilj. u 

prethodnoj godini i kartonaže 577 hilj. prema 597 hilj.

U ranijim analizama smo napomenuli da je na račun 

gubitka i dobitka veoma nepovoljno uticalo nesrazmerno veliko 

poresko opterećenje. Režije i porezi su se u 1935 g. još i po

većali na 2,4 mil. din. prema 2,2 mil. u prelhodnoj godini. U 

ovogodišnjem izveštaju nisu odvojeno navedeni porezi, ali iz

gleda da su se i dalje povećali. Svakako nisu smanjeni prema 

blizu milion dinara koliko su iznosili ti 1934 g. Porezi i pri

rezi su dostigli u prošloj godini više od trećine redovnih 

rashoda, što bi zaista trebalo da služi kao ozbiljna opomena, 

jer ovakvo opterećenje koči zdrav razvitak naših preduzeća. 

Druga važnija pozicija rashoda su amortizacije investicija. 

One od 1932 g. pokazuju padajuću tendenciju što dozvoljava 

zaključak da se radi o otpisima, koji se vrše po određenoj 

stopi od vrednosti investicija. I u godinama bez dobitka vršeni 

su redovni otpisi. Vrednost investicionih dobara navedena je 

dakle u bilansu pre niža nego viša, kao što odgovara osnov

nim pravilima nauke o b:lansiranju. Sa druge strane i interesi 

akcionara su potpuno sačuvani, jer otpisi nisu prelazili potreb

nu i nužnu meru. Smanjenje dobitka sa 440 hilj. din. u 1934 

g. na 26 hilj. u 1935 g. usledilo je zbog poskupljenja sirovina 

čemu se na drugoj strani nije moglo u :stoj meri suprosta- 

viti povećanje cena. Bruto dobitak od robe smanjio se sa 2,63 

mil. din. na 2,46 mil. din. što je još uvek vrlo dobar rezultat 

s -obzirom na teškoće sa kojim se uprava fabrike borila u mi

nuloj godini.

Naplaćena dubioza iznosi u ovoj god'ni 48 hilj. din. Ot

pisi po dubiozama bili su do 1933 g. vrlo veliki (836 hilj. din.). 

Veoma je utešno da je znatan deo tih otpisa naplaćen (260 

hilj. din.), što uostalom najbolje svedoči o strogoj proceni 
dužnika od strane uprave.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Ilija M. Mihailovič, 

pretsednik; Rista Pantić, potpretsednik; Ilija Rakić, Ljuba Mi

hailovič, Stevan Nikolajevič, Aksentije Martić i Vaclav Kušelj. 

U nadzornom odboru su gospoda: Ceda Čović, pretsednik; Mi

lutin Budimović i Svetislav Vučkovič.

JADRANSKO-PODUNAVSKA BANKA, BEOGRAD

I ne čekajući na odluku Ministarstva trgovine i indu

strije, Jadransko-podunavska banka je već 1933 sopstvenom 

in'ci jati vom pročistila svoj bilans. Gubitak iz ranijih godina 

iznosio je 12,99 miliona, a onaj iz 1933 godine 1,5 miliona. 

Osim toga, podvrgnuta je celokupna bančina aktiva novoj pro

ceni, koja je vodila računa o izmenjenim vrednostima i real

nom stanju. Na taj način se pokazalo da je potreban dalji ot

pis od 29,5 miliona. Prema tome ukupni gubitak je iznosio 44 

miliona dinara. On je eliminisan na teret akcionara, dakle na 

jednu petinu. Kao što se vidi, akcionari su podneli ogromnu 

žrtvu, ali je i za njih bilo bolje da imaju —  umesto nejasne 

situacije —  banku sa manjom glavnicom i realnom aktivom.

Da bi se stvorio normalniji odnos između sopstvenih i 

tuđih sredstava, kao i radi boljeg obezbeđenja jednakosti svih 

poverilaca, bančina uprava je podnela Ministarstvu, pored mol

be za odlaganje plaćanja, i predlog o sanaciji u smislu Uredbe 

od 23 novembra 1934 godine. Rešenjem od 15 avgusta 1935
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banci je odobren moratorijum i sanacija. Kako je biians bio 

prečišćen već u 1933, u aktivu se više nije diralo. Ali je glav

nica povišena sa 11 na 24 miliona dinara. Glavniji ulagači i 

poverioci pristali su dobrovoljno da se jedan deo (39%) nji

hovih potraživanja pretvori u prioritetne akcije. Oni su upisali

9 miliona 898 hiljada, a na ostale ulagače, koji su imali uloge 

iznad 100 hiljada, otpao je ostatak do 13 miliona, tj. 3 miliona 

102 hiljade. Ulozi ispod 100 hiljada ostali su netaknuti.

Aktiva

Račun izravnanja

1932 1933 1934

u hiljadama dinara

1935

Blagajna 4.914 6.467 2.669 3.310
Menice 84.021 75.635 62.028 50.465
Dužnici 29.136 8.601 16.169 16.338

Hartije od vrednosti 30J417 23.880 24.151 26.808

Konzorcioni poslovi 1.161 — .— .—

Vrednost penz. fonda 1.361 2.553 2.551 2.503

Nepokretnosti 38.265 34.309 28.577 28.262

Osrtave i garancije 148.731 117.311 117.114 111.477
Gubitak 12:993 — — —

Pasiva

Glavnica 55.000 11.000 11.000 11.000
Prioritetna glavnica — — .—■ 13.000
Penzioni fond 2,104 2.553 2.551 2.503
Fond ranijih penz. — 500 500 500
Ulozi na knjižice 24.173 22.847 19.580 15.850
Ulozi po tek. računu 16.005 11.276 7.406 9.582
Tekući —  Banke — 10.713 17.713 11.533
Poverioci 104.957 92.557 77.324 63.524
Dobitak .—. — 70 193
Zbir bilansa 202.240 151.446 

Račun gubitka i dobitka

136.145 127.686

Rashod"
T roškovi 5.777 4.598 2.499 3.174
Porezi i takse 749 799 664 605
Kamate 6.740 7.882 4.844 3.263
Otpisi 10.568 29.545 9 —

Prenos gubitka 3.689 12.963 —. .—

Dobitak — — — 193

Prihodi
Kamata 10.881 5.864 5.091 3.766
Provizije i razni 1.126 2.302 1.459 2.121
Nepokretnosti 2.396 2.121 1.537 1.278
Naplata otpis. potr. 158 — — —

Valorizacija nepokr. — 1.500 — —

Prenos gubit, na glavn. — 44.000 _ _
Prenos dobitka _ .— _ 71
Gubitak 12.963 — — _
Zbir prihoda i rashoda 27.523 55.787 8.087 7.236

Zbir bilansa je smanjen za daljih 8,5 miliona i krajem
1935 godine iznosi 127,68 miliona. Od ove sume otpada 118,3 

miliona na staro potraživanje, a 9 miliona 297 hiljada ili 7,3% 

na novi posao.

U' aktivi imamo, pre svega, povećanje gotovine sa 2,66 

na 3,31 miliona, od čega otpada na gotovinu iz novog poslo

vanja 2,77 miliona. Najveću promenu u aktivi imamo kod me

nica. One su smanjene za l i , 6 miliona, sa 62,02 na 50,46. Duž

nici su per saldo samo neznatno povećani. U stvari, dužnici iz 

starog poslovanja su smanjeni, iako se to iz gornjih podataka 

ne vidi. Naime, povećanje se odnosi na dužnike iz novog posla, 

nović. Glavni direktor je g. Stevan Karamata.

Portfelj hartija od vrednosti je porastao za 2,65 mili— 

ona, sa 24,15 na 26,80 miliona, delimično zbog kursne razlike. 

Pod hartijama od vrednosti knjižena su i bančina učešća iz

raznim industrijskim preduzećima. U svom poslednjem izve— 

štaju bančina uprava veli o njima: „Koliko god smo sa našim 

preduzećima u ranijim godinama imali poteškoća, danas ih. 

možemo staviti u red naših dobrih poslova. Ona pokazuju sta

lan napredak. Preduzeća koja ranije nisu mogla da plaćaju, 

ni kamatu, danas vrše i kamatnu službu i amortizaciju, a neka. 

od njih izbacuju i dobitak”.

U aktivi postoje još samo dve pozicije: nepokretnosti 1 

vrednost penzionog fonda. Obe pozic'je ostale su u 1935- 

ugiavnom nepromenjene.

Pored povećanja glavnice, najveću promenu u pasivi ima

mo kod poverilaca, koji su u 1935 pali sa 77,3 na 63,5 miliona,; 

odnosno za 13,8 miliona. Ulozi. na knjižice i po tekućim ra

čunima krajem 1935 iznose 25,43 rrvliona prema 26,98 miliona 

u 1934. Smanjenje iznosi 1,55 miliona. Međutim, ako se po-' 

smatra odvojeno kretanje uloga na knjižice i onih po teku

ćem računu, vidi se da je promena znatnija. Naime, ulozi na 

knjižice su pali za 3,73 milona, sa 19,58 na 15,85 miliona, a 

ulozi po tekućem računu su pali za 2,18 miliona, sa 7,40 na 

9,58 miliona., U stvari, i poverioci i obe vrste uloga su sma

njene, ukoliko se one odnose na staro poslovanje. Porast po

tiče od novog poslovanja. Smanjenje bančinih obaveza prema 

starim ulagačima i poveriocima u 1935 iznosi oko 20 miliona,.. 

od čega otpada 13 miliona na pretvaranje u prioritetnu glav

nicu, a ostatak je isplaćen odnosno prenet na novo poslovanje.

Stanje novih poslova krajem 1935 vidi se iz sledeče tab

lice (u hiljadama dinara —  izdvojeno iz glavnog bilansa):

Aktiva
Gotovina

Menice

Dužnici

Hart, od vrednosti 

Zbir aktive

31-XII-1935 Pasiva

2.773 Ulozi na knjižice 1.220

1.185 Ulozi tekući 4,538

5.005 Banke —  tekući 1.517

334 Poverioci 2.022

9.297 Zbir pasive 9.297

Novi ulozi su iskazani sa 5,75 miliona, a poverioci 

sa 2,02 miliona. Na nove obaveze prema bankama otpada 1,55 

milion. Skoro 30% novih sredstava nalazi se u gotovini. Svi 

ostali plasmani su veoma kratkoročni.

Posle tolikih napora banka je uspela da i po drugi put 

zaključi svoj biians sa dobitkom. Ovaj n'je, istina, još toliki 

da bi se mogla deliti dividenda, ali pokazuje da je najteže vre

me već prošlo. To mnogo znači. Dok su prihodi od kamata 

u 1934 još iznosili preko 5 miliona, oni su u 1935 samo 3,76 

miliona, odnosno za 26% manj'. Ali je pasivna kamata pala 

još jače, sa 4,84 na 3,26 miliona. To je posledica smanjenja 

obaveza putem, isplate i pretvaranja u prioritetne akcije. U 

1935 troškovi su povećani za 675 hiljada, sa 2,49 na 3,17 mi

liona. Međutim, to ne znači da je banka otstupila od rigoroz

ne štednje. Povećanje troškova u ovom slučaju znači da je i 

poslovanje postalo življe. Uostalom, troškovi su sa 8,2 miliona 

u 1931 bili skoro 21k  puta veći od onih u 1935. Prihodi od 

nepokretnosti su za 250 hiljada manji nego u prethodnoj go

dini, a naplaćene provizije i razni prihodi skoro za 700 trija

da veći. Sa prenosom od 71 hiljade iz 1934 iskazani čisti do

bitak u 1935 godini iznosi 193 hiljade. Od toga je dotirano re

zervnom fondu 38,7 trijada, a ostatak se prenosi na nov račun.

U upravnom odboru su gospoda: d-r Gedeon Dunđer- 

ski, pretsednik; Svetozar Gođevac, potpretsednik; f  Đorđe 

Velisavljević, Stevan Karamata, Lazar Lađević, Dragutin Priča, 

d-r Božo Čerović i d-r Svetislav Šumanović, članovi. U nad

zornom odboru su gospoda: d-r Gustav Gregorin, Josif Sto

janovič, Ivan Berić, Dragutin Dimitrijević i Svetislav Jova

novič. Glavni direktor je g. Stevan Karamata.

š a š «
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Југословенска удружеиа банка д. д., Загреб—Београд

Teleoptik a. d., prva jugoslovanska fabrika za telefonij«, optiku i preciznu mehaniku, Beograd 

Банка И. Кројиер д. д., Загреб 

Bankarsko i trgovačko d. d., Beograd

ЈУГОСЛОВЕНСКА УДРУЖЕНА БАНКА Д. Д.

ЗАГРЕБ—БЕОГРАД

Од наших водећих банака готово су све биле нео- 

бично тешко погођене кризом, a највише Прва хрватска 

штедионица, која je no свом обртном капиталу наша нај- 

већа приватна банка, и Југословенска удружена банка, 

која je no обртном капиталу била наш други, a no соп- 

ственим средствима највећи новчани завод у земљи. Још 

увек се често тврди да je код нас банкарска криза избила 

због недовољне ликвидности наших банака, и приговара 

им се да нису на време почеле с рестрикцијама кредита, 

већ су наводно дозволиле да их догађаји захвате готово 

сасвим неприправљене. Кад je реч о нашим водећим бан- 

кама тешко je рећи да je овај приговор уопште умесан. 

Он се поготово не може упутити на адресу Југословенске 

удружене банке. О томе се можемо уверити ако бацимо 

само летимичан поглед на кретање њеног збира биланса. 

Овај je био (у милионима динара):

крајем 1928

1929

1930

1931

1.563 крајем 1932

1.603 „ 1933

1.307 „ 1934

883 „ 1935

754

835

472

502

Смањење пословног обима почиње доста рано. Југо- 

словенска удружена банка оценивши исправно ситуацију 

наше привреде приступа већ у току 1930 енергичној ре- 

дукцији подељених кредита и смањује своје обавезе за 

читавих 300 милиона, иако на то није бнла приморана са 

никоје стране. Са 1.6 милијарди у 1929 збир биланса пада 

на 883 милиона у 1931. To значи да je Банка за две го- 

дине успела да смањи своје обавезе за 720 милиона ди- 

нара. To значи даље да je њена актива морала бити нео- 

бично ликвидна. Међутим, после панике улагача и недо- 

вољне помоћи од стране новчаничне банке и надлежних, 

ни највећа ликвидност није могла много зачити. Тако je, 

силом прилика и Југословенска удружена банка била при- 

морана да затражи заштиту, укратко после Прве хрватске 

штедионице у лето 1932 године.

Разуме се да су и губици били неизбежни. Југосло- 

венска удружена банка имала je знатну залиху хартија од 

вредности, код којих je дошло до страховитог пада кур- 

сева. С друге стране рестрингирање кредита тешко je по- 

годило нашу привреду, у којој су се и пре панике ула- 

гача из 1931 примећивали први симптоми кризе. Како су 

привреди отказивани кредити управо у времену кад су joj 

били најпотребнији, општа економска депресија се мора- 

ла. заоштрити. У вези с тим морале су и банке да врше 

знатне отписе. Тако je и Југословенска удружена банка

била приморана да закључи 1932 годину са губитком од 

117 милиона динара. У 1933 овај je губитак порастао због 

даљих курсних разлика и отписа на 223 милиона. Пре пет- 

шест година овакав резултат није могао замислити ни нај- 

песимистичнији посматрач. Уосталом, то се могло сигурно 

избећи, да се и код нас благовремено и у довољној мери 

изашло у сусрет иовчаним заводима, као што je то био 

случај на страни.

Југословенска. удружена банка прва je била изло- 

жена навали улагача и контокорентиста, већ у мају 1931 

(због веза са Кредитаншталтом). Ока je исплатила стоти- 

не милиона скоро без икакве помоћи са стране. Додуше, 

њен реесконтни кредит код Народне банке износи крајем

1931 године 70 милиона. Али то не стоји ни у каквој раз- 

мери за њезиним значајем и са улогом коју je она играла 

v нашој привреди. Многи мањи заводи добили су сразмер- 

но више. Не сме се, наиме, заборавити да je Југословен- 

ска удружена банка ставила огромне капитале на распо- 

ложење нашој привреди, на пример у 1929 години 1,6 ми- 

лијарди динара, a то je било више од зајмова које je Ha

rnoj привреди тада била дала Народна банка.

Од наших водећих банака Југословенска удружена 

банка je прва и средила своје стање. У смислу Уредаба 

од 4 децембра 1933 и 23 новембра 1934 она je тражила од- 

лагање плаћања и радикалну санацију, што joj je и одо- 

брено v фебруару 1935. Санација je извршена на следећи 

начин: Главница je смањена за 90i%, од 185 милиона на

18,5 милиона. Тиме je добивено 166,5 милиона, који су за- 

једно са банчиним фондовима од 54,5 милиона употребљени 

за отпис губитака и сумњивих потраживања. Од потра- 

живања улагача и поверилаца, која нису изузета од пре- 

гварања, 17,24%, или 41,5 милиона je употребљено за ства- 

рање приоритетне главниде, a 22,76% или 54,793.000 je уне- 

то у специјални резервни фонд. Ha тај начин нова глав- 

ница износи 60 милиона. Банка je добила и одлагање пла- 

ћања за 6 година, према општим одредбама Уредбе о за- 

штити.

Треба напоменути да je Удружена банка приликом 

санације поступила веома кулантно према својим улагачи- 

ма и повериоцима. Уредбом je било предвиђено да се os 

претварања у приоритетну главницу и специјални резерв- 

ни фонд изузимају потраживања Народне банке, Поштан- 

ске штедионице и Трговачке банке, као и ситни улози до 

10 хиљада динара. Југословенска удружена банка ишла je 

сопственом иницијативом у чгоме и даље, и издвојила je 

све улагаче до 20 хиљада, a онима преко 20 хиљада осло- 

бодила je од 40% конверзије no 10 хиљада динара. Разу- 

ме се да овај поступак није остао без утицаја на враћа-



62
ње поверења. С друге стране je стзорена солидна база за 

проширење пословаља у будућности и мерЗма које cv 

имале за циљ да снизе банчине режијске трошкове. Haj- 

зад ригорозном проценом банчине активе приликом саста- 

ва прочишћеног биланса за 1934 добила се верна слика 

фактичног и реалног стаЊа завода, што je такође неопхо- 

дан услов за нормализовање прилика.

Kao што се види из закључних рачуна за 1935 годи • 

ну, који су ноднети на одобрење главној скупштини акци- 

онара одржаној 2 априла о. r., успех није изостао. Иако 

се Југословенска удружена банка формално још налази 

под заштитом, ипак je успела да знатно прошири своје 

ново пословање. Упоредо ca повећањем и изградњом но-

вог посла постигнут je доста леп успех и у погледу ре-

дукције старог пословања. To je за Југословенску удру- 

жену банку необично повољан знак, који може да послу- 

жи као доказ да je онЗ и данас пуна животне снаге и 

енергије. Повољни развој банке у току 1935 види се из 

следеће таблице у којој смо упоредили главне билансне

позиције за четири последње године:

Рачун изравнаша

1932. 1933. 1934. 1935.

v хиљадама динара

Актива. Старо пословањв.

Благајна 18.634 29.098 12.188 26.045

Хартије од вредности

гарантних фондова 2.874 2.110 2.110 1.984

државне 12.797 14.199 12.154 9.340

баике и транспорт 21.907 25.655 --- 8.725

индустрија 11.461 27.015 28.677 13.301

Хипотекарни посао:

хип. зајмови 20.654 26.262 22.328 15.779

комун. зајмови 5.896 5.758 5.580 5.433

заостале рате 4.597 6.731 7.481 3.590

сопствене зал. и обв. 70 269 64 5

Конзорцијал. посл. 19.860 --- --- -—

Дужници:

no меницама 119.083 128.193 137.879 31.789
no ломбарду 1.541 1.509 --- 186

no тек. раЧуну 337.810 270.567 74.010 144.752

издвојени за С.Р.Ф. --- --- (--135.307) (--123.268)

вредн. дужн. С.Р.Ф. --- --- 54.793 53.726

Непокретности 29.032 29.347 32.514 28.466

Разна актива --- - 5 5 71
'Г убитак 117.184 223.684 —.— --
Збир 732.400 790.402 389.783 343.191

Ново послован>е

Благајна 13.530 13.457 21.897 43.351
Хартије од вредности 168 315 1.041 1.496
©алуте 872 512 563 417
Менице 1.916 5.054 17.569 24.221
Ломбард 157 1.712 -- 3.908
Дужници 5.326 23.617 41.603 86.213

Разна актива --- 100 13 10
Збир 21.969 44.767 82.685 159.616

Пасива. Старо пословање.

Главница 185.000 185.000 18.500 18.500

Приоритетна главница -- 41.500 41.500
Банчини фондови 57.184 57.184 --- ---

Фонд за штете --- 108.466 ---, ---

Сп. рез. фонд—Уредба --- ■--- 54.793 54.247
Потпорни фонд

Ф. Шврљуге 1.000 1.000 1.000 1.000

Хипотекарни посао:

Издате заложн. 25.171 23.510 29.192 17.355

Издате ком. обв. 5.887 5.763 5.663 5.462
Извучене зал. обв. 707 656 833 762
Купони зал. обв. 142 159 152 116

Унапред пл. рате 120 111 107 57
Гарантни фонд 109 1Q9 104 103

Повериоци:

Улози 110.925 89.143 -- 40.443

Текући рач. 99.945 87.126 --- --
Разни 245.078 241.094 223.801 • 149.605
Реесконт Н. Бке --- --- 32.799 21.391

Разна пасива 3.010 1.350 962 639
Збир 734.278 800.662 400.286 351.180

Ново пословање

Улози на кЉЈШице 1.002 3.114 : --- - 40.291
Повериоци 19.076 31.253 71.941 104.620

Разна пасива 13 140 ' 97 246
Збир 20.091 34.507 72.038 145.157

Добитак --- --- 144 6.469

Збир укуп. биланса 754.370 835.169 472.468 502.807

Стари повероци смањени су V току 1935 за 33,75 ми~

лиона, ca 223,8 на 190,0 милиона. Банка je, наиме, почев

од 20 августа пр. г. исплаћивала свима <старим улагачима

и повериоцима камате за први семестар и 12% квоту они- 

ма чија потраживања после санације не прелазе 100 хиља- 

да, a 10% квоту онима ca више од 10 хиљада динара. У 

току 1935 године банчин je развој био толико повољан, 

да с.е 10 марта 1936 започело ca исплатом даље квоте од 

12% односно 14%. Осим тога исплаћено je ситним ула- 

гачима за најпрешније потребе у смислу Уредбе од 23- 

XI-1934 око 7 милиона динара. До данашњег дана испла- 

ћено je на стара потраживања већ 27% односно 31% на 

она испод 100 хиљада динара.

Поред тога смањен je и реесконт код Народне бан- 

ке ca максималних 79,5 милиона у 1932 години на 32,7 ми- 

лиона у 1934 и на 21,3 милиона крајем 1935. Дакле, у току 

1935 ова je обавеза смањена за преко 11 милиона. Најзад, 

и издате заложнкце и комуналне обвезнице бележе уоби- 

чајено назадовање.

Смањење свих старих обавеза у току 1935 износи 

око 49 милиона динара. Осим тога порасла je и банчина 

готовина из старог пословања за 14 милиона, ca 12 на 26 

милиона. To значи да су и стари ангажмани редуцирани 

за око 63 милиона динара. Банчин ангажман у државним 

хартијама од вредности смањен je за скоро 3 милиона, ca

12,15 на 9,34 милиона, a њено учешће у индустријским пре- 

дузећима и банкама je пало за 6,6 милиона, ca 28,67 на

22,02 милиона. Дакле укупни ангажман у ефектима сма- 

њен je за 9,5 милиона. Упоредо ca смањењем хипотекар- 

ног посла у пасиви, редуциран je и одговарајући анга- 

жман у активи за око 10,5 милиона, ca 35,4 на 24,8 мили- 

она динара. Продајом разних објеката и непокретности су 

смањене за 4 милиона, ca 32,5 на 28,4 милиона динара. У 

активи су ипак најзнатније промене код дужника и ме- 

ница. Ca 211,88 милиона крајем 1934 ове две позиције су 

пале на 176,72 милиона крајем 1935. Смањење износи пре- 

ко 35 милиона.

Дужници који су приликом санације издвојени у ко- 

рист резервног фонда смањени су такође за 12 милиона, 

ca 135 на 123 милиона динара. Наплаћено je 520 хиљада, a 

остатак je отписан. Вредност преосталих дужника специ- 

јалног резервног фонда исказана je у активи ca 53,72 ми- 

лиона, a процењена ca 40,44 милиона динара. Разлика се 

покрива исплатом из чистог добитка.

Банка je поклонила нарочиту пажњу и нзградњи 

„нових” послова. Поверење улагача и поверилаца необич-
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но joj олакшава тај задатак, na се може са сигурношћу 

очекивати да ће она ускоро опет постати моћан фактор 

на новчаном тржишту. Улози и повериоци из новог посло- 

вања показују знатан пораст. Са 20 милиона у 1932 они се 

пењу на 34 милиона у 1933, на 72 милиона у 1934 и нај- 

зад на 145 милиона крајем 1935. Пораст у 1935 износи 72 

милиона односно 100%. Успех je, заиста, огроман.

У смислу Уредбе ново пословање се води строго 

одељено од старог пословања, na се и у билансу тако ис- 

казује. Нови улози се увек употребљавају само за сасвим 

сигурне и ликвидне пласмане који су одобрени Уредбом. 

Готовина износи 43,35 милиона према 21,89 милиона кра- 

јем 1934 године. Есконт меница je порастао са 17,5 на

24,2 милиона, a дужници са 41,6 на 86,2 милиона динара. 

Укупни износ одобрених кредита (no есконту, ломбарду 

И текућем рачуну) крајем 1935 године био je 114 милиона 

према 59 милиона крајем 1934. Према томе, Југословенска 

удружена банка ставља у новом пословању већ сада на 

расположење нашој привреди износе, које не смемо пот- 

цењивати.

Повољни развитак пословања у току 1935 године 

није остао без утидаја ни на банчин добитак. После ве- 

ликих жртава које су акционари учинили, на последњем 

збору су могли са задовољством да констатују да оне бар 

нису биле узалудне: старо пословање се доста брзо ре- 

дуцира, a ново се нагло шири; с друге стране, уместо 

огромних губитака опет се постиже чисти добитак, доду- 

ше он није још толики да би се могла делити дивиденда 

и старим акционарима, али je сигурно да се ни на то неће 

дуго чекати.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1932. 1933.

у хиљадама

1934.

динара

1935.

Пренос губитка -- 117.184 -- --
Трошкови управе 18.936 12.209 11.087 13.811

Порези 1.942 1.328 1.296 1.217

Камата 19.249 13.444 11.048 7.585

Курс. разл. и отписи 121.108 108.466 6.521 501

Разни губици --- 2.125 -- --
Добитак -- -- 144 6.469

Приходи

Пренос добитка 1.525 -- —— . 144

Камата 31.824 21.736 17.601 18.008

Разне провизије 8.766 7.750 12.323 11.053

Непокретности 1.936 1.586 172 378

Г убитак 117.184 223.684 -- --
Збир прихода —

расхода 161.235 254.756 30.096 29.583

Приход од камате je порастао за 400 хиљада, a

наплаћене провизије no разним пословима су мање за 1,3

милиона. С друге стране су повећани и управни трошковк

за 2,7 милиона, због проширења пословања. Чисти доби- 

так je ипак порастао са 144 хиљаде на 6 милиона 469 

хиљада. Томе су допринеле две ствари. Пре свега смање- 

ње отписа са 6,5 на 0,5 милиона. Затим, смањење пасивне 

камате са 11,04 на 7,58 милиона. После ригорозне процене 

банчине активе крајем 1934 смањење отписа могло се и 

очекивати, a сасвим je разумљиво и смањење пасивне ка- 

мате, с обзиром на претварање једног дела улога и по- 

вериоца у банчину приоритетну главницу и специјални 

резервни фонд.

Остварени чисти добитак од 6 милиона 469 хиљада 

овако je подељен: на име 5% дивиденде на приоритетне 

акције 2 милиона 75 хиљада; дотација резервном фонду

646,9 хиљада; на име исплате имаоцима специјалног ре- 

зервног фонда 3 милиона 276 хиљада; остатак добити од 

470,8 хиљада пренет je на нови рачун. Имаоцима специ- 

јалног резервног фонда већ je раније враћено 546,3 хи- 

љада, a сада им се, поред споменуте дотације из добити, 

исплаћује даљих 520,7 хиљада, колико je наплаћено од 

издвојених дужника тога фонда. Специјални резервни 

фонд смањује се на тај начин већ прве године са 54,79 

на 50,44 милиона.

У Управном одбору Југословенске удружене банке 

налазе се господа: Михајло Терешченко, претседник; д-р 

Станко Шверљуга и Дамњан Бранковић, потпретседниди; 

Оскар Барт, Максо Антић, Артур Махник, Влада М. Тео- 

каревић, д-р Теодор Бошњак, д-р Желимир Мажуранић, 

Ернст Ерлих, Золтан Хајду, Стеван Павловић, Роберт 

Ханкар-Солвеј, д-р Јулиус Рајнер, Стеван Коен и Жига 

Штерн, чланови. У надзорном одбору су г.г.: J. Р. Калпин, 

инж. Карло Шанцер, д-р Мирослав Даничић, Стеван Fep- 

шић и Ханс Лохнер.

TELEOPTIK A. D., PRVA JUGOSLOVENSKA FABRIKA ZA 

TELEFONIJU, OPTIKU I PRECIZNU MEHANIKU, BEOGRAD

Naša industrija precizne mehanike ima još uvek da se 

bori sa velikim teškoćama. Inostrani konkurenti (radi se o 

najvećim i najbolje organizovanim svetskim fabrikama) lako 

mogu da prodiru na naše skoro nezaštićeno tržište. Zaista 

zaslužuje divljenje da Teleoptik a. d. već 14 godina uspešno 

radi na zadovoljstvo državnih ustanova koje su njegovi glavni 

kupci i ostalih potrošača kojih takođe ima u znatnom broju. 

Fabrika izrađuje razne instrumente za naše vazduhoplovstvo: 

reflektore, trube, inhalatore, toplomere, kompase, prekidače, 

nišanske sprave za bombardovanje, kontrolnike leta, višino

mere; zatim geodetske instrumente, sigurnosne uređaje za 

železnički saobraćaj, naprave za baždarenje (etaloniranje) itd. 

Izgradnja te vrste proizvodnje traje neobično dugo. Istorija 

svetskih fabrika svedoči o tome, da su potrebne decenije za 

razvitak i razrađivanje poslova. Naša fabrika osnovana je 1922 

god.; još je relativno mlada po godinama, ali zato već zrela 

po uspesima.

U početku nisu izostajale ni finansijske teškoće. Osni

vačka glavnica od 1 mil. din., koju su uplatili S. J. S., Telefon- 

eka fabrika u Pešti i neki domaći interesenti, 1927 god. je 

snižena na 600 hilj., pošto je veliki deo kapitala izgubljen pr

venstveno zbog nemačkih reparacija koje su znatnim delom 

sadržavale baš proizvode koji spadaju u fabrikacioni program 

Teleoptika. U 1929 god. je glavnica, koja se pokazala i su

više malena, povišena na 1,2 miliona —  koliko i danas iznosi

— a rezervni fond je povećan na 67 hilj., iz ažije. Posle ove 

sanacije i prestanka nemačkih reparacionih liferacija, krenuli 

su i poslovi Teleoptika na bolje, tako da je u periodu 1928 do 

1932 godine plaćana i dividenda.

U toku vremena menjali su se i vlasnici. Telefonska fa

brika a. d. iz Pešte, koja je postala u međuvremenu jedini ak- 

cionar, ustupila je svoje akcije Standard Elektrik Kompaniji u 

Londonu u čiji koncern spada Teleoptik sada.

Zatim je došlo do pregovora sa jednom grupom doma

ćih privrednika, sa pok. Mih. Bajlonijem na čelu, koji su pre

uzeli 50% akcija Teleoptika, posle čega je ovo društvo i od 

Ministarstva vojske priznato kao domaće. Stručni inženjeri i 

radnici takođe su domaći, što je od velike važnosti zbog 

obrazovanja stalnog kadra stručnih radnika, kojih naša inače 

bogata zemlja nema u izobilju.
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Što se tiče tehničke strane proizvodnje, potrošači su 

dali svoj sud, koji je ispao neobično povoljan, jer je proda 

proizvoda Teleoptika u stalnom porastu. U pogledu finansij- 

skog poslovanja najbolje ćemo se orijentisati iz sledečih upo- 

rednih brojeva računa izravnanja i gubitka i dobitka.

Račun izravnanja 

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 29 12 6 46

Dužnici 463 866 662 1.334

Hartije od vrednosti 45 47 51 51

Investicije: mašine 572 584 628 631

alat 167 156 163 183

građevine 425 425 425 425

elektr. instalacije 6 6 6 6

Potrošne investicije: materijal,

polufabr. i gotova roba u

fabrikaciji 2.444 896 1.515 1.242
Osnivački troškovi 40 30 25 20

Garancije i ostave — - — 160 2.033

Roba u komision 831 733 768 773

Dužnici za komision robu — — .— 4

Pasiva

Glavnica 1.200 1.200 1.200 1.200

Rezervni fond 78 78 80 80

Pomoćni fond 18 18 18 18

Fond kursne razlike papira — 2 6 8

Fond sumnjivih potraživanja — — 42 42

Amortizacioni fondovi 564 704 849 996

Poverioci 2.289 1.073 1.355 1.666

Komision 831 733 768 773

Zbir bilansa 5.078 3.824 4.483 4,791

Garancije i ostave — — 160 2.033

Komisiona roba izdata — — — 4

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadamai dinara

Administrativni troškovi 490 452 462 311

Režijski troškovi 1.132 973 735 1.306

Porezi i prirezi 50 106 219 298

Dnevnice članovima Upravnog

i Nadzornog odbora — — — 50

Dotacije fondovima 77 48 12 147

Otpis osnivačkih troškova 10 10 5 5

Dobit 53 14 3 7

Prihodi

Od proizvodnje 1.888 1.719 1.562 1.806

Od efekata 5 5 5 5

Prenosna dobit 6 5 14 3

Zbir prihoda ili rashoda 1.899 1.728 1.580 1.814

Obrtni kapital iznosio je 4,4 miliona din. krajem 1935

god. prema 4,5 mil. 1934 god. Sopstvena sretstva su prema

1934 god. povećana, usled porasta amortizacionog fonda sa 

850 hilj. din. na 996 hilj. din. Prema investicijama koje iznose 

1.245 mil. din. ona su neobično velika i dozvoljavaju otpis sko

ro u celosti. Tajne rezerve koje se kriju u ovoj poziciji, jer 

toliki otpis investicija nije potreban, pojačavaju solidni fi- 

nansijski temelj društva, zasnovan na glavnici i ostalim fon

dovima u ukupnoj visini od 1.348 mil. din. kao i u prošloj go

dini. Na prvi pogled paradoksalno tvrđenje da je porast po

zicije poverilaca povoljan za preduzeće, dobija svoje opravda

nje, ako se upoznamo sa njenim sastavom. Najjači poverilac 

je Narodna banka sa 642 hilj. din., zatim dolaze robni pove

rioci sa 535 hilj., a najposle privatne banke sa 488 hilj.

Stepen zaduženosti meri se, pored visine dužne svote, 

i po kamati. Što je veća kamata, time je i zaduženost veća, 

naravno ako upoređujemo jednake svote. Koliko su povoljni 

krediti kojima se Teleoptik a. d. služi, vidi se najbolje po tome 

što je društvo na celokupni svoj dug u prošloj godini platilo 

svega 38 hilj. din. Ako eliminišemo robne dugove na koje 

Teleoptik izgleda ne plaća kamate, ipak ostaju još 1,13 mil. 

din., čisto bankarskih kredita. Ako pretpostavimo da su oba

veze kroz celu prošlu godinu bili na visini iskazanoj u bi- 

lansu, kamata ne bi iznosila više od 3,3%. Pošto tako niska 

kamata kod nas nije uobičajena, Teleoptik se, izgleda, nije 

koristio kroz celu godinu tim kreditima. Njihova visina je 

ispala, dakle, slučajno na tom nivou. Krediti nemaju stalnog 

karaktera, oni ne služe investicijama nego finansiranju plas

mana. Usled toga su se povećali u aktivi: dužnici sa 662 hilj. 

din. u 1934 god. na 1,33 mil. u 1935 god. Ali u suprotnosti sa 

razvitkom u ranijim godinama, kada su potraživanja od dr

žave igrala najveću ulogu, u 1935 god. oni su potisnuti u po

zadinu u korist potraživanja od banaka i privatnika. Karak

ter poslovanja se prema tome znatno promenio. Potraživanja 

Teleoptika sastoje se najvećim delom iz neobično likvidnih 

potraživanja od banaka koje sačinjavaju preko polovinu (719 

hilj. din.) svih potraživanja, dok na državu otpada svega 437 

hilj. din. Porast gotovine sa 6 hilj. din. u 1934 na 46 hilj. u 

1935 god. i nepromenjena visina državnih hartija od vrednosti 

sa 51 hilj. još više poboljšavaju likviditet preduzeća.

Na računu dugoročnih investicija po svojoj prirodi 

nema velikih promena. Usled novih kupovina porasle su ma

šine sa 628 hilj. din. na 631 hilj., alat sa 163 hilj. na 183 hilj., 

dok su zgrade i električne instalacije nepromenjene 425 hilj. 

odnosno 6 hilj. Od prošlogodišnjih bilansnih pozicija otpisano 

je kod mašina 10% (63 hilj. din.), alata 171/2% (32 hilj.), zgra

da 10% (42 hilj.) i električne instalacije 10% (630 din.). Ukup

no je otpisano u 1935 god. 147 hilj. din. prema 12 hilj. u pret

hodnoj, 44 hilj i 72 hilj. u godinama 1933 i 1932. Kako su se 

otpisi prema 1934 god. udesetostručili, i prema ranijim go

dinama uvećali, vidi se postepeno jačanje preduzeća, koje 

prvo misli na rekonstrukciju investicija, a tek u drugom redu 

na dividende.

§ama fabrikacija najbolje se očituje u poziciji potrošnih 

sirovina. One se sastoje od sirovina, polufabrikata i gotove 

robe u fabrikaciji i iznose u 1935 god. 1,2 mil. din. prema

1,5 mil. Smanjenje je usledilo zbog povećane proizvodnje, 

što se vidi iz porasta bruto dobitka sa 1,5 mil. din. u 1934 g. 

na 1,8 mil. u 1935 god. Uprava preduzeća je sasvim pravilno 

odustala od daljnjeg nagomilavanja sirovina i polufabrikata, 

pošto su raspoložive količine dovoljne za redovan rad.

I po poziciji režijskih troškova možemo zaključiti da se 

obim poslovanja povećao. U tu poziciju spadaju najvećim de

lom t. zv. proporcionalni troškovi, kao što su nadnice, troškovi 

pogona, osvetljenja i slično. Povećanje je neobično jako, i to 

sa 735 hilj. din. u .1934 god. na 1,3 mil. u 1935 god., za skoro 

100%. Administrativni troškovi koji su više stalni, smanjili su 

se sa 462 hilj. din. na 311 hilj., što je vrlo povoljno i svedoči

o štedljivosti uprave fabrike. I u ovoj godini kao i prethod

noj otpisano je na ime osnivačkih troškova 5 hilj. din. Te 

su troškovi među aktivama u 1935 godini iznosili još svega 

20 hilj. din. Ako rad tako potraje kao što se daje zaključiti 

na osnovu bilansa, onda je verovatno da u idućem bilansu 

neće biti više potrebno dalje aktiviranje te pozicije nego će 

se moći otpisati odjedared.

Poboljšanje u poslovima nije takve prirode da je mo

glo da urodi plodom već 1935 godine. Istina da se prihod od 

proizvodnje u 1935 god. povećao sa 350 hilj. din. prema 1934 

god., ali su se i troškovi povećali za skoro duplo toliko. Zbog 

toga nije razumljivo povećanje poreza i prireza sa 219; hilj. 

din, u 1934 god na 298 hilj. u 1935 god. za 37%. Porezi iz-



nosili su skoro onoliko koliko i administrativni troškovi, a u 

nikakvoj razmeri nisu sa postignutim dobitkom od 3 hilj. din. 

Da bi rad, koji kao što smo mogli konstatovati ima odlične 

uslove u ovoj godini, bio uspešan, neminovno je potrebno da 

se poreski teret svede na podnošljivu meru.

U upravi »Teleoptik« a. d. nalaze se za 1935 god. g. g.: 

Evžen Deroko, pretsednik; d-r A. Nikolič, Mih. Marinkovič, 

M. Najman, ing. F. Mesarović, J. Mihajlović, R. Farkaš i J. 

Singer. U Nadzornom odboru su g. g.: ing. Milojko Trebinjac, 

pretsednik; Mih. Jankovič i Praporčetovič. Direktor je g. ing. 

J. Bodo.

БАНКА И. КРОЈЦЕР Д. Д. ЗАГРЕБ

Од загребачких банака Банка И. Кројцер je међу 

првима објавила ceoij закључни рачун за 1935 г. Већ и сам 

површан поглед на биланс банчин довољан je за ковстато- 

вање да je v 1935 г. банка напредовала и ојачала. Банка 

И. Кројцер спада у тмоичне претставнице трговачжих ба- 

нака. Њене муштерије се cacnoije из градоких трговаца к 

банкара, док хипотекарни хредит игра -сасвим подређену 

улогу. Треба мстаћи у извештају два лодатка који врло лапо 

оеветљавају природу бавчииог пословања: до 1931 г. она je 

попут осталих југословенских банака давала хипотекарни 

крвдит на зграде ко ји ije крајем. ткженуте године достигао' 17 

мил. дин. У билансу за 1935 г., међутим, иа градеки хипо- 

текарни жредит отпада свега још 1,6 мил. дин. Заштита зе- 

мл»орадеиха скоро уопште и не тавпира баику, пошто дужни- 

ци који потладају шд Уредбу, дугују свега 66 хиљ. дин.

Из ранијих наших анализа, као и из упоре-дних бро- 

јева биланса види >се да je банкарска хриза, као што je то 

сасвим природно, оставила своје трагаве и у поеловању 

Банке Кројцер. Али може се рећи, да je она из кризе изи- 

шла снажнија него што je била. Свакако, преокрет у по- 

словној, политиц« од не.ижвидних прадских хипотекарних 

кредита на ломбарду ефеката и робе који су ликвидни и 

сигурни код правилног избора кредитне подлоге, претстав- 

љају знаггио повећање невидљиве активе банчине.

Из следеће таблице најбоље се ©иди успех банчине 

управе у прошлој години.

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

Готовина 4,649 9,169 10,411 6,863

Валуте, девизе, дукати 158 138 37 32

Ефекти 3,647 2,423 1,426 1,065

Купсни и ерећке Државне

класне лутрије 124

EcjiOHT 4,606 4,454 5,626 7,336

ЛОЈдбард на робу и хартије

од »реднасги 2,829 3,315 4,592 12,152

Прелазие станке --- 60

НецјЈетниие 2,117 2,119 2,186 2,186

Инвентар 52 52 52 65

Курспа разлика «феката 320 ---

Дужници no гараицијама 406 420 30 4,630

Пасива

Главница 5,(Ж) 5,000 5,000 5,000

Резерве 1,650 1,650 1,700 1,700

Фонд журсне разлже 300 300 300

*5

Фонд за покриће сум. потр. ---- 685

Улози 10,609 14,469 16,373 21,257

Рееоконт код Н. Б. ——■ 201 92

Разна паоива - — — ■------------ - 533

Прелаз.ни рачуни — — 72 71

Добитак 138 83 144 318

Збир биланса 18,(Kl 23,890 26,051 34,515

По-вериоци no гаранцијдаа 406 420 30 4,630

Одмах да се зауставимо «а  збиру биланса који je од

1932 г. у сталном порасту и то: са 18 мил. . дин. у 1932 г. 

н а  24 мил. 1933 -г., 26! мил. 1934 г . и 34,5 мил. у 1935 ;Г. 

Повећави обим послова внди се и из пораста у л о г а  « а  

штедњу са 16,4 мил. дин, у 1934 г. «а 21,3 «мил. за округло 

30%. Велико поверење публике у банку и њеву управу није 

се могло боље иошљавати. Са национално- екошглгске тачке 

гледишта, пак, то je једаи доказ више, да ое прилике у н а-  

шем банкарству налазе на путу жонсолидоваља^ што се 

уосталом констатује и у  извештају Народне б а н к е ,  з а  че- 

тврто тромесечје. У вези с тим занимљиво je напоменути 

да je реееконт код Нарадне банке .смањен за 201 хиљ. дин. 

на 92 хиљ, Улози су мнопо- јевтинији од реесконта, na je 

сасвим природио да je кретање на овим р а н у н и м а  супротно; 

amo- се први повећава други се смањује. Друга повшдаа чи- 

њеница je богато овогодишње дотирање фондажа, багатије 

»ero у  ма хајој од лретходне четири шдиие. Ради се о 

специалној резерви од 685 хиљ. дии. за еввнтуалне губитке 

на преосталим хииотекарним кредитима чија je висина све- 

га 1,6 1мил. дин. Са1 чисто бавкарске стране ова траиса*- 

ција не претставља ништа необично, иажо би се otŜ yiKa 

могла похвалити као израз опрез-ности. Меого je заи!имљи- 

вија психолошка страна. Наиме, банчина управа je, судећи 

no висини отписаие своте, одједно.м рашчистила с и т у а ц и ју ,  

и то ригорозно, дајући тиме до знања да no њеиом миш- 

љењу треба отстранити последње трагове кризе, да би се 

без баласта у што већој мери могло иокористити шансу, 

која je дата нашим несумњивим пошетом лрнвреде.

Посматрајући начин пласмана капитала, такође већ 

на први паглед (можемо жоистатовата необинио .п0)В0љне 

чиљенице. Готовинз je омањена са 9,2 мил. дин. у 1933 г. 

и 10,4 'мил, у 1934 г. на 6,8 мил. дин. у 1935 г. Нестало je 

бојазни од на-вале улагача која je била главни разлог обил- 

ној благајии. Вишак уло<га према претходној тодини и мо- 

ryteo 'смануење готсшине иекоришћени су  у потиуности за 

давање ио*вих кредита. При томе најважнију позицију чини 

ломбард на робу и хартије од вредности; она je шорасла 

са 4,6 1ш ;  дин. «а 12,1 мил. за 7,5 мил. или за 164i%. Ме- 

»ични порт.фељ такође токазује пораст ica 5,6 мил. дин. у

1934 г. ;на 7,3 мил. у 1935 г., дакле за 1,7 »b«i. или 3G%. 

Остале позиције нису од великог значаја за баичино по-сло- 

вање. У њима се не показују велике прокмене. Некретаине 

су остале непромењене са 2,18 мил. дин. од чега скоро еве 

отоада иа банчину зшраду, a само незнатан део, свега 65 

х«љ. дин., чиие некретаине које je банка преузела од сво- 

јих дужника. Хартаје од ®редио;сти показују оиадање, и то 

са 1,4 мил. дин. у 1934 на 1,06 м̂ил. у 1935 г.

Необична вештина баичине уираве показала се и у 

томе, што jie ликвидитет остао врло добар. Банчиие оба- 

везе су пожривене у висини од 70% ликвидном активом, од 

ч-ега je -окоро половина готав новац. Баинин добитак износ« 

318 хиљ. дин. Од тага отпада 114 хиљ. дин. на прошлого- 

дишњи добитак који je у делости пренесен иа нови рачуи. 

При оцени уопеха баичиног оо>сло!вања, пак, иотребно je 

узети у свбзир да je добитак смање» за 685 хиљ. дин., ко- 

лико je употребљено за образовање -фоида за гкжриће сум- 

љивих потраживања. Ha b o s  рачу», за 1936 г . ,  банка j e  

иреиела 119 лоиљ. ;дни., за 5 хил>. дии. више нетто у,1934 г. 

Поред резерви у имовинском погледу, дакле, има у довољ-
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ној мери и оних које већ -сад обезбеђују швестаи добитак 

и у идућај години.

За данашње прилике код таших банака, 41% диви- 

денде ккмико плаћа Банка Кјројцер, претпоетављају много 

више него у нормалним «ршикама.

У управи Баике И. Кројцер д. д. налазе се г.г.: 

Игњат Кројцер, Славко Бетлхајм, Јулије Фишер и Фрањо 

Хубер. У надзорном одбару су гл\ Виктор Хертман, д-р 

Херман Хубер и д-р инж. Мнрослав Шварц.

BANKARSKO I TRGOVAČKO D. D., BEOGRAD

Pre kreditne i bankarske krize Bankarsko i trgovačko 

d. d. u Beogradu (Terazije br. 3) važilo je kao jedna od naj

čistijih efektnih banaka kod nas. Od svog osnivanja — pre 

petnaest godina — banka se bavila svim regularnim bankar

skim i operacijama, ali je ipak najveća pažnja posvećivana jed

nom jedinom poslu, u kome su njeni upravljači stekli najbolje 

iskustvo i—. kupovini i prodaji hartija od vrednosti, za sop- 

stveni račun ili za onaj komitenata. Međutim, slom našeg 

efektnog tržišta u 1931 i 1932 nalagao je da se izvrši izvesna 

poslovno-politička preorijentacija. Bančina uprava je bez okle

vanja reducirala poslovanje s papirima koje je pre toga vo

đeno uvek sa uspehom. Uprkos velikom angažmanu u efek

tima-, uprava je uspela da skoro u celosti izbegne gubitke, što 

može da posluži kao dokaz njene velike okretnosti i tačnog 

predviđanja budućeg razvitka.

Kao što je to bio slučaj i kod ostalih novčanih zavoda, 

i ovđe je bilo panike ulagača, iako ona nije ničim opravdana. 

Ulozi na štednju i po tekućem računu pali su sa 19,41 miliona 

u 1930 na 9,36 miliona krajem 1935. Dakle, oni su više nego 

prepolovljeni. Uprkos tome, moratorijum nije nikada tražen, 

a Bankarsko i trgovačko d. d. nije se njime ni via facti 

koristilo.

U sledećoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije za 

nekoliko poslednjih godina iz kojih se najbolje vidi kako je 

Bankarsko i trgovačko d. d. prošlo kroz godine bankarske 

krize:

Račun izravnanja

Aktiva 1930 1932 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna i žiro 1.478 683 218 253

Banke 944 198 129 100

Devize i valute 648 121 118 69

Hartije od vrednosti 5.177 3.500 1.649 880

Vrednost rez. fonda 358 333 318 336

Vrednost penz. fonda 110 108 85 92

Menice 5.191 5.809 5.429 5.284

Dužnici 12.686 7.700 8.301 8.975

Nepokretnosti 1.032 1.065 1.065 1.142

Nameštaj i pribor 164 147 119 107

Kursna razlika papira — 294 98 —

Ostave, gar. itd. 30.155 25.760 17.439 14.236

Pasiva

GlaVnića 5.000 5.000 5.000 5.00

Rezervni fond 358 411 467 489

Penzioni fond 158 180 193 199

Ulozi 19.410 11.397 9.448 9.362

Poverioci 387 304 98 12

Reeskont 2.040 2.612 2.298 2.156

Dobit po odbitku dotacije 477 48 23 20

Zbir bilansa 57.946 45.713 35.724 31.474

Obrtni kapital 27.791 19.953 18.285 17.238

U 1935 zbir bilansa je pao za preko 4 miliona, sa 35,7 

na 31,4 miliona, ali smanjenje obrtnog kapitala ne prelazi 1 

milion dinara. Ova razlika potiče otuda što su u zbir bilansa 

ušle evidencione pozicije, kao što su to ostave, garancije itd., 

koje su bez većeg značaja za ocenu stanja banke.

Odnos tuđih prema sopstvenim sredstvima je kao 3 

prema 1, što je svakako vrlo povoljno. Glavnica je 5 miliona, 

koliko je iznosila i prilikom osnivanja. Rezervni fond iznosi 

489 hiljada i dostigao je skoro 10% od glavnice. Najvažnija 

pozicija tuđih sredstava su ulozi, koji krajem 1935 iznose 9,36 

miliona prema 9,44 miliona u 1934. U toku poslednje godine 

ulozi su neznatno smanjeni za 86 hiljada. To nije više znak 

nepoverenja, već posledica maksimiranja kamatne stope. Neke 

štediše se ne zadovoljavaju stopom, koja je utvrđena uredbom, 

već traže poslove koji će im obezbediti jače ukamaćenje. 

Kako se izvesan deo ulagača Bankarskog i trgovačkog d. d. 

uvek interesovao za hartije od vrednosti, sigurno je da na 

njih nije mogao ostati bez uticaja porast kurseva na efektnom 

tržištu. I reeskontni kredit, kojim se Bankarsko i trgovačko 

d. d. koristilo, smanjen je za 140 hiljada, sa 2,29 na 2,15 mil.

U aktivi vidimo plasman svih tih sredstava. Sopstvene 

hartije od vrednosti, koje su 1930 iznosile preko 5 miliona, 

pale su na ciglo 880 hiljada. Najveću poziciju u aktivi čine 

dužnici sa 8,97 miliona. U odnosu na prethodnu godinu oni 

su poraslii za 674 hiljade. Nasuprot tome, eskont menica je 

pao za 145 hiljade, sa 5,42 na 5,28 miliona. U svom izveštaju 

bančina uprava veli da se prilikom odobravanja kredita dr

žala rezervisano. S obzirom na prelazni karakter prilika u 

1935 drukčije se, zaista, nije moglo postupati. Banka je odo

bravala kratkoročne poslovne kredite uglavnom samo svojim 

stalnim vezama, a poslove sa hartijama od vrednosti, valutama 

i devizama vršila je u istom obimu, kao i u toku 1933 i 1934.

Račun gubitka i dobitka pokazuje bančinu težnju za 

sniženjem režije:

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Ukupni troškovi 1.555 1.241 1.388 1.315

Kamata 1.161 924 776 543

Dobit 48 54 23 20

Prihodi

Prenos dobiti 15 48 54 23

Kamata 1.984 1.435 1.418 1.292

Provizije 765 735 715 563

Zbir prihoda ili rashoda 2.764 2.219 2.187 1.878

U vezi s maksimiranjem kamatnih stopa smanjena je 

kako aktivna, tako i pasivna kamata. Zbog toga su i bruto 

prihodi pali sa 2,18 miliona u 1934 na 1,87 miliona u 1935 go

dini. Pozicija »Ukupni troškovi«, u koju su ušle plate, kirija,. 

porezi, takse, otpisi itd. iznosi 1,31 milion prema 1,38 milion 

krajem 1934. Čista dobit je iskazana skromnim iznosom od

20 hiljada. Kroz punih 10 godina bančinog postojanja plaćana 

je nepromenjena dividenda od 8%; u 1931 ona je morala biti 

smanjena na 6%, a poslednje 4 godine više se nije isplaćivala. 

Kako je ove godine likvidiran račun razlike na kursu držav

nih hartija od vrednosti a do sada su vrlo rigorozno vršeni i 

svi ostali otpisi, može se očekivati da će krajem 1936 i iska

zani čisti dobit biti znatniji nego poslednjih godina, tim pre 

što svi znaci govore za to da je kod Bankarskog i trgovačkog 

d. d. najteža faza već prebrođena.

U upravi nalaze se sledeća g. g.: Dragutin Priča, pret- 

sednik; d-r Svetislav Mihajlović, Milan Stefanovič, Srbislav 

Jevrić i Karei Kašper. U Nadzornom odboru su g. g.: Voja S. 

Spasojevič i Rihard Škarka.
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Sadržaj:

1 Aeglo-čelioslevačka i Praška kreditna banka, Prag 

»Srbija«, prvo srpsko društvo za osiguranje u Beogradu

ANGLO-CEHOSLOVAČKA I PRAŠKA KREDITNA BANKA,

PRAG

Vrlo je  redak slučaj da analižujemo bilans inostranog 
preduzeća. Anglo-čehoslovačka i Praška kreditna banka već 
godinama čini izuzetak. Zahvaljujući svo jo j filijali u B eogra
du i njenim razgranatim industrijskim interesima u šećernoj, 
tekstilnoj i namirničkoj industriji, ona ima vrlo velikog 
uticaja na naš privredni život. Analiza bilansa beogradske 
filijale Anglo-čehoslovačke i Praške kreditne banke, iako bi 
za nas bila neobično interesantna, nije moguća, pošto fili
jale nemaju svoje bilanse. One su samo jedan deo preduzeća, 
organi jednog organizma. Njihovi bilansi su interne prirode 
i čine samo podlogu za sastav bilansa celoga preduzeća. U 
godišnjem  izveštaju i bilansu Anglo-čehoslovačke i Praške 
kreditne banke skoro i nema podataka koji bi mogli da slu
že za prikaz n jenog rada kod nas. Samo prilikom analize 
pojedinih stavki imaćemo prilike da ukažemo na približnu 
visinu kod nas uloženih sretstava.

Anališući bančino poslovanje na osnovu bilansnih p o 
dataka poslednje tri godine, ne uzimamo u obzir 1 93 1 god. 
.kada je  izvršena temeljna, sanacija. Glavnica je  snižena sa 
235 mil. č. k. na 120 mil., a fondovi su smanjeni za 125,29 
mil. Smanjenje sopstvenih sretstava sa 380 mil. č. k. na 138 
mil. ostavilo je  svoje tragove u idućim bilansima.

R a č u n  iz ra v n a n ja

Aktiva 1933 1934 1935
u milionima čeških kruna

Blagajna i potr. po viđenju 177,10 238,96 290,88
Devize 7,59 6,39 16,96
Menice 190,92 • 145,26 138,53
Hartije od vrednosti 395,86 416,32 447,52
Konzorcijalni poslovi 73 73 73
Dužnici 1.939,87 1.947,65 1.959,71
Nepokretnosti i inventar 75,09 73,74 75,85
Prenošna aktiva 21,35 20,21 14,02

Pasiva
Glavnica 120 120 120
Rezerva 18,07 18,11 18,14
Penzioni fond 62,33 62,33 62,33
Ulozi na štednju ■ 915,96 974,90 1.034,54
Poverioci 1.739,78 1.722*27 1.757,42
Neisplaćena dividenda — — 0,02
Prenosna, pasiva 23,96 23,25 23,15
Dobitak 0,65 0,66 0,87

,Zbir-bilansa . •. 2.880,77 2.921,53 3.016,46

Obrtni kapital smanjio se sa 3,5 milijarde č, k. u 1931 
god. na 2,8 milijarde u 1933 god. a zatim postepeno raste ha
2,9 milijarde u 1934 god. i 3 milijarde u 1935 god. Anglo- 
čehoslovačka i Praška kreditna banka, koja  je  1929 nastala 
fuzijom Anglo-čehoslovačke banke, Praške kreditne banke i 
Češke komercijalne banke, pripada tipp srednjo-evropskih 
banaka. Njeno aktivno poslovanje obuhvata eskont menica, 
lombard, efektni, devizni i konzorcijalni posao. Težište pa
sivnog posla leži u preuzimanju uloga po tekućim računima, 
uložnim knjižicama i izdavanju blagajničkih zapisa.

Da se zadržimo kod  analize pasivnog posla. Ulozi na 
štednju po kojim a se obično meri poverenje publike, prema 
novčanom zavodu, u stalnom su porastu: sa 915,96 mil. č. k. 
u 1933 god. na 974,9 mil. u 1934 god. i 1 milijardu u 1935 g. 
Ako uporedimo ove brojeve sa onima pre sanacije banke (1,3 
milijarda u 1930 god. i 1,17 milijarda 1931 god.), vidimo da 
je gubitak skoro u celosti nadoknađen. Sanacija je dakle 
potpuno uspela i u pogledu obima opšteg poslovanja kao što 
smo mogli videti iz zbira bilansa i u pogledu uspostavljenja 
ppverenja, što je  još važnije. Poverioci takođe pokazuju p o 
rast sa 1,72 milijarde č. k. 1934 g. na 1,75 milijardu 1935 g. 
prema 1,7 milijardi 1933 g, Usled sanacije u najvećoj šu se 
meri smanjili poverioci, što je sasvim prirodno, pošto se među 
njima nalaze i najskuplji krediti kojih  se banka resila, a sa 
druge strane i sasvim kratkoročni putujući kapital koji. ne
obično brzo menja plasman i č iji gubitak ne pretstavlja gu 
bitak; naprotiv, takvi kapitali iziskuju držanje velike kasene 
gotovine koja  je skupa. Prečišćavanje situacije i porast posle 
toga svedoči o zdravom poslovnom razvitku nešto suženo,g, 
ali zato neobično solidnog obima. Od ostalih pozicija pasive, 
pored nepromenjene visine sopstvenih sretstava, sa 138 mil. 
č. k., spomenućemo još prenosnu pasivu sa 23,15 mil. č. k. 
koja je  takođe skoro stalnog karaktera što se vidi iz upo- 
rednih brojeva i koju  sačinjavaju već dospeli, .ali jo š  neispla
ćeni dugovi. Odnos između sopstvenih i tuđih sretstava dosta 
je stabilan i iznosi 7%  u toku poslednjih godina. Ovaj odnos 
pokazuje da Anglo-čehoslovačka i Praška kreditna banka pre
težno rade tuđim sretstvima. Imajući to u vidu, porast banci 
poverenih kapitala dobija još veći značaj i pretstavlja ne
obično povoljan znak u pogledu daljeg, razvitka bančinih p o 
slova. Prelazeći na pozicije aktive, možemo konstatovati da 
povećanje obrtnog kapitala usled porasta uloga na,: štednju ,i 
po tekućim računima nije ostao bez dejstva na bančinu: kre
ditnu politiku. Pozicija dužnika porasla je  u 1935 g. prema
1934 g. za 12 mil. č. k. Sastav dužnika je  neobično intere
santan. Najveći deo otpada na dužnike po tekućim računima 
i to 1,8 milijardu č. k. Qni su se smanjili prema prethodnoj 
godini za 25 mil. Zatim dolaze potraživanja kod inostranih
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banaka u visini od 95 mil. č. k. za 45,2 mil. više nego u pro

šloj godini. Najzad: imamo još u visini od 44 mi!, č. k. po

traživanja pokrivena hartijama od vrednosti koja su pala 

prema prošloj godini na 8 mil. Promene u sastavu potraži

vanja i priličan porast kaserie gotovine sa 238,96 mil. č. k. 

na 290,88 mil. pokazuju da: se težilo za što većim likviđite- 

tom. Koeficijent likviditeta. t. j. odnos između odmah raspo

ložive gotovine i kratkoročnih obaveza porastao je sa 33% 

u 1934 g .na 36% u 1935 g. Uporediivši ove brojeve sa pro

pisanim Ukvlditetom u zakonima o bankama pojedinih evrop

skih zemalja od prosečno 30%, vidimo da Anglo-čehoslovačka 

i Praška kreditna banka ne samo da ispunjuje uslove oprezne 

■kreditne politike, nego preko toga drži likvidna srestva što 

je svakako skopčano sa znatnim troškovima. Pozicije »Bla

gajna i potraživanja po viđenju« u bilancu od 1935 g, ne sa

drže kao ranijih godina isplate koje glase na zdrave strane 

valute koje su knjižene kao potraživanja od banaka. Već po- 

menuti veliki porast te pozicije dobija dakle svoje objašnje

nje. Porasle su i devize i čekovi na strane valute sa 6,39 

mil. č, k. u 1934 g. na 16,96 mil. zbog većih blagajničkih salda 

inostranih filijala. Anglo-čehoslovačka i Praška kreditna banka 

ima, pored svojih 59 filijala u čehoslovačkoj, 4 u inostranstvu 

i to: u Londonu, Beogradu, Bukureštu i Sofiji. Filijale su u 

jtrošloj godini vrlo dobro radile. One u balkanskim zemljama 

alimentiraju i bančina industrijska preduzeća, i vrlo do

bro su prošle zbog poboljšanja konjunkture u tim zemljama. 

Sto se beogradske filijale tiče, ona je u naročito povoljnom 

položaju zbog vrlo uspešnog rada u uložnom poslu. 1 filijala 

u Sofiji je u prošloj godini postigla vrlo lepe uspehe. Ona 

je, kao što smo pre četiri nedelje javili u .našoj »Obaveštaj- 

Пој službi«, prešla i na kreditiranje javno-pravnih tela, a osim 

toga ima jednu fabriku šećera koja vrlo dobro radi. Rad fi

lijala na Balkanu bio je otežan uvođenjem transfernih ogra

ničenja, zbog čega §u ove bile upućene isključivo na raspo

loživa sopstvena šretstva i uloge iz dotičnih zemalja. Da su 

ОПе u međuvremenu uspele da prošire svoje poslovanje, naj

bolje sveđoči o životnoj sposobnosti a i o primernoj poslov

noj politici tih filijala, što naročito važi za beogradsku koja 

je jedan od najvećih novčanih zavoda u zemlji.

Vrlo važnu poziciju čine među aktivama hartije od 

vrednosti koje su porasle sa 416,32 mil. č. k. na 447,52 mil. 

i time dostigle najveći nivo za poslednje tri godine, a i pre

ma ranijim godinama. Porast je bio kod čehoslovačkih hartija 

od vrednosti za 23,68 mil. č. k. na 430 mil., usled poboljšanja 

kurseva i kupovina, a kod inostraniih za 9,26 mil. zbog upisa 

6% ruskih obligacija i prenosa akcija inostranih koncerna 

iz pozicije »Konzorcijalni poslovi«. Pomenuta pozicija konzor

cij alnih poslova ostala je nepromenjena sa 73 mil. č. k. zbog 

porasta kurseva i kupovina. Menični portfelj koji kod Anglo- 

Čehoslovačke i Praške kreditne banke srazmerno nikada nije 

bio velik opao je sa 145,26 mil. č. k. u 1934 g. na 138,53 mil. 

usled smanjenog opticaja trgovačkih menica. Takođe rela

tivno neznatnu ulogu igraju nepokretnosti koje su porasle u 

1935 g. za 2,1 mil. prema 1934 g. usled kupovine jedne zgrade 

u Bukureštu za bančinu filijalu.

Račun gubitka i dobitka

■1 Rashodi 1933 1934 1935

u milionima čeških kruna

Kamata 123,37 111,14 104,28

Materijalni troškovii 6,82 6,28 6,17

Lični rashodi 50,36 44,51 43,72

Porezi 2,63 2,43 2,46

Otpis nepokretnosti i inventara 2,02 2,02 , 2,08

Otpis dužriikar i  efekta 1,39 i  : .. —

Dobitak 0,65 0,66 0,87

Prihodi ■ ■

Kamata 157,73

Provizija 21,19

Dobitak na efektima . 8,31

Zbir prihoda ili rashoda 187,24

Suprotnu tendenciju nego račun 

račun gubitka i dobitka, naime suženje obima. Odlučujuću 

ulogu na formiranje računa gubitka i dobitka imaju prihodi 

od kamata. Oni su se smanjili sa 157,73 mil. č. k. u 1933 g. 

na 149,39 mil. 1934 g. i 134,02 mil. u 1935 g. Kao što smo iz 

bilansnih brojeva videli, dužnici per saldo pokazuju porast, 

prema tome mora da je kamata znatno snižena. Bančina 

uprava je u prošloj godini izišla u susret naročito industrij

skim preduzećima da bi ovi mogli da ojačaju svoj položaj. 

U skoro istom tempu smanjene su i pasivne kamate sa 123,37 

mil. č. k. u 1933 g. na 111,14 mil. 1934 g. i 104,28 mil. 1935 g. 

Prihodi od provizija smanjeni su sa 19,13 mil. u 1934 g. na

18,16 mil. 1935 g., a dobitak na efektima sa 7,51 mil. na 7,39 

mil.

Vrlo značajna redukcija izvršena je kod rashoda. Ukupni 

rashodi smanjeni su sa 50,79 mil. č. k. u 1934 g. na 49,89 mil.

1935 g. za 900 hilj. i 1,8 mil. Ako pak uporedimo ovu poziciju 

sa odgovarajućom iz 1930 g. vidimo da ušteda iznosi 50%. 

U racionalizaciji poslova otišlo se dakle do krajnjih granica. 

I pored porasta obima poslova u prošloj godini troškovi po

kazuju padanje, što dozvoljava zaključak da se smanjen ad

ministrativni aparat pokazao kao elastičan ;i sposoban za 

vršenje i većeg obima poslova. Dalji razvitak treba da po

kaže optimalni kapacitet, koji izgleda da je daleko veći od 

današnjeg obima poslova. Najveći deo rashoda otpada na lične, 

43,72 mil. č. k. prema 44,51 mil. u 1934 g., a 6,17 mil. prema 

6,28 mil. Ni u ovoj godini nema u računu gubitka i dobitka 

otpis sumnjivih potraživanja. Uprava je neobično rigorozno 

postupila sa dužnicima, ona je kod bilansiranja uzela1 i obzira 

na eventualne moguće razlike koji bi mogli da nastupaju u 

budućnosti. Sumnjiva potraživanja koja su preostala iz ban

karske krize otpisana su već, tako da za poslednje dve go

dine nije bilo potrebno otpisati ništa. Otpis nepokretnosti i 

inventara povećao se sa 2,02 mil. č. k. u 1934 g. na 2,08 mil.

1935 g. zbog već pomenutog porasta odgovarajuće pozicije 

Porezi su i uprkos smanjenja prihoda povećani neznatno sa 

2,43 mil. č. k. u 1934 g. na 2,46 mil. 1935 godine.

Uprava Anglo-čehoslovačke i Praške kreditne banke na 

svojoj seđnici 26 marta o. g. odlučila je da se čista dobit od 

865 hilj. č. k. prevede u specijalni rezervni fond kao i u dve

ma ranijim godinama kada je dobitak bio nešto manji, 650 

hilj. č. k.

»SRBIJA«, PRVO SRPSKO DRUŠTVO ZA OSIGURANJE U 

BEOGRADU

Mi smo već imali priliku da konstatujemo, da su usled 

velike uzajamne konkurencije premijske stope, koje osigu

ravajuća društva naplaćuju kod elementarnih osiguranja, 

pale na tako nizak nivo, da je elementarno osiguranje po

stalo za društva sasvim nerentabilan posao. I Upravni odbor 

»Srbije«, jednog od najvećih domaćih osiguravajućih dru

štava, u svom izveštaju podnetom zboru akcionara na dan 

22 marta o. g. veli, da su te stope sišle' ispod tehnički oprav

dane osnovice. »Srbija« je ipak uspela da zaključi 1935 go

dinu sa znatnim dobitkom, iz dva razloga: iako u porastu, 

štete su bile ipak umerene, a zatim, upravi je pošlo za rukom 

da osetno poveća obim posla i smanji troškove osiguranja.

140,39 134,02

19,13 18,16

7,51 7,39

167,04 159,57

izrävnanja pokazuje
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Međutim, kako je dalja redukcija troškova neobično 

teško izvodljiva, a porast sadanjeg iznosa šteta, ranije ili 

docnije, neminovan, moralo se kako u interesu društava, tako 

i osiguranika, pristupiti ponovnom povećanju premijskih sto

pa za elementarna osiguranja. Zbog to£a je Savez osigura

vajućih društava izradio riovu tarifu, koja je od strane M i

nistarstva trgovine i industrije već odobrena, a 1 marta 1936 

je šupila na snagu. Podtarifiranjem se otežava posao so

lidnim preduzećima, a to je naročito kod osiguranja opasno, 

jer premijska stopa ne sme biti proizvod samovolje osigurača, 

kao što je to često bio slučaj, već mora da bude produkat 

kalkulacije rizika. Primena nove tarife pružiće osiguravaju

ćim društvima mogućnost da zajemče osiguranicima potreb

nu sigurnost i da bez teškoća odgovaraju preuzetim oba

vezama.

Znatno povećanje obima osiguravajućeg posla »Srbije« 

vidi se iz sleđeće tablice, u kojoj smo uporedili zbir osigura

nih glavnica, odnosno zbir vrednosti polisa koje su bile na 

snazi krajem godine — po pojedinim granama:

1931 1932 1933 1934 1935

u milionima dinara

Život 62,6 74,1 75,2 79,6 88,9

Požar 2.920,7 2.847,4 2.707,9 2.709,4 2.649,6

Nesr. sluč. 40,7 50,8 46,0 39,0 37,3

Uzgr. grane 233,6 208,6 155,9 157,4 220,3

Ukupno: 3.257,6 3.181,0 2.985,0 2.985,4 2.996,1

Maksimalno stanje osiguranih glavnica imali smo kra

jem 1931 godine, sa 3,26 milijardi. Ovaj volumen se zatim 

smanjuje na 2,98 milijardi krajem 1933. Porast u 1934 je ne

znatan, a u 1935 iznosi preko 10 miliona. I ovi nam podaci 

jasno pokazuju da je kriza »kod Srbije« uprkos niskim* pre

mijskim stopama i drugim teškoćama već prebrođena. Inte

resantno je da se osigurane glavnice u pojedinim granama 

ne kreću na isti način. Najlepši napredak imamo kod osigu

ranja života. 1929 osigurane glavnice u ovoj grani iznosile 

su samo 32 miliona. Posle toga se stalno povećavaju i do

stižu 88,9 miliena krajem 1935. Kod osiguranja požara kre

tanje osiguranih glavnica je upravo obrnuto. Od 1929, kada 

su bile najveće, one stalno padaju. S obzirom na ranije po- 

menuti pad premijskih stopa »Srbija« nije naročito forsirala 

elementarna osiguranja. Ukoliko je i u taj posao ulazila, 

ona ga je iz razumljive predostrožnosti najrigoroznije pro- 

birala. U tome i treba tražiti najglavniji uzrok smanjenju i 

umerenosti procenta šteta.

Račun gubitka i dobitka za četiri poslednje godine u 

neto-ciframa, dakle u iznosima koje je isplatila odnosno na

platila »Srbija« za svoj račun — tj. po odbitku udela reosi- 

gurača, ovako izgleda:

Račun gubitka i dobitka

Prihodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Prenos dobiti 66 13 18 60

Rez. i pren. premije 17.281 18.408 19.105 20.459

Rezervisane štete ; 621 783 610 607

Premije neto 4.713 4.303 4.573 4.993

Dažbine 1.195 1.046 938 966

Kamata 1.989 1.699 1.783 1.879

Od nepokretnosti 2.046 1.746 1.622 1.683

Razni prihodi 13 124 40 30

Kursn a razlika ■ , -ГТ. — 586 —

Rashodi

Rez. i pren. premija 18.408 19.105 20.459 21.809

Rezervisane štete 783 610 607 776

Isplaćene štete 1.134 804 562 834

Ispi. doživ. osiguranja 395 427 387 436

Otkupljene polise 334 486 607 441

Penzije — ■ 3 ‘ 3 —

Vraćene premije 6 2 ' 4 6

Kamata ; 1.21 . 119 122 109>

Režijski troškovi 4.627 4.435 4.307 3.921

Otpisi 374 28 9 146

Vatrogasna taksa ■ _  ■ 50 60 —

Opštem rezervnom fondu ' — ' 261 278 150

Čista dobit i .742 1.791 : 1.874 2.049

Zbir prihoda i rashoda ,27.926 28.121 29.276 30.677

Ukupni prihodi »Srbije« za poslednje četiri godine p>o- 

rasli su od 27,92 na 30,67 miliona dinara. Najveći porast ima^ 

mo kod rezervnih i prenosnih premija, koje se krajem svake 

godine javljaju kao rashod, a početkom godine kao prihod. 

Premije i aktivne kamate su manje u 1933 negö u prethod

noj godini. U 1934 i 1935 obe pozicije pokazuju »ponovan 

porast. Kod dažbina i prihoda od nepokretnosti ponovni po

rast počinje tek u 1935.

Ako izuzmemo rezervne prenosne premije, najveću po

ziciju među rashodima čine režijski troškovi. Oni su u stal

nom padu. Sa 4,62 miliona u 1932 smanjeni su na 4,30 miliona 

u 1934 i na 3,92 miliona u 1935. Dakle, u 1935 režijski troš

kovi su reducirani za skoro 400 hiljada odnosno za 10%. 

Napore uprave da smanji troškove možemo tek onda pravil

no oceniti, ako troškove uporedimo sa kretanjem prihoda 

od premija. U 1935 odnos je neobično povoljan, jer su pre

mije za preko 1 milion dinara veće od troškova, u 1934 bile 

su samo za 266 hiljada veće, a u 1933, nasuprot tome, troš

kovi su bili veći od premija.

Da nije bilo prihoda, koji nemaju neposredne veze sa 

tekućim osiguravajućim poslom, naime kamata i prihoda od 

nepokretnosti, društvo bi moralo zaključiti kako 1932, tako 

i 1933 godinu sa znatnim gubitkom. To se najbolje vidi iz 

sleđeće tablice, u kojoj smo uporedili kretanje najvažnijih 

prihoda i rashoda u tekućem poslu (u hiljadama dinara):

3932 1933 1934 1935

Premije 4.713 4.303 4.573 4.993

Dažbine 1.195 1.046 938 966

Ukupno: 5.908 5.349 5.511 5.959

Štete — isplaćene 1.134 804 562 834

Vraćene premije 6 2 4 6

Troškovi osiguranja 4.561 4.288 4.147 3.828

Ukupno: 5.701 5.094 4.713 4,668

Višak prihoda 207 . 255 798 1.291

u % 3,5 4,8 14,5 21,6

Uprkos porastu premija od 1933 do 1935, troškovi osi

guranja (upravni troškovi, provizije itd.) su sve manji. Sa

4,56 miliona u 1932 oni padaju na 3,82 miliona u 1935. U vezi 

s tim dolazi do stalnog porasta viška prihoda nad rashodima, 

sa 207 hiljada u 1932 na 1,29 miliona u 1935, odnosno sa 

3,5% na 21,6%. Napredak je u toku poslednje dve godine 

zaista markantan. Međutim, u 1932 i 1933 višak prihoda je 

bio tako neznatan, da su se za stvaranje potrebnih rezervi 

za pokriće budućih šteta morali jednim delom upotrebiti i 

prihodi od nepokretnosti i kamata koji su iznosili (u hilja* 

dama dinara):



70
1532 1933 1934 1935

Od nepokretnosti 2.046 1.746 1.622 1.683

Kamate '' 1.990 1.699 1.783 1.879

Kretanje premija i šteta kod pojedinih grana osigu-

ränja u toku poslednje četiri godine vidi.se iz sledeče tab-

li.ce (po odbitku udela reosigurača — u hiljadama dinara).:,

Premije-neto 1932 1933 1934 . 1935

Život 2.429 2.397 2.739 3.241

Požar i 1.905 1.671 1.617 1.470

Ostale grane 379 235 217 282

Ukupno : 4.713 4.303 4.573 4.993

Štete-neto

Život 430 383 300 540

Požar 633 340 208 229

■Ostale grane ■ 71 80 54 65

Ukupno 1.134 803 562 834

Štete u % premija

Život 17,7 16,0 11,0 16,7

Požar 33,2 20,3 12,8 15,5

Ostale grane 18,7 34,2 24,8 23,2

Bruto i neto1 premije su u svim granama povećane. 

Jedino su u požarnoj grani, usled povećanog reosiguranja 

kpje se. opravdava nužnom predostrožnošću, smanjene neto 

premije.

Na ime premija života naplaćeno je u 1935 godini neto 

3,24 miliona, a štete su iznele 540 hiljada, odnosno 16,7%. 

lako je ovaj procenat u odnosu na 1934 porastao, on je ipak 

neobično povoljan. Ukupni iznos neto-premija požara je 

manji nego u prethodnoj godini, a isplaćene štete su porasle. 

Procenat šteta iznosi 15,5 prema 12,8 u 1934. Može se uzeti 

da je procenat šteta požara bio jedino u 1932 sa 33,2% nor

malan. U sledečim godinama je vrlo umeren. Kod ostalih 

grana (nesr. slučajevi, transport, provalna krađa, lom stakla, 

autokaško itd.) procenat šteta iznosi 23,2%, što je takođe 

povoljno.

Račun «ravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 340 276 263 334

Tek. računi i blag. zapisi 25.428 26.045 28.479 30.098

Nepokretnosti 8.347 8.347 8.347 8.246

Hartije od vrednosti 2.452 2.671 3.288 3.620

Zajmovi na polise 2.084 2.394 2.062 2.166

Inkaso i centrala 1.389 1.702 1.319 1.405

Nameštaj 51 46 42 38

Depo rez. i pren. premija 1.479 1.509 1.494 1.561

Razna imovina 3.348 2.508 2.314 2.082

Kaucije, garantije itd. 1.132 17.165 13.892 13.075

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 10.000

Fondovi razni 6.558 7.087 7.646 7.996

Kursna razlika efekata — — 200 460

Premijske rezerve:

život 17.487 18.270 19.342 20.908

požar 4.282 4.211 4.198 4.118

transport . 665 ■ '672 • 629 653

nesrečni slučajevi 92 102 102 113

uzgredne grane 160 175 ; 186 201

razne rez. života 241. 270 . 273 277

Ukupno: 22.952 23.700 24.731 26.270

Rezervisane štete 783 610 607 776

Tekući računi 1.637 1.626 2.031 1.548

Razna pasiva 1.524 985 830 673

Tantijema 452 480 501 537

Dobit za podelu 1.013, 1.018 1.060 1.290

Polagači kaucija 1.132 17.165 13.892 13.075

Zbir bilansa 46.052 62.672 61.499* 62.625

Obrtni kapital 44.920 45.507 47.607 49.550

Neobično je interesantan i račun izravnanja »Srbije«. 

Zbir bilansa ostao je u toku poslednje tri godine gotovo 

nepromenjen. Međutim, ako iz zbira bilansa eliminiramo 

tranzitorne pozicije, kao što su to kaucije, garancije i ostave, 

vidi se da je obrtni kapital u stalnom porastu i krajem 1935 

iznosi skoro 50 miliona dinara, od čega otpada 18,5 miliona 

na sopstvena sredstva, 27 miliona na premijske rezerve i re- 

zervisane štete, oko 2 miliona na dobitak, a samo nešto iznad 

dva miliona na ostalu pasivu. Prosečno povećanje sopstve

nih sredstava iznosi oko 600 hiljada, godišnje. Premijska re: 

zerva povećana je u 1934 za 1 milion dinara, a u 1935 za 1,5 

milion. Pasivni tekući računi i »razna pasiva« zajedno jedva 

prelaze dva miliona. To znači da »Srbija«, ako se izuzmu 

rezervne premije, u stvari nema ni poverilaca ni tuđih sred

stava.

Preko 60% obrtnog kapitala, naime 30,4 miliona, iz

nosi raspoloživa gotovina, blagajnički zapisi i likvidna po

traživanja kod raznih novčanih zavoda. U prvoklasne držav

ne hartije od vrednosti plasirano je 3,62 miliona, a u .nepo

kretnosti 8,25 miliona dinara. Zajmovi na sopstvene polise 

života u prošloj godini su nešto porasli prema prethodnoj i 

iznose 2,16 miliona. (Nasuprot tome javlja se odgovarajuće 

smanjenje otkupa životnih polisa sa 607 na 441 hiljadu). In- 

kaso iznosi 1.4 miliona, depo rezervnih i prenosnih premija

1,56 miliona, a razna imovina 2,08 miliona dinara. Bolji i si

gurniji plasman aktive teško je danas i zamisliti.

Posle pokrića potrebnih otpisa i rashoda završena je 

računska 1935 godina sa dobitkom od 2 miliona 49 hiljada. 

Tome treba dodati kursnu razliku od 260 hiljada i prihod 

hartija rezervnog fonda od 150 hiljada, koji su odobreni 

neposredno odnosnim fondovima. Ukupni dobitak je, dakle, 

2,46 miliona. To znači da ukamaćenje uplaćene glavnice od 

10 miliona iznosi 24,6%.

Iskazani čisti dobitak od 2 miliona 49 hiljada ovako je 

podeljen: 1 milion 250 hiljada isplaćeno je akcionarima na 

ime 12,5% dividende (od 1932 do 1934 po 10%), 23,6 hiljada 

na ime dividende osiguranicima, 537 hiljada kao tantijema, 

199 hiljada je dotirano rezervnom fondu, a ostatak od 40 

hiljada prenet je na novi račun.

U upravi »Srbije« prvog srpskog društva za osiguranje 

nalaze se g. g.: Miloš Savčić, pretsednik; Vasa Jovanovič, 

potpretsednik; Krsta Lj. Miletič, Košta L. Timotijević, Žika. 

Jankovič, Aleksandar Acović, Vladeta M. Savčić, Milan Lu- 

janović, Svetozar M. Savčić, Dušan Milijević, Milorad M. Ra- 

dojlović, Jovan M. Jovanovič, članovi. U nadzornom odboru 

su g. g.: Stevan V. Gajič, Milan O. Maksimovič, Milivoje 

Obradović, Ljubomir Bojovič, Mihailo Ž. Jankovič i Milenko 

Savčić. Generalni direktor je g. Stevan M. Milovanovič.
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Садржај:
»Kroacija«, osiguravajuća zadruga, Zagreb

„Југочешка“ југословенско-чешка текстилна индустрија, Крањ

»KROACIJA«, OSIGURAVAJUĆA ZADRUGA, ZAGREB

»Kroacija«, naše vodeće i najstarije domaće oisurava- 

juće društvo, morala se u toku prošle godine boriti sa dve 

teškoće. Рг,е; svega,; još se uvek osećao uticaj privredne kri

ze, iako u. znatno manjoj meri nego ranijih godina. Zatim je 

akviziciju novih poslova otežavala i jedna nova smetnja, na

ime preterana međusobna utakmica osiguravajućih društava. 

U avgustu 1934 jednom uredbom su zabranjeni, karteli. U 

vezi s tim даотао se ukinuti i tarifni sporazum osiguravajućih 

društava. Pojedina društva počela su posle toga da obaraju 

premijske stope, tako da su one pale na nivo koji je jedva 

dostizao za isplatu troškova i šteta i za obrazovanje po

trebnih rezervi. Često se išlo i ispod nivoa. Posle više od 50 

godina potpu.no ispravnog poslovanja, »Kroacija« — razume 

se — nije ni mogla ni htela da pođe tim nezdravim putem.

S obzirom na to moglo se očekivati da će njen poslov

ni volumen nazadovati. Ali, do toga nije došlo. Naprotiv, njoj 

je pošlo za rukom da u 1935 god. znatno poveća obim posla. 

Višak prihoda od premija u odnosu na prethodnu godinu iz

nosi 1,3 miliona dinara. I stanje osiguranih glavnica je poraslo 

га 214 miliona dinara, kao što se to vidi iz sledeće tablice 

(u milionima dinara):

Godina Elementarno Životno Ukupno

osiguranje

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

1934 9.313,87 306,15 9.620,02

1935 9.520,13 313,85 9.833,98

»Kroacija« je imala najveći poslovni volumen u 1931 

godini, sa ukupno 10,27 milijardi dinara osiguranih glavnica. 

U toku sledeće tri godine — u vezi sa privrednom krizom 

i smanjenjem kupovne snage osiguranika — obim posla opa

da. Krajem 1934 osigurane glavnice u oba odeljenja iznose

9,62 milijardi dinara. U poslednjoj poslovnoj godini, po prvi 

put posle 1931, dolazi opet do porasta osiguranih glavnica, i 

to za 7,7 miliona u životnom osiguranju i za 206,3 miliona u 

elementaru. Krajem 1935 bilo je u osiguranju života 15.061 

polisa sa glavnicom od 313,84 miliona, a u odeljenju elemen

tarnih osiguranja 82.080 polisa sa osiguaranim iznosom od

9,52 milijarde dinara. Dakle, na snazi je bilo svega 97.141 po

lisa ša osiguranim kapitalom od 9 milijardi 834 miliona.

Iako su osigurane glavnice još uvek manje nego u 1931 

godini, ipak su garantna sredstva »Kroacije« u stalnom po

rastu. Krajem 1935 ona iznose 108,9 miliona prema 88,5 mi

liona u 1931 godini. Povećanje u 1935 iznosi 6,84 miliona. 

Strukturu zadruginih garantnih sretstva, kao i njihovo kre

tanje pokazuje nam sledeća tablica:

1931 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000

Rezervna glavnica . 720 992 1.108 1.208

Redovna rezerva : 465 611 677 736

Specijalna rezerva 1.095 1.662 1.919 2.147

Rezerva za vanr. sluč. 1.000 2.500 2.500 2.500

Rezerva za kurs. razl. 1.000 2.075 , 2.075 2.075

Prem. rezerve i pren. premije .77.875 84.840 88.510 94.287

Rezerva za štete 4.821 4.013 3.382 3.932

Fond dividende osig. 542 822 907 1.034

Ukupno 88.519 98.514 102.079 108.919

Premijske rezerve i prenosne premije porasle su sa

77,87 miliona u 1931 na 94,28 miliona u 1935, dakle za 16,4

miliona dinara. Glavnica iznosi svega 1 milion dinara, a 

fondovi Zadruge su 8г/2 puta veći od glavnice i krajem 1935 

iznose 8,66 miliona prema 4,28 miliona u 1931. Kao što se vidi, 

fondovi su u toku poslednje četiri godine udvostručeni.

I. Elementarno esiguranje

U grupi elementarnih osiguranja bilo je na snazi kra

jem 1935 godine 82.080 polisa sa osiguranom glavnicom od 9,52 

milijardi prema 75.800 polisa sa glavnicom öd 9,31 milijardi 

krajem prethodne godine. Prosečni iznos osigurane glavnice 

po polisi pao je sa 122,9 na 1.15,9 hiljada. »Kroacija« ne objav

ljuje broj polisa i iznose osiguranih glavnica u pojedinim 

granama elementare, ali se iz kretanja prihoda od premija i 

šteta vidi da je osiguranje protiv požara najvažnije.

Bruto-premije Bruto^štete

Grana 1934 1935 1934 1935

u hiljadama dinara

a) Požar, staklo, lom 18.090 18.251 8.573 10.017

b) Nezgode, autokasko 1.774 2.159 903 902

v) Provalna krađa 864 878 385 427

g) Grad 116 241 80 192

d) Transport 19 22 6 2
Ukupno 20.863 21.551 9.947 11.540

Ukupne bruto-premije u 1935 iznose 21,55 miliona pre

ma 20,86 miliona u prethodnoj godini. Od toga otpada oko 

85% na požar, staklo, šomaž i lom strojeva; 10% na nezgo

de, jemstvo i autokasko, oko 4% na provalnu krađu i oko 

1%- na grad. Osiguranje transporta je gotovo sasvim obu

stavljeno. U 1935 najjače su porasle premije od osiguranja 

nezgoda, jemstva i autokaska (za 385 hiljada), zatim od po

žara, stakla i loma (za 161 hiljadu), i najzad od grada (za 

125 hiljada).

U narednoj tablici donosimo glavne pozicije iz raču^ 

na gubitka i dobitka odeljenja za elementarna osiguranja. Svi 

su podaci iskazani »neto« bez udela reosigurača. Dakle, od

nose se isključivo i samo na rad »Kroacije« za sopstveni 

račun: . :
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Račun gubitka i dobitka elementara

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Upravni troškovi 12.707 10.695 12.147 11.717

Porezi, takse itd. fff'!'1 1.396 1.729 2.677

Otpisi 763 911 769 718

Štete-neto 6.139 4.559 4.804 5.362

Rezervisane štete 1.660 1.684 1.879 2.091

Rezervne i pren. premije 5.450 5.803 4.909 5.331

Fondovi 5.808 6.883 7.937 7.479

Poslovni višak 657 897 710 635

Prihodi

Prenos rez. premija i fon-

. dova iz ran. god. 10.199 11.762 13.266 13.356

Rez. štete iz ran. god. 1.885 1.660 1.684 1.879

Premije 9.783 9.180 9.416 10.381;

Dažbine . . . 7.037 6.791 6.668 6.405

Kamata 437 383 477 362

Nepokretnosti ,. 493 425 200 374

Razni prihodi 3.347 2.630 3.296 3.254

Zbir prihoda ili rashoda 33.184 32.830 35.007 36.011

Zbir prihoda pokazuje i u 1935 godini porast od 1 mi

lion dinara, prvenstveno zbog povećanja prihoda od pre

mija i a 9,41 na 10,38 miliona, Sto je u vezi s proširenjem po

slovnog volumena. Prenos rezervnih premija i fondova, kao 

i rezervnih šteta iz ranijih godina takođe je nešto veći. Daž

bine su pale sa 6,66 na 6,40 miliona (dakle, za 263 hiljade).

Rod rashoda imamo najpre povećanje kod isplaćenih 

šteta, kod rezervnih i prenosnih premija i kod rezervisanih 

šteta, što je međutim kompenzirano povećanjem prihoda od 

premija. Upravni troškovi su za 430 hiljada manji, blago- 

dareći smanjenju dotacije penzionom fondu sa 600 na 200 

hiljada. I fondovi koji se prenose na sledeću godinu su manji. 

To je izazvano izdvajanjem rezerye za doprinos vatro

gasnom fondu, koja je krajem 1934 iznosila 897 hiljada. Ostali 

fondovi su stvarno povećani. Iskazani poslovni višak je pao 

za 75 hiljada, sa 710 na 635 hiljada dinara. Najviše su po

rasli porezi i takse, za 950 hiljada — sa 1,72 na 2,67 miliona 

dinara.

Godine Premije i dažbine Štete Štete u c/c

u hiljadama dinara

1928 16.499 5.569 33.7

1929 17.539 5.939 33.8

1930 17.753. 5.935 33.4

1931 18.523 6.832 36.9

1932 16.820 6.139 36.4

1933 15.971 4.559 28.2

1934 16.083 4.804 30.0

1935 16.786 5.362 32.0

Procenat šteta je porastao sa 28,2 u 1933 na 32,0 u

1935 godini, ali je još uvek neobično povoljan, naročito ako 

ga uporedimo sa onim iz 1931 ili 1932 godine. U 1935 štete 

ne iznose ni jednu trećinu od premije i dažbine ukupno. To. 

je vrlo zdravo stanje i dokazuje nam da je »Kroacija« sjajno 

umela da se prilagodi teškim prilikama, pošto je konkuren

cija obarala naročito premije u elementarnim osiguranjima. 

I podaci o reosiguranju elementara pokazuju, da je za »Kre

aciju« u 1935 rezultat reosiguranja bio sasvim zadovoljava

jući.

II. Osiguranje života 

U osiguranju života bilo je krajem 1935 godine na 

snazi 15.061 polisa sa osiguranom glavnicom od 313,84 mi

liona dinara prema 14.551 polisa sa glavnicom 306,14 miliona 

u prethodnoj godini. Prosečni iznos polise pao je sa 21,7 

na 20,8 hiljada dinara. To znači da je bilo izvesnog pomera- 

nja kod životnih osiguranja, od velikih u korist malih. U

toku 1935 godine bilo je 2.462 nove ponude u vrednosti od 

51,22 miliona prema 1.899 ponuda sa 42,07 miliona u 1933. 

Povećanje je očigledno.

Veliku opreznost »Kroacije« prilikom izračunavanja 

rezervnih premija života, kao i štete na smrtnosti, pokazuju 

nam seledeći podatci (glavnice u hiljadama dinara):

God. Smrtni slučajevi Osigurane glavnice

predviđeno bilo je Predviđeno Isplaćeno Ušteda

1933 176 112 3.846 3.440 406
1934 175 117 3.711 2.453 1.258

1935 176 106 3.804 1.929 1.875

U 1935 bilo je 106 smrtnih slučajeva. dok se računalo

da će umreti 176 osiguranika. Ušteda na smrtnosti iznosi 1,87 

miliona dinara prema 1,25 miliona u prethodnoj godini.

Račun gubitka i dobitka životnog osiguranja za četiri 

poslednje godine daje sledeću sliku (svi su podaci uzeti neto 

— dakle bez učešća reosigurača):

Račun gubitka i dobitka životnog o$lg»ranja

- Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Isplate dosp. glavn. 2.519 2.453 2.742 2.533

Isplate otkupa polisa 3.660 3.862 3.063 2.880
Dividenda članovima 18 18 23 '24

Upravni troškovi 4.417 3.527 3.930 3.958
Porezi, takse itd. — 505 563 349

Otpisi 399 743 734 800
Penzioni fond — 100 200 200

Rezervisane štete 268 524 410 341

Stanje rez. i pren. prem. 49.884 53.179 56.762 61.119
Poslovni višak 80 123 70 67

Prihodi

Prenos rez. premije 44.942 49.925 53.242 56.797

Prenos rez. šteta 286 268 524 410

Premije 11.721 10.730 10.380 11.985

Kamata 1.621 1.778 1.705 1.594

Nepokretnosti 1.482 1,327 1.028 1.279
Razni prihodi i dažb. 1.194 1.005 1.619 1.206

Zbir prihoda i rashoda 61.246 65.034 68.498 72.271

Neto-prihodi od premija veći su za 600 hiljada, pri

hodi od nepokretnosti su porasli za 250 hiljada. Nasuprot 

tome manji su prihodi od kamata za 100 hiljada, razni pri

hodi i dažbine za 400 hiljada. Manji je bio (za 100 hiljada) 

i prenos rezervisanih šteta iz ranije godine, a prenos re

zervnih premija bio je zaj 3,55 miliona veći. U vezi s ovim 

promenama porastao je i zbir prihoda za 3,8 miliona, sa 68,49 

miliona u 1934 godini na 72,27 miliona dinara u 1935 godini.

Kod rashoda isplate dospelih glavnica i otkupa polisa 

manje su za 400 hiljada, rezervisane štete za 70 hiljada a po

rezi za 200 hiljada. Upravni troškovi su ostali gotovo nepro- 

menjeni. Otpisi su povećani sa 734 na 800 hiljada. Krajem

1935 rezervne i prenosne premije iznose 61,11 miliona prema 

56,76 miliona krajem 1934 godine.

Odnos između isplate dospelih glavnica-šteta i prihoda 

od premija bio je u odeljenju života sledeći:

Godine Premije-Jieto Štete-neto Štete и %

u hiljadama dinara

1928 8.460 1.032 12,2

1929 9.885 1.223 12,5

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

1934 10.380 2.742 26,3 .

1935 10.985 2,533 23,1



U toku poslednje četiri godine rad u životnom osigu

ranju bio je znatno teži nego ranije. Akviziciju novih poslova 

ometalo je smanjenje kupovne snage najširih slojeva, tako 

da su prihodi od premija od 1931 do 1934 stalno opadali. Po

slednjih godina bila je i smrtnost veća, ali se ona i u naj

goroj godini — 1934 — kretala još daleko ispod predviđene 

matematičke granice. U 1935 došlo je, najzad, do preokreta 

na bolje. Prihodi od premija rastu, a štete opadaju. Ne sme 

se pustiti iz vida da se smanjuju i isplate otkupljenih polisa. 

U 1935 one iznose 2,88 miliona prema 3,86 miliona u 1933. 

To znači da je privredna kriza već prebrođena. Kako je i 

efekat reosiguranja za »Kroaciju« neobično povoljan, može 

se reći da je stanje ovog odeljenja odlično.

Račan izravnanim 

Aktiva 193! ; 1932 1933 - 1934

u hiljadama dinara

Blagajna 3.501 4.623 2.167 625

Uložene gotovine 24.715 28.771 31.185 26.360

Tek. rač. reosigurača 873 569 264 492

Ostali tek. rač. 1.183 577 398 1.204

Hartije od vrednosti 12.513 11.003 18.488 19.090

Nepokretnosti 33.190 33.060 31.820 39.787

Zajmovi na polise 11.646 13.268 13.721 14.717

Polog prem. r. kod reosig. 4.441 4.698 4.323 4.639

Polog kod reosigurača 202 711 243 772

Prem. rez. i pren.

prem. reosig. 28.200 27.591 28.670 29.795

Rezerva za št. reosig. 1.548 1.804 1.093 1.499

Filijale — saldo 4.180 3.599 3.201 3.671

Inventar 2 din. 2 din. 2 din. 2 din.

Razna imovina 114 96 — 13

Imovina penz fonda 5.353 6.262 7.628 8.518

Jemstvo — 959 1.229 1.018

Pasiva

Glavnica 1.000 1.000 1.000 1.000

Fondovi zadruge 6.030 7.060 7.840 8.279

Penzioni fond 5.352. 6.262 7.628 8.518

Premijske rezerve 82.317 84.840 88.510 94.287

Rezervisane štete 3.477 4.013 3.382 3.932

Rezerva divid. osig. 593 759 872 999

Polog reosigurača 2.455 1.772 2.646 842

Polog prem. rez. reosig. 28.163 27.508 28.557 29.550

Tek. rač. reosigurača 891 1.043 451 2.617

Razna pasiva 616 721 624 224

Vatrogasni fond — 423 897 —

Jemstvo — 959 1.229 1.018

Dobitak ukupno 737 1.020 780 703

Zbir bilansa 134.470 138.386 144.524 152.043

Zbir bilansa stalno raste — poslednje godine za 7,5

miliona — i krajem 1935 iznosi 152 miliona dinara. Glavnica

je 1 milion dinara, direktni fondovi »Kroacij e« 8,3 miliona, a

penzioni fond činovnika 8,5 miliona. Premijska rezerva. iznosi

94,28 miliona, a rezervisane štete 3,9 miliona. U pasivi imamo

i dva računa pologa reosigurača od ukupno 30,39 miliona di

nara, koji iznos ima u aktivi svoje protivpozicije u premij

skoj rezervi reosigurača. »Kroacija« nema uopšte poverilaca.

Sva ova sretstva su plasirana na način koji potpuno 

odgovara priznatim principima nauke o osiguranju. Goto

vina u blagajni i kod banaka iznosi 27 miliona, hartije od

vrednosti 19 miliona, zajmovi na polise 14,7 miliona , a nepo

kretnosti 39,78 miliona dinara. U odnosu na prethodnu go

dinu nepokretnosti su povećane za 8 miliona, zbog kupovine 

novih imanja u Zagrebu. Imovina penzionog fonda sastoji se 

iz gotovine (470 hiljada), hartija od vrednosti (1,28 miliona) 

i nekretnina (6,76 miliona). Prošle godine je dovršena monu

mentalna palata Penzionog fonda, koja se nalazi na uglu 

Petrinjske i Đorđičeve ulice, u Zagrebu.

Posle dotacije od 400 hiljada penzionom fondu 1 ispla

te od 93,5 hiljada za dobrotvorne ciljeve ostao je čisti do

bitak od 703 hiljade dinara. Od toga je isplaćeno 80.000 od

nosno 8% kao kamata zadrugarima, a ostatak je dotiran ra

znim fondovima — opet u korist zadrugara-osiguranika'

»Kroacija« ima svoje .sedište u Zagrebu,' a filijale ü 

Beogradu, Ljubljani, Novom Sadu, Osijeku, Sarajevu i Splita. 

Pored toga podržava glavna »zastupstva u Dubrovniku, Ma

riboru, Petrovgrađu, Subotici,.'Sušaku i Šibeniku.

U upravi su g. g.: Arh. Holjac Janko, pretsednik; Mšgr., 

d-r Radičevič Lovro, Erber Rudolf, Kukuljevič pl. Sakcinski 

Fran, Nikolič Mihovil, d-r Pliverić Branko, Mr. Fi Salopek pl. 

Josip i d-r Spevec Ivo. U nadzornom odboru nalaze se g. g.: 

Kulmer grof Miroslav, pretsednik; Ćuk Nikola i Mutafelija 

pl. Andrija, članovi.

„ЈУГОЧЕШКА” ЈУГОСЛАВЕНСКО-ЧЕШКА ТЕКСТИЛНА 

ИНДУСТРИЈА, КРАЊ

Ha збору акционара Југочешке 21 марта o. r, у Kpa- 

њу примљен je извештај и годишњи завршни рачун дру- 

штва за 1934 г. Слика која се добија читајући управин из- 

вештај, доста je тамна. Куповна моћ широких народних 

слојева je још увек ниска. Производи Југочешке, који су 

познати no свом одличном квалитету, нису могли у цени 

да приме убитачну конкуренцију која je диктована за вре- 

ме кризе. Доцније, приликом анализе билансних. бројева, 

видећемо да je за време кризе било извесних губитака, 

али ћемо истовремено утврдити да je криза преброђена и 

да je у 1934 г. постигнут леп успех. Са друге стране Југо- 

чешка je задржала квалитет своје робе, упркос томе, што 

je привремено морала да повећа лагер. Догађаји су оправ- 

дали доследну пословну политику управе Југочешке. По 

нзвештају Народне банке за последње тромесечје прошле 

године ситуација текстилне индустрије се поправила. Ку- 

повна моћ je порасла услед пораста цена најважнијих no* 

љопривредних производа, a последица тога je да купци не 

гледају више само на то, да роба буде што јевтинија, 

него хоће за свој новац добар квалитет макар роба била 

и нешто скупља од оне чија je једина одлика да je јевтина. 

Производња Југочешке распростире се на велики сектор 

текстилне привреде. Она има ткаоницу, фарбару, бељару и 

штампарију; она производи штампане производе све вр- 

сте и фланеле, велуре, бархенде, бојену робу и предмете 

из вештачке свиле. Фабрика ради са око 900 радника на 

око ј)00 разбоја. Југочешка поседује и фабрику штирка. 

Kao што видимо, предузеће je једно од највећих текстил- 

них фабрика у целој земљи. Она je, што се производних 

ерестава тиче, сатурирана. Једино што би још могло доћи 

у обзир од инвестиционих радова, je подизање модерне 

предионице. Свакако би изградња нових или проширење 

постојећих предионица било још увек лукративан посао. 

Али подизање ма и једне средње велике предионице тра- 

жи суме које иду у десетине милиона динара. У времену 

када се наша текстилна индустрија опоравља од кризе, те- 

шко je могуће да би се предузеће одлучило на тако ве- 

лике инвестиције.

Текстилна индустрија оријентише се према најва- 

жнијим потрошачким центрима. Словеннја je као така0 не-
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обкчно важан. Али код избора седишта фабрике, биле су 

меродавне пре свега тадашње релативно ниске цене елек- 

тричне струје у Крању. У то време изгледало je да he 

Крањ постати највећи наш центар текстилне индустрије. 

У међувремену почеле су се у све већој мери подизати 

нове фабрике и у Марибору, пошто Је струја са Фале била 

много јејшшија. У том погледу Крањ готово не може кон- 

курисати са Марибором односно Фалом.

Сада објављени биланс Југочешке, упоређен -са би 

лансима ранијих година, пружа следећу слику:

Рачун изравнања

Актива ' 1930. 1931. 1932. 1934.
у хиљадама динара

Фабричка постројења . 37.021 33.682 29.666 26.552

Дужници 29.020 32.852 23.640 , 13.193

Благајна и ефекти - 20.985 21.517 22.902 22.136

Роба 45.177 40.758 37.831 56.545

Пренос губитка 705 1.314

Пасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фонд 900 1.300 1.300 100

Ажија рез. фонда 2.105 2.105 1.753 ---

Резерва за дубиозе 231

Повериоци 107.439 105.719 94.156 98.395

Преносне ставке ' —— 222

Добитак 1.504 108 794

Збир биланса 132.204 129.515 117.531 119.742

Друштво je основано после рата са капиталом од i 

мил. дин. који je 1924 повишен на 5 мил., 1928 г. на 10 мил.,

1929 на 15 мил. a 1930 г. на данашњу висину од 29 мил. 

дин. Застој у прођи производа и због тога проузроковани 

губици нису били толики да би било потребно снижење 

капитала. Свакако да су и резерве, којих je било 1930 год. 

3 мил. дин., 1931 г. 3,4 мил. a 1932 г. 3 мил., омогућиле сраз- 

мерно лак прелаз преко тешкоћа. Резерве су, може се рећи, 

у целости отписане. Остало je свега 100 хиљ. дин. у ре- 

зервном фонду и 230 хиљ. као. резерва за дубиозе. Од гу- 

битка je 1,3 мил. активирано и отписаће се постепено. Овај 

поступак, врло често примењен, потпуно je оправдан, ако 

се ради свотама које су сразмерно мале према капиталу. 

Активирање само no себи значи смањење капитала. Оно се 

разликује од отписа капитала no томе што нема сталног 

карактера. Оно личи на специјалне фондове, само са не- 

гативном ознаком. Постигнути добитак од 794 хиљ. сма- 

њиће активирани губитак одмах за преко половине, a из- 

гледа да ће добитак у 1935 г. омогућити његово потпуно 

елиминисање. Највећу ставку чине међу пасивама повери- 

■оци. Њихова висина je само у малој мери подвргнута про- 

менама, они износе,-,98,4 мил. дин. према 94,2 мил. у 1932 г.,

105,7 мил. у 1931 г. и 107,4 мил. у 1930 год. Стационарно 

стање туђих сретстава показује да се ради о дугорочним 

пласманима који се у суштини не разликују од учешћа. 

Промене туђих сретстава скоро упоредно иду са кретањем 

коњунктуре, из чега можемо извући закључак да je снаб- 

девање друштва капиталом врло еластично и да евентуална 

дословна експанзија, наравно услед побољшања коњункту- 

ре, не би наишла на тешкоће. У прилог наше претпоставке 

иде још и то, да Југочешка поседује готова новца и хар- 

тија од вредности у износу од 22 мил. дин. према 22,9 мил. 

у 1932 г. и 21,5 мил. у 1930 г. Није вероватно да би дру- 

штво држало у тој висини ликвидна сретства, да има не- 

повољне дугове. Једна петина обавеза je покривена ликвид- 

ним сретствима. To je у нормалним околностима вбћ и за

банке довољан ликвидитет, a камо ли за индустријско пре- 

дузеће. Инвестиције су према 1932 г. смањене за 3 мил. 

дин. Отпис износи 3,9 мил., те je вероватно, да су у међу- 

времену извршене нове инвестиције. ГТромене ове позици- 

је чине вероватним да у 1933 г. нису вршени отписи, што 

je оправдано с обзиром на потребу елиминисања губитка. 

Врло повољан je знак, да снажно смањење дужника није 

захтевало отписе. Дужници износе 13,2 мил. дин. према

23,6 мил. у 1932 г., 32,8 мил. у 1931 г. и 29 мил. у 1930 год. 

Очита тенденција последњих година, да се смање дужни- 

ци, крунисана je пуним успехом. Промена у начину прода- 

је, обустава кредитирања на дуже рокове и форсирање 

каса посла, могло je да буде један- од разлога снижења 

обима пословног волумена. Kao што смо могли видети, тај 

период може се сматрати да je преброђен, a нови начин 

продаје je .једна од најјачих гарантија за здрав развитак 

„Југочешке”. Залихе робе су врло велике. Под нормалним 

околностима то се тумачи као неповољан знак. Али не сме- 

мо заборавити да су прошле године цене сировине jako 

скочиле a и цена готове робе je чвршћа. Овћ позиција, да* 

кле, може да буде'извор великих добитака. Биланс идуће 

године биће врло инструктиван у том погледу.

' Рачун губитка и добитка Југочешке овако изгледа:

Рачун губитка и добитма1

Расходи i m ' 1931. 1932. 1934.
у хиљадама динара

Режија 16.532 18.941 18.217 20.957

Курсна разлика ' 340 2.176 —_

Дубиозе 264 544 952 231

Амортизација 3.Ö22 4.118 4.074 3.926

Пренос губитака 

пр. 31-XII-1933. 

Добитак 1.504

1.315

794

Приходи

Пренос добити 156 354 ---  ---

Курсна разлика ---  496 ---  1.290

Пренос губитка ---  --- - ---  1.314

Губитак ---  706 ---  ---

Бруто добитак 22.315 22.400 25.530 24.618

Збир прихода или расх. 22.470 23.956 25.530 27.222

Бруто добитак износи 24,6 мил. дин.; мањи je за 900 хиљ. 

него у 1932 г., али знатно већи него у 1930 и 1931 г. Узрок 

гоме je вероватно, као што смо већ напоменули, прелаз са. 

кредитирања на каса посао. Наравно да у 1934 г. ни ко- 

њунктурне прилике нису биле повољне. Пораст бруто до~ 

битка, према ранијим годинама, показује да су услови за 

прођу робе повољни. Ове тенденције могле су се само по- 

бољшати променом коњунктуре. Пораст курса хартија од 

вредности реализован je у билансу са 1,3 мил. дин. Режиј- 

ски трошкови кзносили су 20.9 мил. према 18,2 мил. у 1932 

г. 18,9 мил. 1931 г. и 16,5 мил. 1930 год. Продаја je била 

скоро иста као и ранијих година, али су се залихе знатно 

повећале, из чега можемо да закључимо да je фабрика pa- 

дила са већим капацитетом. To може врло повољно ути- 

цати на висину производних трошкова no комаду. Висина 

отписа у 1934 г. je скоро иста као и ранијих година. Упра- 

ва Југочешке пришла je редовним отписима када je ви- 

дела да je најтежа криза преброђена. О томе уосталом и 

сведочи постигнути добитак од 794 хиљ. дин.

У управи „Југочешке” у Крању налазе се следећа

г.г.: д-р Станоје Михајловић, Емил Сфорца, д-р Бено Са- 

боти и O to  Штајн.
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Povećan broj

Sadržaj:

»Jugoslavija« opšte osiguravajuće društvo, Beograd 

Vračarska zadruga a. d., Beograd 

Панчевачка пучка банка, Панчево

„Каштел”, творница кемијско-фармацеутских производа д. д., Загреб

»JUGOSLAVIJA«, OPŠTE OSIGURAVAJUĆE DRUŠTVO, 

BEOGRAD

Već smo imali prilike đa naglasimo, da se u osigura

vajućem poslu kod nas u toku prošle godine pored privredne 

krize osećala i teška konkurencija. Pojedina društva bila su 

toliko smanjila premijske stope, naročito kod elementarnih 

osiguranja, da je solidnim preduzećima akvizicija novih po

slova bila skoro sasvim onemogućena. Šta više, društva koja 

su vodila računa o štetnim posledicama, do kojih bi even

tualno moglo doći usled preterano niskih premija, morala 

su da napregnu sve svoje snage da bi se održali i postojeći 

poslovi. Bilo je već krajnje vreme da se tome zlu stane na 

put. Zbog toga je Savez osiguravajućih društava izradio novi 

tarifni sporazum, koji je posle potvrde od strane nadležnih 

vlasti stupio na snagu 1 marta o. g.

Rezultat rada »Jugoslavije«, opšteg osiguravajućeg dru

štva u Beogradu, bio je u 1935 ipak povoljan. Ukupni bruto- 

prihod od osiguravajućeg posla je prema prethodnoj godini 

čak i porastao sa 30,98 na 32,20 miliona dinara, kao što to 

pokazuje donja tablica, u kojoj donosimo kretanje bruto 

premija i dažbina zajedno, za poslednje četiri godine:

Bruto-premije sa dažbinama iznosile su

1932 1933 1934 1935
Grana u hiljadama dinara

Život 10.620 9.960 9.281 10.014
Požar 18.678 17.786 17.562 16.432
Grad 912 1.238 356 820
Transport 798 724 1.507 2.890
Stoka 370 300 326 283
Provalna krađa 833 738 741 688
Staklo 174 193 171 173
Nesrečni slučajevi 1.045 928 1.042 905

Ukupno: 33.430 31.708 30.987 32.205

Na ime bruto-šteta isplaćeno je:

U elementaru 9.022 7.861 6.960 8.013

U životu 5.107 5.146 5.615 5.194

Ukupno: 14.129 13.007 12.575 13.207

Prema tome su bruto-premije i dažbine bile veće od 
šteta za:

19.301 18.701 18.412 18.998

Bruto-prihodi kod osiguranja požara su pali za 1,13 

milion dinara, sa 17,56 na 16,43 miliona. To se moglo i oče

kivati s obzirom na krizu i ranije pomenutu nelojalnu utak

micu koja je obarala premijske stope. Velika poslovna oba-

zrivost »Jugoslavije« je poznata, pa je sasvim jasno da upra

va nije htela da ulazi u nove poslove uz premijske cene koje 

su jedva pokrivale preuzeti rizik, a kamo li još i društvenu 

režiju. Napori »Jugoslavije« kod osiguranja požara i kod 

najvećeg broja ostalih grana elementarnog osiguranja išli 

su uglavnom samo za tim da se održe stari poslovi. S obzi

rom na prilike u 1935 godini, obazrivija poslovna politika ne 

može se ni zamisliti. Nova produkcija je forsirana jedino kod 

osiguranja transporta i grada i u životnom osiguranju, jer 

se u ovim granama nelojalna utakmica najslabije i osećala.

Tako su bruto-premije i dažbine u životnom osigura

nju porasle sa 9,28 na 10,01 miliona, kod osiguranja protiv 

grada sa 356 na 820 hiljada, a kod transportnog osiguranja 

sa 1,51 na 2,89 miliona. Ukupno povećanje bruto-prihoda u 

ovim trima granama iznosi 2,58 miliona. Time je potpuno 

kompenziran manjak prihoda u osiguranju protiv požara i 

u drugim granama elementarnog osiguranja. Šta više, blago- 

đareći tom povećanju produkcije, »Jugoslaviji« je pošlo za 

rukom da poveća ukupne prihode od bruto-premija i daž

bina u odnosu na 1934 godinu za 1,22 miliona dinara.

Porasle su i isplaćene štete po elementarnim osigura

njima sa 6,96 na 8,01 miliona, a štete po osiguranju života 

zajedno s otkupima su pale sa 5,61 na 5,19 miliona. Treba 

istaći da je smrtnost kod osiguranja života bila oko 9 pro- 

mille, odnosno za 5 promille manja od računske verovatnoće 

smrtnosti, koja je uzeta za bazu prilikom obračuna rezervnih 

premija.

Račun gubitka i dobitka (sve neto)

Rashodi 1932 1933 1934 1935
u hiljadama dinara

Štete elementara 4.112 3.546 3.042 3.885

Štete života 1.973 2.393 2.600 2.418

Provizije elementara 1.653 '1.705 1.129 1.403

Provizije života 79 57 415 252

Inkaso provizije — — Џ {0 :;Л 64

Opšti troškovi osiguranja 5.821 6.030 5.057 5.062

Razni rashodi — — 19 131

Vatrogasni prinos — — 188 155

Otpisi 270 147 163 99

Rezervna premija života 33.T67 36.436 39.157 42.396:

Prenosna premija elem. 2.866 2.745 2.801 2.625

Rez. štete elem. i ž. 3.298 2.786 3.040 2.721.

Dotacija rez. fondu — — ' 108 901

Dobit sa prenosom 1.657 1.803 1.858 2.225

Prihodi

Premije elementara 7.486 7.364 7.682 8.051
Premije života 6.506 4.671 4.349 4.564
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Neto dažbine 2.820 2.623 2.599 2.622

Kamate 1.556 1.376 931 1.393

Nepokretnosti 1.918 1.901 1.479 1.152

Razni prihodi 254 266 325 343

Rez. premija ž. ran. g. 27.734 33.167 36.436 39.157

Prenosna prem. elemen. 3.374 2.866 2.745 2.801

Rezervne štete r. g. 2.997 3.298 2.786 3.040

Prenos dobiti 249 117 245 404

Zbir prihoda ili rashoda 54.896 57.649 59.579 63.527

U računu gubitka i dobitka sve su pozicije neto — po

odbitku reosigurača; to su dakle samo oni iznosi koji idu

isključivo u korist odnosno na teret »Jugoslavije«. Neto- 

premije su porasle u elementarnom i u životnom osiguranju, 

i to premije elementara sa 7,68 na 8,05 miliona, a premije 

života sa 4,34 na 4,56 miliona. Neto-dažbine ostale su skoro 

nepromenjene, odnosno porasle su za 23 hiljade, sa 2,59 na

2,62 miliona dinara. Zbog pada kirija neto-prihodi od nepo

kretnosti manji su za 327 hiljada nego u prethodnoj godini. 

U 1935 naplaćeno je na ime kirije od svih zgrada 1 milion 

961 hiljada. Od toga je isplaćeno 808 hiljada za održavanje 

i opravke, poreze i prireze i drugo, tako da čisti prihod od 

nepokretnosti iznosi 1 milion 152 hiljade, odnosno nešto više 

od 5% od vrednosti nepokretnih imanja. Prihodi od kamata 

su porasli sa 931 hiljade na 1 milion 393 hiljade. Povećanje 

iznosi 462. hiljade ili 50%, a izazvano je prvenstveno porastom 

'hipotekarnih zajmova i zajmova na polise života.

Opšti upravni troškovi ostali su skoro nepromenjeni, 

što je znak štednje, jer je razumljivo da bi u teškim vreme

nima morali i administrativni troškovi kod osiguravajućeg 

posla biti znatno veći nego u normalno vreme. Uprkos većoj 

produkciji, provizije života su za oko 150 hiljada manje nego 

u 1934. Međutim, provizije elementara su porasle sa 1,13 na

1,4 miliona dinara. Porast može se lako objasniti, ako se uzme 

■u obzir ranije pomenuta nelojalna utakmica koja se najjače 

•osećala u elementarnim osiguranjima. U 1935 su porasle i 

neto-štete elementara za preko 800 hiljada, sa 3,04 na 3,88 

miliona dinara. Kod neto-šteta života odnos je povoljniji, 

pošto su one pale sa 2,60 miliona u 1934 godini na 2,41 mi

liona u 1935.

Prenosne premije i rezervisane štete su manje nego 

u 1934, a rezervne premije života su porasle sa 39,15 miliona 

u 1934 na 42,39 miliona dinara u 1935 godini.

Rentabilitet osiguravajućeg posla može se najbolje 

oceniti upoređivanjem premija i šteta. U elementaru dobija- 

mo sledeću sliku:

Elementar (bez reosiguranja)

God. Premije Štete Štete u %

u hiljadama dinara

1930 9.616 4.374 45.5

1931 8.965 4.613 51.8

1932 7.486 4.112 54.8

1933 7.364 3.546 48.5

1934 7.682 3.042 39.5

1935 8.031 3.885 48.2

Procenat šteta u 1935 bio je 48.2 prema 39.5 u 1934.

To znači da je prošle godine situacija nešto nepovoljnija. 

Prilike u 1935 bile su ipak mnogo bolje nego u 1931, 1932 

ili 1933 godini. S druge strane ne može se još smatrati kao 

nepovoljan odnos od 48.2% šteta prema premijama, tim pre 

što je kraljem 1935 bilo manje i rezervisanih šteta i što se 

reosiguraču ne ustupa skoro ništa od naplaćenih dažbina. 

Inače, prošle godine »Jugoslavija« nije imala uštede na šte

tama sredstvom reosiguranja, već mali gubitak, kao što se 

vidi iz sledeče tablice:

Reosiguranje elementara

God. Bruto-premije Neto-premije Neto-premije

u hiljadama dinara u !% od ukupnih

1930 22.814 9.616 42.1

1931 21.136 8.965 42.4

1932 17.396 7.486 43.0

1933 16.652 7.364 44.3

1934 16.672 7.682 46.2

1935 17.116 8.051 47.0

Bruto štete Neto štete Neto-šteta u i%

od ukupnih

1930 11.417 .4.374 38.2

1931 12.303 4.613 37.5

1932 9.022 4.112 45.5

1933 ‘7.842 3.546 45.2

1934 6.699 3.042 45.4

1935 8.013 3.885 47.8

Kad se u ovim đvema tablicama poredi procenat pre

mija zadržanih za sopstveni račun sa procentom šteta koji je 

društvo snosilo, vidi se da je »Jugoslavija« putem reosigu

ranja imala uštede na štetama u 1930, 1931 i 1934, a u 1932,

1933 i 1935 minimalne gubitke.

Pošto je grana požara najvažnija, sastavili smo i za 

nju zaseban pregled rentabiliteta:

1932 1933 1934 1935

Bruto-premije 14.139 13.451 13.177 12.217

Neto-premije 5.889 5.769 5.809 5.383

Neto-pr. u % ukupnih 41,7% 42,9% 44,0% 44,0%

Bruto-štete 7.215 6.278 5.238 5.104

Neto-štete 3.186 2.793 2.147 2.204

Neto-št. u % ukupnih 44,2% 44,3% 41,3% 43,2%

N.-štete u % n.-premija 54,0% 48,9% 37,0% 40,9%

Neto-štete u procentima od neto-premija u 1935 iznose 

40,9% prema 37,0% u prethodnoj godini. To je izazvano pr

venstveno opadanjem prihoda od premija, sa 5,81 miliona u

1934 godini na 5,38 miliona u 1935. Nešto su porasle i štete 

koje snosi »Jugoslavija«. Situacija je za »Jugoslaviju« ipak 

još uvek znatno povoljnija nego u 1932 ili 1933 godini, kada 

su neto-štete u % od neto-premija iznosile 54,0 odnosno 48,9.

Kod reosiguranja u odeljenju požara vidimo da su u

1935 neto-premije u procentima od ukupnih ostale neprome

njene sa 44,0, a neto-štete u procentima od ukupnih su po

rasle sa 41,3 na 43,2%. To znači da je »Jugoslavija«, uprkos 

padu prihoda od neto-premija i porastu šteta koje je sama 

snosila, imala još uvek malu uštedu na štetama.

Za poslednjih 10 godina osigurane glavnice u odeljenju 

života ovako su se kretale (u milionima dinara):

1926 160,4 1931 229,0

1927 172,5 1932 227,0

1928 186,9 1933 218,0

1929 200,0 1934 213,0

1930 217,3 1935 220,0

Do 1931 godine osigurane glavnice stalno rastu; u toku 

sledeče tri godine zbog privredne krize dolazi do pada. Naj

zad u 1935 osigurane glavnice opet rastu i krajem te godine 

iznose 220 miliona dinara. Prosečna osigurana suma na jedan 

život u srazmeri ukupnog osiguranog kapitala iznosi 36 hi

ljada dinara.

Uporedo sa porastom ukupnog osiguranog kapitala u

1935 su porasle i naplaćene premije u osiguranju života: kako 

bruto tako i neto.
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Osiguranje života

God. Bruto-premije Neto-premije Neto-premije

u hiljadama dinara u % ukupnih

1930 10.895 4.796 44.0

1931 11.454 5.097 44.7

1932 10.493 6.506 61.9

1933 9.875 4.67T 47.3

1934 9.195 4.349 47.2

1935 9.916 4.564 46.0

Bruto-štete Neto-štete: Neto-štete Neto-štete

u % ukupnih u % n.-prem.

1930 2.717 1.256 46.5 26.1

1931 3.762 1.720 45.7 33.7

1932 5.107 1.973 38.7 30.3

1933 5.146 2.393 46.9 50.9

1934 5.615 2.600 46.4 60.4

1935 5.T54 2.418 46.5 53.0

Ukupne premije života su porasle sa 9,19 na 9,91 mi-

liona. Od toga je »Jugoslavija« zadržala za sebe 4,56 mili

ona prema 4,34 miliona u prethodnoj godini, odnosno 46,0% 

u 1935 prema 47,2;% u 1934 godini. Nasuprot znatnom pora

stu prihoda od premija, ukupni iznos isplaćenih šteta u osi

guranju života je pao sa 5,61 na 5,19 miliona dinara. Skoro 

u istoj meri su smanjene i štete koje snosi sama »Jugosla

vija«, tako da su neto-štete u % od ukupnih ostale gotovo 

nepromenjene sa 46,5%. Inače, zbog povećanja produkcije 

opet se popravio i odnos neto-šteta prema neto-premijama. 

Pada u oči da su neto-štete u % neto-premija u 1935 dva 

puta veće nego u 1930, a u 1934 dva puta veće nego u 1932. 

To dolazi otuda što su u toku poslednje tri godine, zbog 

privredne krize, i otkupi polisa bili znatno veći nego ranijih 

godina. U 1935 otkupi su ipak manji nego u prethodnoj 

godini.

Račun izravnanja 

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Gotovina 991 405 1.068 311

Kod novčanih zavoda 17.764 20.858 22.089 21.958

Nepokretnosti 22.945 22.998 22.998 22.998

Hartije od vrednosti 1.086 926 1.082 1.263

Zajmovi na pol. života 9.619 10.443 10.721 12.626

Hipotekarni 15.309 15.727 18.843 22.515

Tek. račun filijala 9.177 9.909 8.845 9.460

Tek. rač. novč. zavoda 3.932 3.573 5.158 3.046

Inkasanti 1.171 654 — —

Depoziti 580 1.024 1.657 1.927

Aktivne rez. premije 376 405 417 361

Nameštaj i pribor 282 300 270 257

Kaucije 1.656 2.085 665 665

Razna aktiva 460 910 76 132

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000

Fondovi 1.963 2.300 2.813 3.444

Penzioni fond 750 1.000 1.250 1.500

Rezervna prem. života 62.772 66.610 70.535 76.449

Prenosne premije elem. 2.866 2.745 2.801 2.625

Rezervisane štete • 3.298 2.786 3.040 2.721

Tekući računi 8.263 9.197 6.871 4.494

Vatrogasni prinos 228 234 576 —

Tantijema 364 371 355 490

Razna pasiva 117 205 732 761

Polagači kaucija — — 665 665

Dobit za podelu 967 1.095 1.254 1.371

Zbir bilansa 85.350 90.215 93.892 97.520

Dividenda 600 600 600 600

2biir bilansa je opet porastao u 1935 na 97,5 miliona 

prema 93,89 u 1934 god. Najveća pozicija u pasivi je rezerv

na premija života, koja je prošle godine porasla za skoro 6 

miliona, tako da je dostigla rekordnu visinu od 76,4 miliona 

dinara. Ovde moramo napomenuti da je rezervna premija 

života u 1931 godini iznosila samo 57,2 miliona, dakle 19 mi

liona manje nego prošle godine, iako je u ono vreme ukupni 

osigurani kapital u odeljenju života bio za 9 miliona veći 

od današnjeg.

Prenosne premije elementara su smanjene za oko 200 

hiljada, a rezervisane štete za 300 hiljada dinara. I pasivni 

tekući računi su pali za 2,38 miliona, sa 6,78 na 4,49 miliona 

dinara. U ovoj poziciji su knjižena uglavnom samo potraži

vanja domaćih i stranih osiguravajućih društava. Inače, osim 

rezervisanih šteta i premijskih rezervi, »Jugoslavija« uopšte 

nema ni poverilaca ni tuđih sredstava. Struktura garantnog 

kapitala »Jugoslavije« ovako izgleda (u milionima dinara):.

1932 1933 1934 1935

Glavnica i sopst, fondovi 4,96 5,30 5,81 6,44

Rezervna premija života 62,77 66,61 70,53 76,45

Prenosne prem. i rez. št. 6,16 5,53 5,84 5,35

Ukupno: 73,89 77,44 8.2,18 88,24

Garantna sredstva u 1935 iznose 88,24 miliona, a sva 

ostala pasiva, uračunavši tu i čisti dobitak, 9,28 miliona. Ovaj 

kapital je plasiran na sledeči način: potraživanje od novčanih 

zavoda iznosi 22 miliona. Zajmovi na polise života i hipote

karni porasli su sa 29,56 na 35,14 miliona. Nepokretnosti su 

ostale nepromenjene sa 23 miliona. Relativno je neznatan 

portfelj hartija od vrednosti (1,26 miliona). Tekući račun fi

lijala iznosi 9,46 miliona, a sva ostala aktiva (tekući novča

nih zavoda, depoziti, aktivne rezervne premije, nameštaj i 

kaucije) 6,39 miliona. Kao što se vidi, raspoloživa sredstva 

su plasirana na način koji pruža optimalnu bezbednost.

Sa prenosom iz 1934 god. od 404,4 hiljade ukupna či

sta dobit u 1935 godini iznosi 2 miliona 401 hiljadu; od toga 

je zarada na kursnoj razlici hartija od vrednosti od 176 hi

ljada dotirana neposredno u fond za kursnu razliku, a osta

tak od 2 miliona 225 hiljada ovako je podeljen: 600 hiljada 

nepromenjeno kao i ranijih godina na ime 20% dividende; 

364 hiljade rezervnim fondovima; 490 hiljada za tantijemu; 

250 hiljada penzionom fondu; 300 hiljada za otpis sumnjivih 

potraživanja, a ostatak od 221,5 hiljada prenet je na novi 

račun.

»Jugoslavija« ima, pored centrale u Beogradu, i fili

jale u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Osijeku, Novom Sadu, 

Petrovgradu, Sarajevu i Splitu.

U upravnom odboru su g. g.: Mih. P. Jovanovič, pret

sednik; Drag. D. Pećić, d-r Ferdinand Gramberg, Radiša Ni

količ, Robert Vilhajm, Milan Rihter, Ernest Grinvald, d-r 

Ivo Tartalja, Franjo Medič, Dim. J. Zivadinovič, Dim. J. Mi- 

jalkovič, članovi. U nadzornom odboru su g. g.: Milutin 

Stanojlovič, Jevrem Lazič, Albert S. Farki, Jovo Krsmanovič 

i Uroš Milojevič. Generalni direktor je g. Dim. J. Mijalkovič,

VRAČARSKA ZADRUGA A. D., BEOGRAD

Našim čitaocima je poznato da se Vračarska zadruga 

nalazi pod moratorijalnom zaštitom, iako bi ona i bez toga 

mogla da sredi svoje prilike.

Bilansi Vračarske zadruge za nekoliko poslednjih go

dina pokazuju samo neznatne promene. Ukoliko ih i ima, one 

su posledica činjenice, da je Vračarska zadruga rigorozno 

pročistila svoj bilans.
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Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934

u hiljadama dinara

1935

Blagajna 1.407 691 797 821

Menice 14.064 13.684 8.480 7.454

Zemljor. eskont — — 2.479 1.739

Tekući računi 20.751 19.629 10.278 11.040

Privremeni računi 2.168 1.219 969 486

Obr. nenapl. kamate — — — 621

Hartije od vrednosti 10.950 10.836 10.680 11.206

Nepokretna imanja 19.985 20.472 18.670 18.670

Pokretnosti 239 132 119 88

Hotel »Srpski Kralj« — — 5.679 4.961

Razna aktiva 

Pasiva

365 1.050 1.364 545

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Fondovi 3.780 3.859 12 1.066

Ulozi 35.122 32.624 29.121 27.285

Poverioci i reeskont 9.434 9.012 8.656 8.409

Privremeni računi 1.594 1.009 294 139

Razna pasiva 437 1.209 1.351 655

Dobit 38 — 80 75

Ostave, gar. itd. 76.011 75.463 67.806 68.425

Zbir bilansa 145.940 143.177 127.321 126.056

Obrtni kapital 69.929 67.714 59.515 57.631

Ako u analizi bilansa Vračarske zadruge pođemo od 

zbira jedne bilansne strane, videćemo da je ona upravo u, 

1932 godini dostigla vrhunac razvića. Naime, zbir bilansa se 

ovako kretao (u milionima dinara):

1929 139,5 1933 143,1

1930 130,1 1934 127,3

1931 142,4 1935 126,0

1932 145,9 ---  ---

Obrtni kapital bančin smanjen je sa 69,9 miliona u

1932 na 57,6 miliona krajem 1935. Smanjenje u toku 1935 

iznosi per saldo samo 1,88 miliona. Struktura pasive je veoma 

povoljna i iznad onoga što se kod novčanih zavoda smatra 

kao normalno. Glavnica iznosi 20 miliona, fondovi preko 

jedan milion dinara, a obaveze 36,5 riiiliona. Dakle, sopstvena 

sredstva prema tuđima stoje po prilici kao 4 prema 7.

Bila bi preterana tvrdnja da je Vračarška zadruga 

prebrodila najteže razdoblje bankarske krize bez žrtava. 

Prva žrtva koja je nametnuta akcionarima je u tome što su 

u toku poslednje 4 godine ostali bez dividende; međutim, u

1931 godini oni su primili 10%, a ranijih godina po 15%. 

Zatim, bančini fondovi koji su 1930 iznosili 5,53 miliona di

nara stalno padaju, da bi se u 1934 skoro istopili. U 1935 

oni se povećavaju sa 12 hiljada na 1 milion 66 hiljada dinara. 

Postoje tri fonda: stalni rezervni (27 hiljada), za otpis sum

njivih potraživanja (621 hiljada) i fond kursne razlike (418 

hiljada dinara).

Ulozi pretstavljaju najveću poziciju u pasivi. Krajem 

prošle godine oni iznose 27,28 miliona prema 35,12 miliona 

u 1932. Vidi se, dakle, da je Vračarška zadruga, uprkos za

štiti, isplatila svojim ulagačima oko 8 miliona dinara. U 

istom razdoblju poverioci su pali za 1 milion dinara, sa 9,4 

na 8,4 miliona, a pasivni privremeni računi za skoro 1,5 mi

lion dinara. Smanjenje svih obaveza od 1932 do kraja 1935 

iznosi 10,1 miliona. Na ime starih obaveza isplaćeno je u 

stvari znatno više, jer je u međuvremenu bilo i novih uloga.

Najvažniji deo aktive su nepokretna imanja, koja su 

u toku poslednje dve godine iskazana sa 18,67 miliona. Na 

drugom mestu se nalaze hartije od vrednosti sa 11,2 miliona 

dinara. U ovome portfelju najvažnije su dve grupe prvokla

snih industrijskih papira, i to akcije Pivare Vajfert i one 

Prvog akcionarskog mlina u Beogradu. U svom poslednjem 

izveštaju Uprava napominje da su poslovi u svima zadru- 

ginim preduzećima tekli normalno i sa povoljnim rezultatom.

Kao što je poznato, Zadruga ima i svoj hotei, prvi u Beo

gradu — hotel »Srpski Kralj«, čiji se obrtni kapital u toku 

poslednje dve godine zasebno bilansira, sa 5,67 miliona u 

1У34 i 4,96 miliona u 1935 godini.

Menični zajmovi svedeni su poslednje četiri godine od

14,06 na 7,45 miliona, dakle skoro na polovinu. Smanjenje u 

prošloj godini iznosi 1 milion dinara, a delom je izazvano 

pretvaranjem eskontnih kredita u kredite po tekućem ra

čunu sa hipotekarnim obezbeđenjem. U vezi s tim, u 1935 

su porasli aktivni tekući računi sa 10,27 na 11,04 miliona di

nara. Zemljoradničke menice su pretprošle godine izdvojene 

i sada se zasebno bilansiraju. U 1935 one su pale sa 2,47 na 

1,73 miliona dinara, uglavnom otpisom. U aktivu je uneta i 

jedna nova pozicija u iznosu od 621 hiljada dinara, i to »Du

žnici za obračunatu nenaplaćenu kamatu i troškove«. To je 

učinjeno zbog poreskih propisa. Ali, pošto je Uprava sma

trala da nema verovatnoće da će se ovi troškovi i kamate 

stvarno naplatiti, obrazovan je u pasivi posebni fond za otpis 

u istom iznosu.

Račun gubitka i dobitka pokazuje da je Uprava učinila 

maksimalan napor radi normaiizovanja prilika.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Kamate 3.390 3.292 1.674 1.277

Plate 527 437 385 365

Troškovi 919 808 627 639

Otpisi 802 635 1.130 2.048

Dotacije fondovima — — — 634

Dobit 38 — 80 75

Prihodi

Prenos dobiti — 38 — 80

Kamata 3.897 3.971 2.571 2.250

Obr. nenapl. kta — — — 621

Nepokretnosti 749 870 763 699

Hartije od vrednosti 295 185 134 103

Napi. otp. potraživanja 43 107 3 10

Razni prihodi 691 — 426 1.274

Zbir prihoda ili rashoda 5.676 5.172 3.897 5.038

U 1935 porasli su jedino razni prihodi sa 426 hiljada 

na 1 milion 274 hiljade. Sve ostale vrste prihoda su manje 

u odnosu na prethodnu godinu. Aktivna kamata je smanje

na sa 2,57 na 2,25 miliona. Ali, kada bi se uzela u obzir i 

obračunata nenaplaćena kamata, koja je takođe uneta među 

prihode, videlo bi se da je ukupna aktivna kamata stvarno 

porasla.

Pasivna kamata je pala sa 1,67 na 1,27 miliona. Plate 

i troškovi ostali su skoro nepromenjeni, pošto su već ra

nijih godina najrigoroznije reducirani. Od 1931 do 1934 sma

njenje je iznelo preko 60%. To se moglo izvesti samo uz 

najveće napore i zaslužuje svu pohvalu. Otpisi koji su knji

ženi preko računa rashoda iznose 2,04 miliona .prema 1,13 u

1934 godini.

Ukupni višak prihoda nad rashodima iznosio je 2 mi- 

miliona 931 hiljadu. Od ove sume upotrebljeno je 2 miliona

38,6 hiljada za otpis sumnjivih potraživanja; 794,4 hiljade za 

otpis od inventara u Zadruginom hotelu »Srpski Kralj«; 9,7. 

hiljada za otpis nameštaja; 13,2 hiljada je dotirano stalnom 

rezervnom fondu, a ostatak od 75,2 hiljada prenet je na novi 

račun. Pored toga je postignuta zarada od 406 hiljada na 

kursnoj razlici, ali ona nije uzeta u račun dobitka, već je 

knjižena neposredno u korist fonda kursne razlike.

U upravi su g. g.: Košta J. Protić, pretsed^iik; Jovan 

St. Veljković, Vladimir R. Gođevac, Toma Cincar-Janković, 

Božidar Vlajić, Miloš V. Ilić, d-r Čedomir Đurcfević i Stojan 

J. Veličković, članovi. U nadzornom odboru su g. g.: Arsenije 

Fotirić, Aleksandar Nikolajevič, Dušan Ristjć, Jovan Gođe

vac i Vojislav J. Veljković.
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ПАНЧЕВАЧКА ПУЧКА БАНКА, ПАНЧЕВО

Панчевачка пучка банка спада у ред наших већих 

жовчаних зав од а . Она je највећа кредитна установа Доњег 

Баната и једина велика депозитна банка овог раније бо- 

гатог житарског подручја. Разуме се да je пад цена аграр- 

них производа морао имати одјека и на њен рад. Али 

сама аграрна криза могла би и да се савлада, да се нису 

поред тога јавиле нове тешкоће, које су изазвале панику 

улагача и безобзирно подизање улога код свих наших 

акцнонарских новчаних завода, na и код Панчевачке пучке 

банке.

Нашим je читаоцима познато да je у вези с тим и 

она била принуђена да затражи заштиту почетком 1933 

.године. У смислу нове Уредбе о заштити новчаних завода 

и њихових веровника од 23 новембра 1934 Банци je, no- 

што je на основу њеног пречишћеног биланса утврђена 

велика активност завода, решењем Министарства трговине 

и индустрије од 28 јануара 1935 одобрено одлагање пла- 

ћања на шест година. Њ ој je истовремено одобрено да у 

циљу штедње спроведе фузију ca својим афилијацијама' 

Модошком штедионицом у Јаша Томићу, Штедионицом и 

кредитном заједницом д. д. у Шупљаји и Првом Сечањ- 

ском штедионицом у Сечању. У тсжу 1935 те су фузије 

■извршене, a пословна стања поменутих афилијација пре- 

дата су новоотвореној филијали Панчевачке пучке банке 

;у Јаша Томићу. Укинуте су филијале у Бан. Карловцу и 

Ковачици. Панчевачка пучка банка има сада поред цен- 

трале у Панчеву, филијале у Алибунару, Дебељачи, Јаша 

Томићу и Ковину.

У извештају за прошлу годину управа банчина на- 

помиње, да се банчина „стара“ пословна стања постепено 

-снижавају, делом услед отплате, a делом услед компенза-

ција ca уложним књижицама. Интересантна je и примедба 

банчине управе „да земљорадници већ мање верују дема

гошким обећањима у погледу отписа дугова, те се све

чешће враћају уредном регулисању својих обавеза“. И 

остали банчини „стари“ дужници регулисавали су своје 

обавезе у задовољавајућој мери.

Упоредо ca ликвидацијом „старог“ пословања, по- 

степено се изграђују и нови поелови. Kao што се види

из следеће таблице, поверење улагача опет расте.

Mobo пословање 1934 1935

Актива у хиљ. динара

Менице 821 1.393

Дужници 1.064 3.177

Паеива

Улози на књижице 840 2.477

Улози no текућем рачуну 3.602 4.489

„Нови“ улози на књижице су утростручени, a они 

no текућем рачуну су порасли ca 3,60 на 4,49 милиона 

динара. Камата на нове улоге износи 3,5 до 5%, према 

отказним роковима. Нови улози се пласирају само у пот- 

пуно сигурне и краткорочне зајмове, a знатан део се 

задржава као благајничка готовина. Есконт je порастао ca 

821 хиљаде на 1,39 милион. Износ „нових” кредита креће 

се још у скромним границама. Међутим, на основу рела- 

тивно великог пораста нових улога у току 1935 може се 

закључити да he Панчевачка пучка банка у току 1936 бити 

у стању да много издашније помаже локалну привреду 

новим кредитима.

Кретање „старих“ улога и дужника, као и целокупно 

пословање Панчевачке пучке банке најбоље се види из 

следеће таблице, у којој смо упоредили главне билансне 

позиције за последњих 8 година.

Актнва

Биланси Панчевачке пучке банке за последњих 8 година

—  у хиљадама динара —

Пасива
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.1928 12.414 53.850 59.381 4.243 3.402 3.140 10.000 5.060 102.795 7.496 7.557 1.446 2.076 136.430

1929 15.537 60.750 62.552 4.339 3.402 171 10.000 5.188 113.428 6.654 7.309 1.761 2.412 146.752

1930 16.611 70.213 51.832 6.111 3.402 159 10.000 5.349 121.806 456 6.857 1.686 2.411 148.612

1931 10.704 65.701 51.367 5.774 3.647 256 10.000 5.309 110.372 690 8.420 1.665 1.490 137.988

1932 4.469 51.108 44.531 6.234 6.640 324 10.000 5.376 87.478 426 8.488 1.237 301 113.307

1933 6.210 41.135 44.410 5.260 6.640 234 10.000 5.399 78.643 200 8.624 723 301 103.890

1934 8.287 41.452 38.610 5.178 5.563 2.874 10.000 4.431 74.177 7 8.463 3.781 1.104 101.964
1935 7.654 49.599 30.605 3.707 5.963 4.139 10.000 6.658 72.273 10 7.797 3.725 1.204 101.667

Максимални пословни волумен показује Банка кра- 

јем 1930 године, ca 148,6 милиона. Тада су били и улози 

највећи ca 121,8 милиона динара. Од почетка паничног 

подизања улога код нас до краја 1933 године банка je 

својим улагачима исплатила огроман износ од 43,2 ми- 

лиона динара. „Повериоци” су били увек сразмерно не- 

знатни. Кроз цело то време реесконтни кредит, којим се 

'Панчевачка пучка банка користила, остао je у главноме 

непромењен, односно био je само за око 1 милион већи 

него у 1928 години, у време пуног просперитета. To 

значи да je Банка сопственом снагом морала да издржи 

целокупан терет панике улагача.

Напори око ликвидације активних послова морали 

су бити огромни, јер се добар део активе састојао у се- 

. љачким обавезама. Од 1930 до краја 1933 менице су пале 

ca 70 на 41 милион, дужници ca 51 на 44 милиона, a гото- 

вина ca 16 на 6 милиона. Промене код осталих позиција 

•биле су сасвим незнатне.

У 1935 години менични портфељ износи 49,6 милио- 

на према 41,45 милиона крајем претходне године. Дакле, 

он je повећан за 8,14 милиона динара. Како на пораст 

„нових“ меница отпада само 570 хиљада, излази да су 

„старе“ менице порасле за преко 7,5 милиона. To je иза- 

звано преузимањем стања афилијација ca којима се Пан- 

чивачка банка, као што je споменуто, фузионисала. У вези 

с тим редуциран je и банчин портфељ хартија од вред- 

ности ca 5,17 на 3,7 милиона. Дужници су смањени ca

38,6 на 30,6 мил. динара. Како су „нови“ дужници порасли 

за 2,1 милиона, излази да су „стари“ дужници пали ca

37,5 на 27,4 милиона динара. Дакле, отплате „старих“ дуж- 

ника биле су знатне.

Благодарећи томе Банка je могла да ослободи од 

сваког ограничења улога no књижицама до 1.500 динара 

и улоге no текућем рачуну до 10 хиљада, a осталим ула- 

гачима до 10 односно до 100 хиљада стављене су на 

расположење камате и умерене отплате.
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Према подацима из горње таблице улози су сма- 

њени за непуна 2 милиона. Међутим, смањење старих уло- 

га je знатно ве}к. Крајем 1934 сви улози су износили 74,17 

миАиона. Од тога je отпадало на „старе“ no књижицама 

59,70 милиона, на ,>старе“ no текућем рачуну 10,03 милио- 

на, a на „нове“ улоге 4,44 милиона. У току 1935 путем по- 

менутих фузија стари улози no књижицама су порасли за

4,7 милиона. Крајем 1935 они износе 56,48 милиона. To 

значи да су „сгари“ улози no књижицама смањени за 

скоро 8 милиона. Крајем 1935 сви улози износе 72,27 ми- 

лнона. Од тога су „стари“ no књижицама 56,48 милиона, 

„стари“ no текућем рачуну 8,82 милиона, a „нови“ улози 

6,97 милиона. Банка je у 1935 смањила и свој реесконт за 

око 700 хиљада, a банчини фондови су порасли за 2,2 

милиона, тако да укупна сопствена средства без чистог 

добитка износе 16,65 милиона.

Укупни банчини приходи у 1935, урачунавши пренос 

добити из 1934 од 550 хиљада и ненаплаћене камате no 

земљорадничким дуговима од 1,20 милисша, износе 6 ми- 

лиона 904 хиљада. Код расхода примећује се најригороз- 

нија штедња. Пасивне камате су 1,97 милиона, трошкови

2,05 милиона, a остали расходи и отписи 244 хиљаде. Од 

остатка дотирано je банчиним фондовима 1 милион 436 

хиљада, a чисти добитак je исказан ca 1 милион 204 хи- 

љаде динара према 1 милион 104 хиљаде у претходној 

години.

Иако би исказани чисти добитак омогућио исплату 

умерене дивиденде, која одговара данашњим приликама, 

Банка je с обзиром на мораторијум од тога одустала. 

Чисти добитак од 1 милион- 204 хиљ. дин. овако je поде- 

љен: 250 хиљ. нарочитом дивидендном фонду (у 1934 го- 

дини 350 хиљ.); 245 хиљ. се дотира општем резервном 

фонду; 150 хиљ. пензионом фонду, a 558,48 хиљ. се пре- 

носи на нови рачун.

У управи Панчевачке пучке банке налазе се г. г.: 

д-р Рудолф Витигшлагер, претседник; Херман Грамберг, 

потпретседник; Мартин Фогенбергер, Лудвиг Витман, Ар- 

тур Фрајнд, Фрањо Амон, Адам Ланг, д-р Хуго Ленард и 

Ото Вајферт, чланови. У надзорном одбору су г. г.: Федор 

Драгојлов, Јосиф Жанел, A. Парчетић и Јулиус Шмит. 

Главни директор je г. Вилим Bajc.

„КАШТЕЛ”, ТВОРНИЦА КЕМИЈСКО-ФАРМАЦЕУТСКИХ 

ПРОИЗВОДА Д. Д., ЗАГРЕБ

Наша индустрија кемијско-фармацеутских препарата 

je сразмерно врло млада na није никакво чудо да се морала 

борити са конкуренцијом фабрика из иностранства. Како 

се производи појединих наших фабрика могу no квалитету 

потпуно да мере с одговарајућим препаратима највећих 

страних фабрика, a no цени су јевтинији, ми смо данас и 

на пољу кемијско-фармацеутске производње далеко неза- 

виснији од иностранства, него што смо то били пре опште 

привредне кризе. Конкуренција страних фабрика ипак 

није престала јер знатан број потрошача, без икаквог 

оправданог разлога, даје још увек предност страним про- 

дуктима. С друге сгране примећује се већ и утакмица међу 

домаћим предузећима, чији je број у току прошле године 

износио 15. Разуме се да je у вези с тим морало да дође 

до извесног пада цена и смањења рентабилитета посло- 

вања.

Са страном и домаћом конкуренцијом морао се бо- 

рити и „Каштел“, који заузима једно од најважнијих места

у нашој кемијско-фармацеутској индустрији. Ради избега- 

вања губитака које би могла да изазове појачана утакми- 

ца, „Каштел” je одлучио да прошири и још више усаврши 

свој рад. Основано je препаративно одељење у којем ће се 

израђивати самостални знанствени препарати и сировине 

sa исте, Сматрамо да he фабрика тиме знатно учврстити 

свој положај на тржишту, a пут којим je пошла je и с на- 

ционално-економског гледишта похвалан, јер ће нам обез- 

бедити још већу независност од иностранства. Шта више, 

оправдана je нада да he „Каштел” с в.ременом моћи да 

продаје своје знанствене препарате и у иностранству.

Биланси за последње 4 године овако изгледају:

Актива 1832 1933 1934 1935

у хиљадама динара

Благајна 34 25 53 58

Фабрика 3.280 3.457 2.779 2.814

Инвентар 117 117 117 119

Залихе робе 1.471 1.246 1.107 1.207

Оделење гуме 510 510

Ефекти 15 32 123

Дужници 1.175 1.066 2.103 2.100

Губитак 287 235 95

Пасива

Главница 2.000 2.000 2.000 3000

Амортизациони фонд ■--- --- - 477

ПоЕериоци 3.596 3.495 3.162 2.646

Акцепти 1.100 900 900 200

Добитак (52) (40) 98

Збир биланса 6.857 6.701 6.405 6.441

У октобру 1935 главница je повишена на 4 милиона,

али крајем те године износи само 3 милиона пошто je од-

мах отписано 52%, односно 1 милион динара. Од тога je 

употребљено 100 хиљада за отпис губитака из ранијих го- 

дина, a 900 хиљада за отпис губитака који je настао прода- 

јом дворца у Карловцу, у којем je у прво време била уре- 

ђена творница. Благодарећи повишењу главнице и елими- 

нисању губитака и акцепти су смањени са 900 на 200 хи- 

љада a повериоци са 3,16 на 2,64 милиона динара.

Упркос поменутој продаји дворца у Карловцу пози- 

ција „фабрика“, у коју су ушле некретније и фабрички 

уређај, je порасла са 2,78 на 2.81 милиона. Наиме „Каштел”" 

je од своје афилијације твртке „Рис” творнице гумене робе

д.д. откупио за 780 хиљада некретнине које су joj у своје 

време уз исту цену продате. За 150 хиљада je добивен на- 

траг и један део фабричког уређаја, који ће „Каштелу” 

гребати ради извршења новог производног плана.

Дужници су остали готово непромењени a залихе 

робе су повећане за 100 хиљада динара, са 1,1 на 1,2 ми- 

лиона. Ефекти су такође порасли са 32 на 123 хиљаде. To 

су првенствено акције твртке Рис д.д.

У 1935 промет „Каштела” састојао се углавном из 

продаје сопствених производа и препродаје сировина, Да 

би се смањила куповна цена и појевтинила сопствена про- 

изводња сировине су куповане у већим количинама, тако 

да се један део могао препродати. Комисиони послови су 

делимично напуштени. Прошле године пословање je било 

активно. Добитак износи 193 хиљаде. Како je од тога упо- 

требљено 95 хиљада за покриће губитка из ранијих го- 

дина, чисти добитак исказан je коначно са 98 хиљада дина- 

ра. Ни за 1935 годину није подељена дивиденда већ се чи 

сти добитак преноси на нови рачун
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Uvećan broj

Садржај:
»Kosija Fonsijer« društvo za osiguranje i reosiguranje u Beogradu 

Opštinska štedionica i založni zavod grada Beograda, Beograd 

Rudnici uglja и Aleksincu b. d., Aleksinac

Осјечка љеваоница жељеза и творница стројева д. д, у Осијеку 

Trgovačka banka, Cetinje

»ROSIJA FONSIJER« DRUŠTVO ZA OSIGURANJE I REOSI

GURANJE U BEOGRADU

Uprkos poboljšanju privrednih prilika u zemlji osigu

ravajući posao nailazio je još u prošloj godini na velike 

teškoće, kako to konstatuje upravni odbor »Rosije Fonsijer«, 

jednog od naših najvećih osiguravajućih društava. Uglavnom 

su kvarili posao pad vrednosti imovine i bezobzirna konku

rencija društava. Tarifni sporazum koji je, po odobrenju 

Ministarstva trgovine i industrije, stupio na snagu 1 marta

o. g. može, po mišljenju uprave, da dovede do sanacije osi

guravajućeg posla. Za analizu rezultata rada »Rosija Fonsijer« 

u poslednjim godinama moramo poći od računa gubitka i do

bitka, koji društvo objavljuje svake godine sa svima pod

robnostima.

Račun gubitka i dobitka

Prihodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Životno odeljenje 67.760 68.755 77.066 83.379

Požarno odeljenje 13.119 11.524 10.651 10.376

Elementarno odeljenje 3.403 3.022 2.981 3.898

Prenos dobiti iz prošle

godine 193 231 370 536

Kamata 359 590 860 429

Prihod od nepokretnosti 471 431 566 1.413

Rashodi

Životno odeljenje 44.125 65.550 76.649 83.358
Požarno odeljenje 11.011 9.243 8.773 8.235

Elementarno odeljenje 2.751 2.348' 2.672 3.095
Porezi 440 439 527 996
Administrativni rashodi 3.122 3.158 3.051 2.947

Troškovi zgrade — — — 439
Otpis 154 445 287 21
Razlika na kursu — — višjih; 659
Dobitak 703 371 536 278

Zbir prihoda ili rashoda 82.305 84.554 92.496 100.028

I. Analiza računa gubitka i dobitka

»Rosija Fonsijer navodi svaku granu osiguranja po

sebno. Ovi globalni brojevi, međutim, ne mogu da služe kao 

osnova za zaključke, pošto sadrže i tzv. tehničke pozicije 

koje nemaju skoro nikakve veze sa tekućim poslovanjem. 

Na njih ćemo se vratiti docnije, prilikom analize pojedinih 

grana poslovanja.

Od prihoda koji nemaju veze sa osiguranjem imamo ka

mate i prinos od nepokretnosti. Kamate su smanjene sa 860 

hilj. din. u 1934 na 429 hilj. u 1935 g. Više nego dvaput »porasli 

su prihodi od nepokretnosti, sa 566 hilj. din. u 1934 g. nä

1,4 mil. u 1935 g. Ovoga puta navedeni su bruto prihodi, što 

objašnjava veliki porast. Po odbitku troškova za zgrade od

439 hilj. din. vidimo da je. i neto porast veći za 400 hilj. 

din. U 1935 g. pojavljuje se prihod novo kupljene palate u 

Zagrebu. Administrativni troškovi skoro su stalni za posled

nje četiri godine, sa skoro 3 mil. dinara sa jasnom tenden

cijom smanjivanja. Nasuprot tome porezi pokazuju porast 

sa 527 hilj. din. u 1934 g. na 996 hilj. u 1935. Od 1932 porezi 

su porasli za 103% pri opštem nazadovanju poslova. Čisti 

dobitak u 1935 g. iznosi 278 hilj. din. koji je, kao i ranijih 

godina, prenet na novi račun. U stvari, ako uzmemo u obzir 

prošlogodišnji dobitak od 536 hilj. din., imamo gubitak od 258 

hilj. To je više nego kompenzirano sa dobitkom na kursu 

hartija od vrednosti, od 659 hilj. din., koji nema veze sa osi

guranjem. Ova svota je priznata računu hartija od vrednosti, 

ili drugim recima povećana imovina. Računski dobitak od 

278 hilj. din., naprotiv, ostaće na Računu dobitka i gubitka

i služiće kao rezerva u 1936 g.

A. Osiguranje života 

U ovoj najvažnijoj grani posla pokazalo je društvo 

»Rosija Fonsijer« u prošloj godini vrlo lepe uspehe. Na kraju

1935 g. bilo je na snazi 8520 polisa prema 7950 krajem 1934, 

7868 krajem 1933 i 7863 krajem 1932 godine. Osigurani ka

pitali kretali su se ovako: krajem 1932 g. 201,6 mil. din.,

1933 g. 200,14 mil., 1934 g. 204,1 mil. i 1935 g. 210 mil. 

Srazmerno mnogo jači porast broja polisa od osiguranog 

kapitala pokazuje da Te osigurana svota po pojedinoj polisi 

niža. »Rosija Fonsijer« je uspela da pojačanjem akvizicije

uvuče najšire narodne slojeve u krug svojih osiguranih. Ra

čun gubitka i dobitka ovog odeljenja pokazuje sledeću sliku: 

Prihodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Rezervne premije iz prošle

godine 30.931 34.321 37.294 44.460

Prenosne premije iz prošle

godine 3.532 3.094 2.768 2.616

Rezerva šteta iz prošle

godine 997 952 1.296 1.226

Premije 9.364 9.019 8.556 9.121

Dažbine 47 57 37 73

Rez. premija reosigurača

na koncu godine 17.804 19.283 22.784 23.948

Prenosna prem. reosigurača

na koncu godine 1.669 1.508 1.443 1.510

Rez. šteta reosigurača

na koncu godine 381 516 490 425

Rashodi

Rez. premije reosigurača

iz prošle godine 16.136 17.804 19.283 22.784

Prenosna prem. reosigurača

iz prošle godine 1.944 1.669 1.508 1.443



Rez. štete reosigurača

iz prošle godine 399 381 516 490

Premija reosiguranja 4.601 4.461 4.340 4.272

Štete i doživljenja po

odbitku reosiguranja 1.208 966 696 1.097

Iskupi po odbitku reosig. 1.122 1.477 1.687 1.400

Isplaćene neto dividende 7 7 4 4

Provizije po odbitku reosig. 288 343 309 522

Rezervne premije

na koncu godine 34.321 37.294 44.460 47.493

Prenosne premije života 3.094 2.768 2.616 2.789

Rezerve šteta na

koncu godine 952 1.296 1.226 1.064

Zbir prihoda 64.760 68.755 77.066 83.379

Zbir rashoda 64.124 68.550 76.649 83.358

Razlika + 636 + 205 + 415 + 21

Na visinu zbira rashoda odnosno prihoda u prvom redu 

utiču t. zv. tehničke pozicije, rezervne i prenosne premije 

kao i rezerva šteta koje pretstavljaju prelazne pasivne po

zicije. One su po prirodi osiguravajućeg posla stalne. »Rosija 

Fonsijer« podrobno navodi medu rashodima i udeo reosigu

rača. On se ne pojavljuje u računu izravnanja, nego samo 

u računu gubitka i dobitka i kao ostale tehničke pozicije 

prenosi se iz godine u godinu. Procentualni udeo rezervnih 

premija reosigurača u ukupnoj rezervnoj premiji je u 1935 

g. 48%, u 1934 g. 44%, u 1933 g. 48% i 1932 g. 47'%. Nešto 

ispod polovine osiguranih, svota je kod drugih zavoda reo- 

sigurana, što za osigurane, naravno, pretstavlja povećanje 

sigurnosti. Između prihoda, osim tranzitornih pozicija, naj

važniju stavku čine premije i dažbine. One su u 1935 g. 

porasle na 9,2 mil. din. prema 8,5 mil. u prethodnoj i 9 mil. 

u 1933 godini. Ovi brojevi pretstavljaju bruto premiju uklju- 

čivio premije reosiguranja koje su iznosile u odgovarajućim 

godinama 4,2 mil., 4,3 mil. i 4,4 mil. din. Neto premije su po

rasle sa 4,2 mil. din. u 1934 g. na 4,9 mil. u 1935 g. Za po

slednje četiri godine nije postignuta ta visina premija, a i 

prema godinama pre krize pretstavlja rezultat postignut u 

prošloj godini lep uspeh koji je pojačan nazadovanjem isku

pa polisa sa 1,68 mil. din. u 1934 na 1,4 mil. u 1935 g.

Godina Premije i dažbine Štete i proviz. u %

1928 3.351

u hilj. dinara 

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

1934 4.253 1.005 24.0

1935 4.922 1.619 32

Od 1,6 mil. din. koliko iznose štete i provizije, najveći 

deo otpada na slučaj smrti i doživljenja, i to 1,1 mil. u 1935 

g. prema 696 hilj. u 1934- g. I u ovoj godini su smrtni sluča

jevi ostali ispod predviđenog procenta smrtnosti, dok je 

porastao udeo po doživljenju isplaćenih polisa. 500 hilj. din. 

otpada na neto provizije, prema 300 hilj. u ranijoj.

B. Odeäjenje požara

U prošlogodišnjoj analizi konstatovali smo nazadova

nje ove grane poslovanja kod »Rosije Fonsijer«. U 1935 g. 

ovaj se proces nastavio, što se najbolje vidi iz sledećeg ra

čuna gubitka i dobitka:

Prihodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Rezervne premije iz pro

šle godine 1.855 1.516 1.327 1.587

Rezervne štete iz

prošle godine 957 864 635 884

Premije 8.964 7.920 7.523 6.792

Dažbine 1.343 1.224 1.166 1.114

Rashodi

Premija reosigurača 5.303 4.627 3.556 3.489

Stete neto 2.311 1.830 1.723 1.922

Provizije neto 

Rez. premije na

1.016 823 1.023 890

na koncu godine 1.516 1.327 1.587 1.336

Rez. šteta na

koncu godine 864 635 884 597

Zbir prihoda 13.119 11.524 10.651 10.376

Zbir rashoda 11.010 9.243 8.773 8.235

Razlika + 2.109 + 2.281 + 1.878 + 2.141

Bruto premije za poslednje četiri godine pokazuju 

stalno smanjenje sa 7,9 mil. 1933 g. na 7,5 mil. 1934 i 6,8 

mil. 1935 g„ koje u 1935 g. prema prethodnoj iznose 700 

hilj. dinara. Neto premije su za isto toliko manje, pošto se 

nije menjao udeo reosiguranja (3,5 mil. dinara). Smanjenje 

obima osiguranja protiv požara svesna je mera sa strane 

uprave zbog većeg rizika. Procentualni udeo neto šteta i 

provizija s jedne, i neto premija i dažbina s druge strane 

bio je sledeči za poslednjih sedam godina.

Godina Premije i dažbine Štete i proviz. u 1

u hilj. dinara

1928 6.867 4.559 67

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

1933 4.517 2.653 58.8

1934 5.133 2.746 53.8

1935 4.417 2.812 65

Udeo je u 1935 g. 65% prema 53,8% u prethodnoj go

dini. Uzrok tome je jedino smanjenje premija i dažbina 

dok su štete i provizije ostale skoro na istoj visini. Po pro

računskom efektu odeljenje požara je najaktivnije. Razlika 

između zbira prihoda i rashoda iznosi 2 mil. din. prema

21 hilj. din. kod osiguranja života i 800 hilj. din. kod ostalog 

elementarnog osiguranja. Poslovna ekspanzija kod osigura

nja života iziskuje veće provizije, koje nesrazmerno opte

rećuju sadašnji godišnji završni račun, pošto će plod tog 

rada biti vidljiv tek u idućim godinama. Obrnut je slučaj 

kod osiguranja protiv požara, poslovni obim se sužava, što 

još ne dolazi do izražaja u smanjenju šteta, ali provizije 

padaju.

C. Ostale grane elementarnog osiguranja

U ostale grane elementarnog osiguranja ulazi osigu

ranje protiv provalne krađe, nesrečnih slučajeva, zakonske

odgovornosti jemstva, loma stakla, grada, osiguranje tran-

sporta, automobila itd.

Prihodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Rez. premije iz prošle

godine 276 254 321 349

Rezerve šteta iz

prošle godine 297 312 281 535

Premije: nezgode, provale,

transporta, grada, sta-

kla i dr. 2.495 2.152 2.103 2.671

Dažbine 334 303 276 340

Rashodi

Premije reosiguranja 1.695 1.274 1.135 1.448

Neto štete 375 402 543 737

Neto provizije 115 70 109 160

Rez. premije na

koncu godine 254 321 348 434

Rez. šteta na

koncu godine 312 281 535 316



Zbir prihoda 3.402 3.022 2.981 3.896

Zbir rashoda 2.751 2.348 2.672 3.095

Razlika + 651 + 674 + 309 + 801

Bruto premije stalno su padale do 1934 g. a u toj go

dini je nastupio preokret. Porast u 1935 g. prema prethodnoj 

iznosi 500 hilj. din. ili 25%. Ova grana osiguranja je izlože

na najvećem riziku, i zato je i udeo reosiguranja najveći i 

iznosi 55% u 1935 g. prema 54%; u prethodnoj godini. Pro

centualni udeo neto šteta u neto premijama pokazuje sle-

deća tablica:

Godina Premije i dažbine Štete i proviz. u '

u hilj. dinara

1928 2.379 1.674 69.7

1929 1.498 649 43.2

1930 1.221 704 58.6

1931 1.059 493 44,8

1932 1.135 490 44.5

1933 1.181 472 40

1934 1.244 652 54,3

1935 1.564 897 57

Neto premije ovih grana osiguranja u stalnom su

rastu. Štete i provizije rastu u još većoj meri, a zbog toga 

se povećao procentualni odnos šteta i provizije prema pre

mijama i dažbinama.

II. Analiza imovnog stanja 

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Gotovina 703 628 617 577

Potraž. kod banaka 9.005 10.070 15.320 7.329

Nepokretnosti 10.930 11.330 12.419 22.847

Hartije od vrednosti 4.761 4.824 5.108 5.945

Razlika drž. hart, od vred. 1.884 942 264 —

Hipotek, zajmovi 2.171 2.987 2.002 1.899

Zajmovi na polise života 7.025 7.793 7.954 8.166

Filijale i zastupstva 9.068 10.019 9.014 8.980

Tek. rač. osig. društava 4.026 3.123 3.583 2.583

Depoi osig. društava 1.344 1.248 1.190 1.370

Razni dužnici 926 1.175 1.645 1.734

Inventar po otpisu 257 231 208 190

Kaucije 115 115 115 115

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Rez. premije života 34.321 37.294 44.460 47.493

Prenos, premije života 3.093 2.768 2.616 2.789

Rezerva šteta života 952 1.296 1.226 1.064

Rez. premije požara 1.516 1.327 1.587 1.337

Rezerva šteta požara 864 635 884 597

Rez. premije elementara 254 321 348 434

Rezerva šteta elementara 312 281 535 '7 316

Rezervni fondovi 50 50 50 50

Penzioni fond 2.107 2.345 —

Tek. rač. osig. društava 455 574 346 461

Depoi osig. društava 2.379 2.045 1.633 1.666

Razni poverioci 94 69 106 106

Polagači kaucija 115 115 115 115

Dobitak 702 371 536 278

Zbir bilansa 52.217 54.491 59.443 61.734

Zbir bilansa »Rosija Fonsijer« porastao je sa 59,4 mil.

din. u 1934 g. na 61,7 mil. u 1935 g. Najveću poziciju bi

lansa čine rezervne i prenosne premije i rezervne štete od 

kojih je rezervna premija života najvažnija. Ona je u 1935 g. 

iznosila 47,5 mil. din. prema 44,4 mil. 1934 g., a njen pro

centualni udeo u zbiru bilansa bio je 76% u 1935 g. prema 

75% u prethodnoj godini. Njena visina nije u neposrednoj 

vezi sa poslovanjem. Osiguravajuća društva naplaćuju jed

nake premije za vreme trajanja ugovora o osiguranju. Ri-

ziko smrtnosti je međutim u mlađim godinama manji a u 

starijim veći. Da bi se izjednačio riziko, osiguravajuća dru

štva iz jednog dela premija obrazuju fond, čija visina zavisi 

od procenta smrtnosti i kamatne stope koja služi za izraču

navanje visine potrebnog kapitala posle izvesnog vremena. 

Prenosne premije i rezerve šteta su jednostavne tranzitorne, 

pozicije, koje pretstavljaju unapred primljene premije od

nosno već dospele ali još neisplaćene štete. Prenosne premije 

života iznose u 1935 g. 2,8 mil. din. prema 2,6 mil. u pret

hodnoj godini, rezerva šteta 1 mil. prema 1,2 mil. Rezervne 

premije požara smanjile su se sa 1,6 mil. din. u 1934 na

1,3 mil. u 1935, a rezerva šteta sa 884 hilj. na 597 hilj. Kod 

ostalog elementara imamo povećanje rezervnih premija sa 

348 hilj. na 434 hilj. a smanjenje rezervnih šteta sa 535 hilj. 

na 316 hilj. Glavnica društva iznosi 5 mil. din., a rezervni fond 

50 hilj. Obaveze »Rosija Fonsijer« prema drugim osigurava

jućim društvima, novčanim zavodima i raznim poveriocima 

iznose u 1935 g. 2,2 mil. prema 2,1 mil. u prethodnoj godini.

Skoro polovina premijskih rezervi plasirano je u ne

pokretnosti i to 22,8 mil. din. prema 12,4 mil. u 1934 g. Ova 

je pozicija porasla usled kupovine jedne palate u Zagrebu 

za 10 mil. din. »Rosija Fonsijer« je u 1935 g. smanjila svoja 

potraživanja kod banaka sa 8 mil. din. prema 1934 g. Ova 

je svota upotrebljena najvećim delom za isplatu kupljene 

kuće. Promena u sastavu imovine povećaće njen rentabilitet. 

Banke ne mogu danas da odobravaju velike kamate svojim 

mušterijama, dok kuće sa dobrim položajima u našim najve

ćim gradovima daju lepu rentu. Kod banaka je ostalo po 

tekućem računu 7,3 mil. din. prema 15.3 mil. u prethodnoj 

godini. Gotovina za poslednje četiri godine kreće se oko 

600 hilj. din., u 1935 g. ona iznosi 577 hilj. Hartije od vred

nosti porasle su za 900 hilj. na 5,9 m il u 1935 g., od čega 

najveći deo (650 Hilj. din.) otpada na porast kursa, a samo 

250 hilj. na nove kupovine. Hipotekarni zajmovi opadaju u 

maloj meri sa 2 mil. din. u 1934 g. na 1,9 mil. din. u 1935 

g., što je u vezi sa opadanjem osiguranja protiv požara. Zaj

movi na polise života su i u 1935 g. u porastu, sa 7,9 mil. 

din. na 8,1 mil. Potraživanja od filijala iznose 8,9 mil. din. 

prema 9 mil. u 1934 g. Potraživanja kod ostalih osigurava

jućih društava i raznih dužnika dostižu visinu od 5,3 mil. 

din. prema 6,2 mil. din. u 1934 godini.

Kapital »Rosija Fonsijer« plasiran je sigurno, vođeno 

je računa o podeli rizika i o likviditetu tako da je očuvan 

interes osiguranih u najvećoj meri.

U upravnom odboru su g. g.: d-r Bogdan Markovič,

pretsednik; A. Bilinin, Josip Janović, prof. d-r Leon Kojen, 

5. Poselt, d-r A. Friđeši di Rattalma, M. Antić, Sv. Gođevac, 

Tihomir Panić i Đura Paunković, gl. direktor. U nadzornom 

odboru su g. g.: Gojko Đermanović i Karlo Kun.

OPŠTINSKA ŠTEDIONICA I ZALOŽNI ZAVOD GRADA BE

OGRADA, BEOGRAD

Među retke novčane zavode kod kojih ulozi nisu na

zadovali ni u godinama krize spada i Beogradska opštinska 

štedionica. Ona je jedna od najmlađih samoupravnih štedi

onica u! našoj zemlji, pošto je osnovana tek u martu 1929. 

Pa ipak, ona zauzima među njima vidno mesto, blagodareći 

obazrivom radu i jakom temelju koji joj je Opština grada 

Beograda postavila pri samom osnivanju.

U našim ranijim analizama detaljno smo izložili funkci

je i zadatke štedionice, pa možemo odmah preći na pro

učavanje njenog poslovanja u prošloj godini. Obim poslova 

bio je veći nego u prethodnoj godini. Nešto je veća i zarada 

štedionice, uprkos smanjenju kamate na date zajmove i dr

žanju velike gotovine u cilju da se ulagačima osigura mo

gućnost podizanja uloga u svakom momentu.

Bilansi za 4 poslednje godine ovako izgledaju:



Račun

Aktiva

izravnanjä 

1932 1933 1934 1935

Gotovina 1.446

u hiljadama dinara

1.080 990 2.429

Kod banaka po žiru 2.721 9.185 9.974 13.470

Eskont 11.907 8.475 11.644 14.117

Lombard hartija 2.567 1.853 1.567 1.944

Zajmovi na dragocenosti 996 1.429 2.180 3.027

Zajmovi na ručnu zalogu 179 513 1.070 1.469

Tekući računi 803 151 170 835

Beogrd. opština — tek. rač. 17.001 17.002 16.991 16.949

Beogn opšt. — lomb. zajam. 13.075 9.793 6.250 5.468

Hartije od vrednosti 3.416 1.948 1.131 1.131

Vrednost gar. fonda 27,000 26.465 26.465 26.465

Nepokretnosti — — 118 118

Nameštaj i pribor 329 280 270 189

Osnivački troškovi 59 — — —

Razni računi — — — 1.420

Ostave i kaucije 20.628 19.183 18.396 3.153

Naplate 94 — 26 20

Dužnici za gar. pisma 1.919 1.108 580

Dužnici za žira 117.700 63.837 50.773 45.939

Depo opšt. taks. maraka 11.947 9.395 7.110 5.040

Pasiva

Garantni fond opštine 30.000 29.448 29.448 29.448

Rezervni fondovi 2.849 3.962 5.337 6.640

Penzioni fond 174 248 334 423

Ulozi na štednju:

po ulož. knjiž. 26.856 27.480 29.436 31.032

po omlad. štednji 3.161 3.720 4.048 4.324

po tek. rač. 1.594 1.126 2.434 1.949

Potraž. opšt. po raz. rač. 3.090 1.817 646 8.096

Pasivni tek. računi 13.075 9.793 6.250 5.468

Tantijeme 116 121 143 144

Razni računi 585 455 746 1.507

Ostave, kauc., naplate itd. 125.288 93.523 76.885 54.152

Zbir bilansa 233.790 171.697 155.708 143.183

Obrtni kapital 81.502 78.174 78.823 89.031

Pada u oči da se zbir bilansa iz godine u godinu 

smanjuje. U 1935 je za 12,5 miliona manji nego krajem 1934 

godine. Međutim, ove promene su izazvane prvenstveno sma

njenjem obaveza štedionice po datim žirima, garancijama, 

kaucijama i ostavama. Svi drugi poslovi, koji su za štedi

onicu i mnogo važniji, ukazuju na znatan napredak.

U pasivi, koju ćemo prvo analizirati, vidimo đa se 

Limesto glavnice pojavljuje garantni fond opštine, sa 29,4 mi

liona. Taj garantni fond sastoji se iz dotacija Beogradske 

-opštine u gotovini od 3 miliona dinara i u obveznicama Ratne 

štete. U aktivi se nalazi protuvrednost ovih efekata, u po

ziciji »vrednost garantnog fonda« (26,46 miliona). Garantni 

fond se ima postepeno vratiti Beogradskoj opštini — iz viš

kova čiste dobiti. On će u toku vremena nestati. Sopstvena 

sretstva štedionice su rezervni fondovi, koji su prošle go

dine povišeni na 6,64 miliona prema 5,34 miliona u 1934 i 2,82 

miliona u 1932. Postoje tri rezervna fonda, i to stalni re

zervni fond koji iznosi 1,08 milion, opšti rezervni fond sa 

4,38 miliona i fond Založnog zavoda sa 1,16 miliona dinara.

Ulozi na štednju iznose 37,3 miliona, dok su krajem 

1934 bili 35,9 miliona. Prema 1934 porasli su ulozi po knji

žicama obične štednje od 29,43 na 31,03 miliona, a broj ula

gača popeo se od 5.608 na 5.816 lica. Novih štediša je bilo 

920 sa uloženih 5,36 miliona, a isplaćeno je 712 celih uloga 

sa iznosom od 3,18 miliona dinara. Uprava štedionice je po

klonila veću pažnju i omladinskoj štednji, koja pored povolj

nog ekonomskog dejstva ima i veliki vaspitni značaj. U tome 

pogledu je postignut lep uspeh. Suma ovih uloga porasla je 

u 1935 samo za 276 hiljada, ali se broj đaka štediša popeo 

od 13.435 u 1934 na 16.845 u prošloj godini. Ulozi na štednju 

po tekućim računima iznose u 1935 godini 1,9 miliona prema

2,4 miliona u 1934. Ovakvi ulozi ne primaju se od privat

nih lica, već samo od raznih ustanova, Beogradske opštine i 

od drugih opštinskih štedionica u našoj zemlji.

Štedionica je, kao i ranijih godina, vršila blagajničku 

službu Beogradske opštine. Za račun opštine u 1935 je prim

ljeno ukupno 143,9 miliona, a isplaćeno 136,5 miliona di

nara. U vezi s tim porasla je pozicija »Potraživanje opštine 

po raznim računima« sa 646 hiljada u 1934 na 9,09 miliona 

u 1935. Pasivni tekući računi, koji su svedeni od 13,07 miliona 

u 1932 na 5,46 miliona u 1935 godini, ne pretstavlja oba

vezu Opštinske štedionice po prirodi tekućih računa, nego 

je to kontra-pozicija računa u aktivi, po kome opština du

guje po lombardnom zajmu 5,46 miliona dinara.

Neobično su interesantne i promenč pojedinih računa 

u aktivi. Pre svega treba zabeležiti znatni porast gotovine 

u blagajni i na žiro-računima, sa 10,96 na 15,9 miliona. Na 

gotovinu otpada oko 18% cele aktive. To su dve petine ulo

ga. Da bi sačuvala svoju likvidnost, štedionica nije žalila 

znatni gubitak na kamati. Pored toga, ona je sebi obezbe- 

dila i potrebne kredite, tako da je u stanju da svakog tre

nutka odgovori svima zahtevima ulagača.

Zbog obilnosti raspoloživih sretstava eskont je povećan 

sa 11,6 na 14,1 miliona dinara. Krediti su odobravani pr

venstveno ekonomski slabijim građanima, ali je uprava ipak 

postupala vrlo obazrivo. Bilo je samo 57 tuženih menica sa 

ukupnim iznosom od 183 hiljade. Od toga je već naplaćeno 

ili regulisano 7 menica u iznosu od 51 hiljade dinara. Zaj

movi na hartije od vrednosti, koji su opali u 1934, u prošloj 

godini ponova su se uvećali i iznose 1,9 miliona dinara (1.054 

založnice). Zajmovi na dragocenosti pokazuju stalni porast. 

Krajem prošle godine iznose 3,02 miliona prema 2,18 miliona 

u 1934. Ručna zaloga (zajmovi na stvari) omogućila je i si

romašnijem svetu da dođe do povoljnog kredita. U 1935 ova 

pozicija iznosi 1,47 miliona prema 1,07 milion u 1934.

Dug Beogradske opštine kod Štedionice iz ranijih go

dina po tekućem računu iznosi 16,9 miliona. Opština je re

dovno plaćala interes, a obećala je da će uskoro pristupiti 

i postepenoj isplati ovog računa. Zajam na hartije od vred

nosti opštini, koji je prvobitno iznosio 15 miliona, smanjen 

je urednim otplatama na 5,46 miliona dinara.

Rad u filijalu, koji je ranijih godina bio sveden na 

najmanju meru, u 1935 bio je opet nešto življi. Filijal prima 

sa određene teritorije i molbe za nove zajmove, i šalje ih 

sa prikupljenim informacijama upravi na rešavanje. Pored 

toga, u filijalu se obavlja i regulisavanje ranije odobrenih 

zajmova po menicama, primaju se i isplaćuju ulozi na šted

nju i naplaćuje za račun opštine za električnu energiju i 

vodu.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Troškovi amortizacije 2.123 2.098 1.957 2.235

Kamata 2.372 2.107 1.929 1.674

Otpisi 732 370 153 230

Čista dobit 1.164 1.211 1.434 1.446

Prihodi

Kamata 4.014 3.287 3.368 3.516

Provizije 308 281 170 144

Dobit na deviz. posl. 17 — — —

Prihodi od efekata 138 543 — —

Vanredni prihodi 1.836 1.609 1.788 1.757

Napi. otpisi potraž. 72 54 103 105

Prihod od nepokretnosti — — 2 9

Razni prihodi 7 12 39 54

Zbir prihoda ili rashoda 6.392 5.787 5.470 5.585

Bruto prihodi u 1935 godini iznose 5,58 miliona, od

nosno za 115 hiljada više nego u 1934 i za 200 hiljada manje 

nego u 1933 godini. U prošloj godini u odnosu na 1934 pri-
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hodi ođ kamata su bili veći za 118 hiljada, razni prihodi za 

15 hiljada, a prihod od nepokretnosti za 7 hiljada. Nasuprot 

tome naplaćene provizije su bile manje za 26 hiljada, a van- 

redni prihodi za 31 hiljadu. Na strani rashoda veći su tro

škovi administracije za 278 hiljada, a otpisi za 77 hiljada di

nara. U vezi sa maksimiranjem kamatne stope manja je i pa

sivna kamata. U 1935 ona iznosi 1,67 miliona prema 1,92 mi

liona u 1934. Čista dobit sa 1 milion 446 hiljada iznosi 12 

Mljada više nego u 1933 i 286 hiljada više nego u 1932 

godini.

Od ove dobiti dotira se 1 milion 129 hiljada re

zervnim fondovima štedionice i 72,3 hiljade penzionom fondu, 

a isplaćeno je 100 hiljada kao prilog Gradskoj bolnici i 144,6 

hiljada kao tantijema članovima oba odbora i činovnicima. 

Time je iscrpena čitava dobit. Inače, kao opštinska ustanova 

Opštinska štedionica i ne deli dividendu.

Prošle godine je definitivno rešeno i pitanje podizanja 

sopstvenog doma Štedionice. Prilikom proslave svetskog 

dana štednje, 31 oktobra 1935, osvećen je temelj tog doma, 

koji se podiže na zemljištu dobivenom u zakup od opštine 

u Brankovoj ulici br. 2. Zgrada će biti gotova za useljenje 

u polovini septembra o. g.

U upravnom odboru su g. g.: Vlada Ilić, pretsednik; 

d-r Drag. Đ. Novakovič, potpretsednik; Evgenije Kiklić, M i

lan Stojanovič, d-r Steva Popovič, Stavra K. Trpković, d-r 

Mita Popovič, Milivoje M. T. Stefanovič, Nenad Đorđević i 

Milivoje U. Blagojević, članovi. U nadzornom odboru su go

spoda: d-r Vlada T. Markovič, pretsednik; Jezdimir Đokić, 

potpretsednik; Dragomir Dragojević, d-r Avgust Pavletič i 

Miodrag Paunovič, članovi.

ОСЈЕЧКА ЉЕВАОНИЦА Ж ЕЉЕЗА И ТВОРНИЦА 

СТРОЈЕВА Д. Д. У ОСИЈЕКУ

Нема код нас много тако великих металургијских 

предузећа као што je Осјечка љеваоница жељеза и фа- 

брика стројева. Поред своје осјечке творнице она има још 

једну у Камнику, a доскора je имала и фабрику пећи у Бео- 

граду. Осјечка фабрика производи углавном облике теже 

ливене гвожђарске робе, a ca друге стране пољопривредне 

машине и алат. У прошлој години уведена je и производ- 

ња разних нових артикала међу којима су најважнији Олт 

генератори за погон аутомобила са плином од дрвеног 

угља. Осим тога фабрика гради моторе за упојни плин 

(Sauggas) из дрвета, угљена и т. д. у јачини од 40—-200 коњ- 

ских снага. Осјечка фабрика преузела je и производњу 

фабрике пећи у Београду која je ликвидирала. Фабрика 

Титан у Камнику израђује ситније коване предмете и тиме 

допуњује производњу осјечке леваонице. За 1935 г. каже 

управа да je била још увек у знаку привредне депресије.

Из следећих упоредних бројева биланса за послед- 

ље три године можемо видети да je фабрика показала леп 

и равномеран развитак.

Рачун изравнања

Актива 1933 1934 Ш 5

У хиљ. дин.

Земљишта 159 159 159

Зграде 3.337 3.347 3.430

Уређај фабрике 3.176 3.356 3.603

Хартије од вредности 2.179 2.212 2.206

Благајна и Пошт. штедионица 66 195 153

Дужници и готове израђевине 6.212 4.826 5.919

Сировине, полуфабрикати 3.415 5.258 4.717

Резерва за губитак на харт. од вред. — — 481

Амортизација 4.236 4.658 5.112

Повериоци 6.630 7.041 6.794

Неподигнуте дивиденде 4 8 5

Прелазне ставке 245 116 —

Добитак , — 91 253

Збир биланса 18.546 19.353 20.187

Збир биланса je у сталном порасту са 18,5 мил. дин. 

у 1933 и 19,3 мил. у 1934, на 20,2 мил. у 1935 години. Вла- 

стита сретства у ужем смислу сачињавају главница од 5 

мил. дин. и резервни фонд од 2,002 мил., према 1,998 мил. и 

1,987 мил. у претходним годинама. Остале резерве имају 

специјалну намену. Оне претстављају коректуру активе. 

Тако je резервни фонд за покриће штета од промене вред- 

ности новда корелат за дужнике у страним валутама 

чија je вредност пала, које фабрика може да реализује 

само no нижем курсу у динарима, него што je рачунала на 

основу ранијег курса. Резерва за сумњива потраживања 

од 100 хиљ. дин. образована je за покриће предвиђеног 

губитка на потраживању код Фабрике пећи a. д. у Бео- 

граду, a за покриће изгубљене вредности акција тог npe- 

дузећа резервисано je 481 хиљ. дин. Амортизације су фонд 

који се дотира годишњим отписима уређаја и алата; фонд 

износи 5,1 мил. дин. према 4,7 мил. у 1934 и 4,2 мил. у 1933 

год. Повериоци износе 6,8 мил.; за 200 хиљ. дин. мање него 

у 1934 г., a за исту своту веће него у 1933 г. Осјечка љевао- 

ница и творница стројева довољно je снабдевена капита- 

лом. Однос сопственог према туђем капиталу je 1:1 и одр- 

жава се већ три године.

Највећи део капитала пласиран je у инвестиције, и 

ro 7 мил. према 6,7 мил. у 1934 г. и 6,6 мил. у 1933 г. Соп- 

ствени капитал у целости покрива те инвестиције. Туђа 

сретства уложена су у ликвидније позиције. Хартије од 

вредности износе 2 мил. дин. и незнатно су промењене 

према претходним двема годинама. У 1933 години je при- 

ликом санације фабрике Титан у Камнику услед снижења 

капитала смањена вредност тих акција, које сачињавају 

највећи део позиције вредносних папира за 1 мил. дин. Ка- 

питал Титана у Камнику износи после санације 3 мил. дин. 

Првобитни капитал био je 5 мил. дин.; 1933 г. снижен je на 

750 хиљ., a затим опет повећан на 3 мил. дин. Већина ак- 

ција тог друштва налази се у поседу Осјечке љеваонице к 

творнице стројева. Други важнији пакет чиниле су акције 

Фабрике пећи a. д. у Београду. Пошто je капитал друштва 

изгубљен, вредност тих акција je у целости отписана, на 

тај начин што јг на страни пасиве образован фонд за гу- 

битак на хартијама од вредности у износу од 481 хиљ. дин., 

колико су били билансирани поменути папири. Благајна и 

Поштанска штедионица износе 153 хиљ. дин. у 1935 г. 

према 195 хиљ. Дужници су порасли са 4,8 мил. дин. у

1934 години на 5,9 мил. у 1935. Сировине, полуфабрикати 

и готове израђевине су опале за 500 хиљ. и износе 4,7 мил. 

дин. Супротно кретање ових рачуна индицира пораст про- 

мета.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1933 1934 1935

у хиљ. дин.

Пословни трошкови 2.965 3.116 3.577

Амортизација инвентара 380 422 454

Отпис неутеривих потраживања 923 — —

Отпис хартије од вредности 994 — -—

Дотација резерви за дубиозна

потраживања — — 100
Дотација резерви за губитак на

хартијама од вредности — — 48:
Пренос добитка 27 6 87
Чисти добитак 218 85 166
Приходи

Бруто добитак 5.453 3.577 4.683

ГТасива

Главница 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд 1.987 1.998 2.002
Резервни валутни фонд 440 440 440

Резерва за дубиозна потр. — 100
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18

Камате државних хартија од

вредности 14

Камате других хартија од

вредности 13,5

Наплаћена отписана потраживања —■ 28

Пренос добитка 27 6 87

Збир прихода или расхода 5.508 3.629 4.865

Даљи доказ за то имамо у повећању бруто добитка 

са 3,57 мил. у 1934 г. на 4,68. У 1934- г. nao je бруто добитак 

на најнижи ниво. Његов пораст у 1935 г. условљен je, ca 

једне стране, порастом куповне моћи сељака, a ca друге 

увођењем нових грана производње, генератора и мотора 

за дрвени плин и пећи.

Трошкови су релативно пали за 400 хиљ. дин, на 3,5 

мил. у 1935 г., што показује да се они још налазе у фази 

дегресије, т. ј. на комаду у мањој мери расту него што би 

одговарало апсолутном повећању производње. Висина 

амортизација инвентара упоредно иде са вредношћу уре 

ђаја фабрике. Билансирана вредност уређаја фабрике по- 

расла je ca 3,1 мил. дин. у 1933 г. на 3,3 мил. у 1934 и 3,6 

мил. у 1935, a годишња амортизација расте у истом вре 

мену са 380 хиљ. на 422 хиљ. и 454 хиљ. и износи 12% 

вредности уређаја фабрике. Осјечка љеваоница имала je 

још из прошле године добитак од 87 хиљ. к оји  je тада 

пренела на рачун нове године. У 1935 г. постигнути доби- 

так износи 166 хиљ. дин., дакле скоро дупло него у прет- 

ходној содини. Од укупног расположивог добитка, 252,8 

хиљ. дин., Осјечка љеваоница и творница стројева плаћа 

4% дивиденде што укупно чини 200 хиљ. дин., a у име тан- 

тијеме управном и надзорном одбору 21,5 хиљ. дин.; са 8 

хиљ. или 5% дотира резервни фонд, a 22,9 хиљ. преноси 

на нови рачун. Акционари могу бити потпуно задовољни 

са постигнутим финансијским успехом. Што се самог дру- 

штва тиче, оно je поред дивиденде успело да одједном от- 

пише близу 600 хиљ. не дирајући у висину редовног от- 

писа, a осим тога преноси још на нови рачун 22 хиљ. дин 

И према томе предузеће из прошле пословне године из- 

лази одлично фундирано и способно за даљу пословну 

експанзију,

У управном одбору Осјечке љеваонице и творнице 

стројева налазе се г. г.: Антун пл. Михаловић, претседник, 

Јосип Шмит, д-р Никола Костренчић, Јулијо Соргер, Ан- 

тонин Тилле, Јосип Кабелач, инж. Едгар Монтина и инж. 

Вјекослав Пилпел, генерални директор.

У надзорном одбору су г. г.: Јулијо Пфајфер, Чедо- 

мил М. Плавшић, Рикард Пискачек и Анте Шкарда.

RUDNICI UGLJA U ALEKSINCU B. D., ALEKSINAC

Ako se jednom bude pisala privredna istorija predrat

ne Srbije, Rudnici uglja u Aleksincu B. D. uzeće u njoj jedno 

od najvažnijih poglavlja. Privredni razvitak zemlje usko je 

vezan za razvitak ovog preduzeća, koje je osnovano u Bel

giji 1903 godine.

Rudarska koncesija na osnovu koje je osnovano akci- 

onarsko društvo izdata je na 1210 ha zemljišta kod Aleksinca 

pod imenom Kraljevac i Novi Kraljevac. Ugljenokop je po

deljen u tri revira: Sv. Đorđe, Sv. Aleksandar i Sv. Petar sa 

po dva moderno uređena okna (izvozno i zračno), pomoću 

kojih se vrši eksploatacija. Kapacitet proizvodnje je 90 va

gona dnevno.

Za vreme rata društvo je pretrpelo velike štete; ne- 

mačke okupacione vlasti eksploatisale su rudnike i na gra

bež izvadile oko 260 hiljada tona uglja i prilikom odvlače

nja u jesen 1918 godine poništile su sav industrijski uređaj. 

Šteta je procenjena od nadležnih sudova na 15,73 miliona 

dinara. Kako država nije štetu nadoknadila, društvo ju je 

amortizovalo iz sopstvenih sretstava.

Posle rata Rudnici uglja u Aleksincu B. D. izvršili su i 

pored pretrpljene štete, koja im nije nadoknađena, velike in

vesticije. Rudnik je morao da obnovi sve svoje instalacije, 

koje su od neprijatelja pri otstupanju potpuno uništene. Ovo 

povećanje je izvršeno u većem obimu, jer usled izvađenog 

uglja od strane neprijatelja, eksploatacija je sišla na znatno 

veću dubinu. Rudnik danas ima: 1) sopstvenu termo elektri

čnu centralu od 3200 KVA instaliranih i 1700 KVA u mon

taži; 2) tri moderno uređena izvozna okna sa električnim di

zalicama, koje su predviđene za do 600 m dubine; 3) veliku 

radionicu sa livnicom; 4) vazdušnu železnicu od 5200 m du

žine; 5) sopstvenu utovarnu stanicu u Adrovcu na glavnoj 

pruzi Beograd—Niš, gde je instalirano moderno pralište za 

oplemenjavanje uglja pomoću pranja najsavršenijim Rheo- 

aparatima kapaciteta 90 tona/čas; 6) svoje radničke kolonije 

na Sv. Đorđu, Sv. Aleksandru i Sv. Petru.

Sve su ove instalacije najmodernijeg tipa savremene 

tehnike, dok su kolonije sa radničkim stanovima potpuno 

higijenske i okružene lepim parkovima.

Investicije su tek omogućile snažno povećanje proiz

vodnje. Iz sledeće tablice vidimo da neto proizvodnja od 

1920/21 g. stalno raste; posle 1930/31 usled krize pada; a za

tim opet raste i u 1934/35 godini se već približuje maksi

mumu iz 1928 godine.

Godina Neto proizvodnja Sopstvena potrošnja Prodaja

u t o n a m a

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 91.400

1927/28 114.253 5.980 107.868

1928/29 114.784 6.160 108.064

1929/30 98.656 7.202 91.304

1930/31 98.782 10.133 88.735

1931/32 80.584 12.494 66.601

1932/33 82.075 10.579 73.142

1933/34 98.303 11.760 87.711

1934/35 112.437 12.573 96.907

Bruto proizvodnja porasla je sa 130 hiljada tona u 

1933/34 g. na 149.8 hiljada u 1934/35 god., od čega se pri

likom pranja i sortiranja izgubilo u pretprošloj godini 31,7 

hiljada tona ili 24,4%, a u prošloj godini 37,4 hiljade odno

sno 25%. Neto proizvodnja koja je u 1933/34 godini prema 

prethodnoj porasla za 20%, u 1934/35 porasla je za daljih 

14%, ali ako uporedimo apsolutne brojeve, porast je isti kao 

i u prethodnoj godini. Sopstvena potrošnja uglja, iako je 

apsolutno porasla sa 11,7 hiljada tona u 1933/34 g. na 12,5 

hiljada tona u 1934/35 g., relativno je, prema neto proizvod

nji, neznatno opala, sa 12% na 11;%. Analogno će biti i kre

tanje ostalih troškova t. j. oni sporije rastu nego proizvod

nja. U 1932/33 i 1933/34 budžetskoj godini društvo je ispo

ručilo državnim železnicama 19.000 tona odnosno 22,4 hilja

de tona uglja, što čini jedva jednu četvrtinu neto proizvod

nje. Tri četvrtine proizvodnje prodaju se industrijskim predu

zećima i privatnicima, što pokazuje, da je prodajna orga

nizacija preduzeća odlična. Ova srazmera od 1/4 ukupne pro

daje za državne železnice i 3/4 za potrošnju privatne indu

strije ne postoji kod nijednog drugog ugljenokopa ü zem

lji. Razumljivo je da je plasiranje 3/4 ukupne prodaje na 

tržištu uglja kod privatne industrije mnogo teže no kod dr

žavnih železnica. Očigledno je, dakle, da je ugalj odličnog 

kvaliteta, što pokazuje i stalan porast prodaje. Kod ovakvog 

stanja stvari, nerazumljivo je, zašto državne železnice iz 

ovog rudnika uzimaju tako malu količinu, kad već od sviju 

ostalih rudnika uzimaju znatno veće procente, s obzirom na 

ukupnu proizvodnju rudnika. Ovo je još čudnovatije kad se 

zna da je ugalj vrlo dobar za sve vozove sam i u tnešavini i
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da aleksinački rudnik leži na glavnoj pruzi a u neposrednoj 

blizini većih ložionica.

Prvobitna glavnica je iznosila 1,000.000 belgijskih fra

naka od čega je 100.000 franaka uneseno u aporima; u 1914 

godini je usledilo povišenje na 1,5 miliona franaka, a posle 

rata 1919 godine na 4,5 miliona franaka. U 1924 god., kada 

je naša država produžila koncesiju društvu za daljih 50 go

dina, glavnica je povišena na 6 miliona belg. franaka, putem 

nove emisije od 3.000 komada akcija od po 500 franaka no

minale, koje su preuzeli stari akcionari po kursu od 800 fra

naka. Glavnica u bilansu iznosi 6 miliona belgijskih frana

ka, a podeljena je u 12.000 komada akcija po 500 franaka. 

Na vanrednom zboru akcionara, 12 februara 1936 u Bruxel- 

les-u, odlučeno je da se glavnica poveća na 15 miliona bel

gijskih franaka. Iz bilansnih cifara najbolje ćemo videti uti- 

caj ove mere na strukturu kapitala.

Račun izravnanja

da nan 30 septembra u hijadama belg. franaka

Aktiva 1932 1933 1934 1935

Investicije 8.421 7.778 6.500 6.181

Valorizovane investicije 10.173 10.173 10.173 10.173

Hartije od vrednosti 783 630 530 527

Gotovina i banke 2.135 3.306 4.704 6.480

Zalihe i materijal 1.712 856 872 879

Razni dužnici 5.333 5.798 5.362 6.421

Ostave i garantije 105 95 105 153

Pasiva

Glavnica 6.000 6.000 6.000 6.000

Zakonska rezerva 1.000 1.000 1.000 1.000

Rezervni fond 5.600 5.303 4.654 4.654

Rezerva valorizacije 10.173 10.173 10.173 10.173

Amortizacioni fond valorizo

vanih investicija 2.400 3.200 4.000 4.800

Poreska rezerva 322 227 — —

Neisplaćena dividenda 556 13 — 15

Neisplaćena nadnica Лр- »> — 130

Poverioci 1.022 756 346 536

Ostave, garancije 105 95 105 153

Dobitak 1.403 1.651 1.823 3.293

Zbir bilansa 28.661 28.637 28.246 30.813

Rezerve su vrlo velike . Prema kapitalu od 6 miliona

franaka one iznose 20,6 miliona, dakle više nego trostruko. 

Akcije koje su glasile na 500 fr. nominale u stvari su pret- 

stavljale učešće u mnogo većem kapitalu nego što je to od

govaralo nominalnom iznosu. Vodeći računa o tome, dru

štvo je odlučilo da akcije u buduće ne glase na utvrđenu no- 

minalu. Dakle, usvojen je tip akcija, vrlo čest u zapadnim 

zemljama, a naročito u S. A. D., koje ne glase na određenu 

nominalu, već na udeo u čistoj imovini. Društvo je ujedno 

povećalo glavnicu upotrebom rezerve. Iz društvene odluke 

ne vidi se o kojoj se rezervi radi, ali po bilansu izgleda ve- 

rovatno da se radi o prečišćavanju valorizovanih investicija, 

koje su pomoću amortizacionog fonda od 4,8 miliona dinara 

već i onako skoro do polovine otpisane. Stvarno stanje niu- 

koliko se ne menja. Povećanje glavnice se sastoji iz knji

govodstvene opefacije prenosa stavke sa jednog računa na 

drugi. Zakonska rezerva i pravilima predviđeni fondovi se ne 

smanjuju; čak može da dođe i do njihovog povećanja, ako se 

višak valorizacione rezerve od 1,1 miliona, koji ostaje po

sle povišenja glavnice, prenese na jedan ili drugi račun. Dru

ga je mogućnost, da se ovom svotom dotira amortizacioni 

fond. U pasivi bilansa proineniće se naziv, ali, što je mno

go važnije, sopstvena sretstva mogu postati samo veća, a 

ne manja, s obzirom na visinu dobitka. Već smo u prošlo

godišnjoj analizi istakli da Rudnici uglja u Aleksincu rade 

skoro bez tuđili sretstava. Prema 26 mil. franaka sopstve

nih sretstava, tuđa sretstva iznose svega 536 hiljada prema 

346 hiljada u prethodnoj godini. Ona su dakle neznatna. Ni

prelazne stavke, kao što su neisplaćena nadnica i dividenda, 

u ukupnom iznosu 190 hiljada, ne menjaju sliku, a osim toga 

one su po svojoj prirodi sasvim kratkoročne.

Prelazeći na aktivu, možemo u vezi sa malo pre izlo

ženim stanjem konstatovati da su ne samo investicije, zalihe 

i materijal pokriveni sopstvenim sretstvima, što kod indu

strijskih preduzeća pretstavlja optimalno stanje, nego da je 

i finansiranje prodaje usledilo najvećim delom iz sopstvenih 

sretstava. Investicije ukupno iznose 16,1 mil. belg. fr. od 

čega 10 mil. otpada na valorizirane investicije koje imaju 

svoju odgovarajuću stavku u istoj visini u pasivi; ostatak 

od 6 mil. otpada na ostale investicije. Ova se pozicija, su

protno onoj valoriziranih investicija, menja; smanjila se za 

320 hiljada belg. fr. prema prethodnoj godini, usled otpisa, 

koji je iznosio 650 hilj. Investicije su, dakle, per saldo pove

ćane za 330 hilj. fr. koliko su stale nove. Skoro su nepro- 

menjene prema prošloj godini hartije od vrednosti sa 527 

hilj. fr. prema 530 hilj. u prethodnoj godini i zalihe i mate

rijal sa 879 hilj. prema 872 hiljada. Dužnici su se povećali 

sa 5,3 mil. belg. fr. u 1934 na 6,4 mil. u 1935 god., dakle 

za 1,1 milion tj. 20%. Povećanje proizvodnje zahtevalo je 

proširenje kreditiranja u dosta velikoj meri, ali, kao što smo 

videli prilikom analize pasive, nije bilo potrebno da se dru

štvo u tu svrhu zaduži. Prema tome poslovna ekspanzija 

počiva na apsolutno zdravim temeljima.

Račun gubitka i dobitka

na dan 30 septembra u hiljadama belg. franaka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

Amortizacija 750 1.400 650 650

Amortizacija valorizirane

investicije 800 800 800 800

Otpis hart, od vrednosti 150 100 — —

Dobit za podelu — — 373 1.842

Prihodi

Prenos dobiti 291 — — —

Prihodi proizvodnje 1.172 1.651 1.823 3.293

Uzeto iz rezervnog fonda — 649 — —

Zbir prihoda ili rashoda 1.700 2.300 1.823 3.293

Struktura računa dobitka i gubitka ne odgovara onoj 

koja je kod nas uobičajena. Račun gubitka i dobitka sa

stavljen je prema belgijskim i francuskim uzansima i pret

stavlja podelu bruto dobiti. Ovom prilikom potrebno je da 

ukažemo na običaj društva, da preračunava dinare u belg. 

franke, i to već deset godina po kursu 158 dinara za 100 belg. 

franaka. To je bio i stabilizacioni berzanski kurs. Uprkos 

primu od 28,5% primenjenom od Narodne banke od 1 janu

ara 1933 god. društvena uprava ostala je pri stabilizacionom 

kursu, pošto je smatrala da disparitet, prouzrokovan pri

mora, nije definitivan. Depresijacija belg. franka u proleće 

prošle godine zaista je opravdala to gledište, a uprava u 

svom godišnjem izveštaju napominje da je odnos između di

nara i belg. franka uspostavljen na ranijoj osnovi. Nepro- 

menjeni obračunski kurs je neobično važan i sa stanovišta 

komparabiliteta bilansa. U računu gubitka i dobitka bruto 

dobitak je porastao sa 1,8 mil. belg. fr. na 3,29 odnosno za 

83%. Videli smo da je proizvodnja porasla, ali u daleko ma

njoj meri. Uzevši u obzir dalje elemente koji utiču na for

miranje bruto dobitka, preostaju kao odlučujući faktori tro

škovi proizvodnje i prodajne cene. Kako se cena prodaje 

uglja smanjila kod svih domaćih rudnika bez izuzetka, to 

znači, da se uspeh Rudnika uglja u Aleksincu u pogledu po

rasta dobitka ima pripisati prvenstveno povećanju prodajne 

tonaže i smanjenju cene koštanja blagodareći savršenosti 

instalacija i racionalizaciji proizvodnje. Društvo za ovo ima 

da zahvali blagovremeno izvršenim investicijama, koje su 

omogućile potpuno oplemenjivanje i krajnju valorizaciju izva

đenog uglja i njegovu racionalnu upotrebu u industriji. O t

pisi koji su za poslednje dve godine stalni, apsorbovali su
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1,45 mil. belg. fr. tako da je kao čist dobitak za raspodelu 

ostalo 1,8 mil. od čega če se platiti dividenda 125 fr. po ak

ciji, ukupno 1,6 mil.; 52,6 hilj. preneče se na novi račun a 

ostatak otpada na tantijeme i dnevnice članova upravnog 

i nadzornog odbora.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Charles Brunard, 

Bruxelles, pretsednik; Maurice Herve, Trooz, potpretsednik; 

Prime Arnould, Aleksinac; Maurice Cardinal, Bruxelles; Louis 

Dupont, Douai; Ferdinand Gramberg, Beograd; Vasilije I. Jo 

vanovič, Beograd.

U nadzornom odboru su gospoda: Robert Arnould, Za

greb; Paul Herve, Trooz i Joseph Wery, Fosses.

TRGOVAČKA BANKA, CETINJE

Godišnji izveštaj upravnog odbora je i ove godine 

kao i u prethodne tri, prožet dubokim pesimizmom. Privred

ni razvitak Crne Gore zaista daje povoda za ozbiljnu zabri

nutost. Zanatstvo i trgovina su u zastoju, cene stočarskih 

proizvoda koje Crna Gora uglavnom ima manje su porasle 

nego one biljnih, koje ona mora da kupuje. Prema izveštaju 

Narodne banke indeks cena stočarskih proizvoda u 1935 god. 

porastao je svega za 1,2 poena, sa 55,4 u 1934 god. na 56,6 

u 1935 god., dok je indeks biljnih proizvoda porastao u 

istom periodu sa 57,4 na 68,2, za blizu 11 poena. Osiroma

šenje širokih slojeva iskorišćuje se za nesavesnu agitaciju u 

narodu protiv plaćanja dugova. I kod izvršnih vlasti nailaze 

poverioci, a naročito banke na teškoće kod naplaćivanja 

svojih već dosuđenih potraživanja.

Trgovačka banka na Cetinju osnovana je 1909 godine. 

Ona je vrlo dobro fundirana, a ima i odličnih veza, od kojih 

je najvažnija Zemaljska banka u Sarajevu, tako da je uprava 

uspela da veže kraj s krajem uprkos teškim vremenima. 

Imovno stanje i postignuti poslovni rezultat najbolje se vide

iz sledečih računa izravnanja i dobitka i gubitka:

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Gotovina 212 127 183

Menice 4.025 3.978 4.005

Hartije od vrednosti 390 374 410

Dužnici 1.668 1.545 1.612

Nepokretnosti 1.032 1.032 1.032

Inventar 70 70 67

Ostave, garantije itd. 4.408 4.247 4.536

Pasiva

Glavnica 1.922 1.922 1.922

Rezervni fond 497 500 505

Pensioni fond 36 37 38
Stari ulozi na štednju 2.620 2.230 2.222

Novi ulozi na štednju — 120 168
Poverioci 1.558 1.557 1.592

Reeskont kod Narodne banke 720 720 819

Neisplaćene dividende — — 14

Čist dobitak 28 27 28

Zbir bilansa 7.397 7,128 7.309

Ostave, garantije itd. 4.408 4.247 4.536

Račun dobitka i gubitka

Rashodi 1933 1934 1935

Kamata 426 291 219

Troškovi 420 342 260

Poreza — — 17

Stanarina — — 27

Takse i pristojbe — — 11

Čist dobitak 28 27 28

Prihodi

Kamata 490 507 415

Provizije 335 41 47

Prihodi od nepokretnosti 107 98 83

Prenos dobitka 22 25 16

Zbir prihoda ili rashoda 954 671 562

Kapital Trgovačke banke po statutima iznosi 2 mil. din., 

od čega je uplaćeno 1,922 mil. S obzirom na teška vremena 

uprava nije plasirala akcije u toku 1935 god. Ona stvarno 

mirne duše može da čeka na bolja vremena, pošto raspolaže 

velikom rezervom od 505 hilj. din., većom od četvrtine glav

nice. Stari ulozi na štednju smanjili su se za 8 hilj. din. pre

ma prošloj godini i iznose 2,2 mil. Novi ulozi-koje banka is

plaćuje na zahtev, porasli su sa 120 hilj. u 1934 god. na 168 

hilj. u 1935 god. Reeskont kod Narodne banke porastao je 

u još većoj meri, za blizu 100 hilj. din., sa 720 hilj. na 819 

hilj. din. Banci je time ukazano poverenje od strane ulagača 

i novčanične banke. Poverioci pokazuju neznatan porast za 

36 hilj. din., sa 1,55 mil. na 1,59 mil.

Banka je proširila svoje poslovanje u skromnom obi

mu, srazmerno povećanju raspoloživih sretstava. Menice su 

porasle sa 3,97 mil. na 4 mil. One su, kako uprava u izveštaju 

veli, snabdevene dobrim žirom, a delimično pokrivene i hi

potekom. Dužnici su neznatno porasli za 67 hilj. din., sa 1,54 

mil. u 1934 god. na 1,61 mil. u 1935 god. Hartije od vredno

sti su porasle sa 374 hilj. din. na 410 hilj. usled kupovine dr

žavnih hartija od vrednosti. Nepokretnosti su ostale nepro- 

menjene sa 1 mil. din., a sastoje se iz dve kuće na Cetinju, 

jedne u Beranima i zemljišta. Procena nepokretnosti bila je 

oprezna, tako da ova pozicija sadrži tihih rezervi. To je ta

kođe slučaj sa inventarom koji je bilansiran sa 67 hilj. din. 

Gotovina je porasla sa 127 hilj. u 1934 god. na 183 hilj. Njena 

visina je odmerena tako da je ona potpuno "dovoljna za is

platu svih eventualnih potraživanja od blagajne.

Čisti dobitak bio je u 1935 god. 28 hilj. din., tj. isti kao 

u 1933 god., a za 1 hilj. din. veći nego u 1934 god. Porast 

obrtnog kapitala sa 7,1 mil. u 1934 god. na 7,3 mil. u 1935 g. 

nije imao za posledicu povećanje dobitka, usled smanjenja 

kamata. Prihodi od kamata smanjili su se na 415 hilj. u 1935 

god. prema 507 hilj. u prethodnoj godini. Provizije su ne

znatno povećane sa 41 hilj. din. u 1934 god. na 48 hilj. u 1935 

god. Prihodi od nepokretnosti su neznatno smanjeni za 15 

hilj. din. na 83 hilj. u 1935 god. zbog pada kirije. Kamate na 

obaveze su pale za svega 72 hilj. din. Banka je od 1931 god. 

dosledno sprovodila politiku štednje. Za to vreme reducirana 

su četiri činovnika, plate su snižene za 44%, a materijalni 

rashodi smanjeni za 55%. U 1935 god. troškovi su smanjeni 

za 27 hilj. na 315 hilj. din.

Iz završnih računa Trgovačke banke na Cetinju jasno 

se vide znaci poboljšanja. Bančina uprava je učinila sve što 

stoji do nje da poslovanje krene napred.

U upravnom odboru su g. g.: Aleksa V. Martinović, 

pretsednik; d-r Nikola Jergović, Marko Ivanovič, Dimitrije 

Miladinovič, Milo Vrbica, Jovo Radifković, Đuro Ralović, 

Vladimir Vujošević, Kosto Popovič, Mitar Lazović i Zef 

Šestani. Članovi nadzornog odbora su g. g.: Jovan Dapčević, 

pretsednik; Mihajlo Biljanović, Novak Miloševič, Marko M i

loševič i Petar Kosmajac.
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Povećan broj

Sadržaj:

Прва хрватска штедионица, Загреб 

Српска банка д. д., Загреб 

Царинска и јавна складишта a. д., Загреб 

Посавска штедионица д. д., Сисак

ПРВА ХРВАТСКА ШТЕДИОНИЦА, ЗАГРЕБ

Ha кулминационој тачци свога развитка, у првој по- 

ловини 1931 године, Прва хрватска штедионица имала je: 

уложака 2 милијарде 174 милиона динара;

поверилаца 643 милиона динара;

или укупно 2 милијарде 817 милиона динара.

Концем 1935 год. њени улози и повериоци из старог 

пословања износе заједно 1 милијарду 487 милиона динара. 

Према томе она je за време банкарске кризе исплатила 

својим улагачима и повериоцима 1 милијарду 330 милиона 

динара, односно 47,2% поверених joj средстава. Прва хр- 

ватска штедионица je успела да исплати тај огромни из- 

нос, иако су joj због уредаба о заштити земљорадника 

везани не само капитали пласирани код сељака, него и 

највећи део оних који су пласирааи међу остале привред- 

нике који према сељацима стоје у односу поверилада, a то 

je већина дужника банчиних филијала. Темпо даљег мо- 

билизирања банчиних потраживања зависиће због тога 

готово искључиво од решења проблема сељачких дугова, 

na je скоро сигурно да би се Прва хрватска штедионица 

одрекла заштите, кад би се данашња општа заштита зе- 

мљорадника заменила индивидуалном, за коју смо се ми 

увек залагали.

Још je отворено и питање мобилизирања банчиних 

потраживања према јавно-Правним установама. Досада- 

шњи предлози Праштедионе, да те кредите преузму 

државни заводи, нису прихваћени, иако би се у том no- 

гледу са неколико десетина милиона динара, за које je ту 

пуна сигурност, много допринело сређивању прилика код 

наше највеће депозитне установе. Тешкоће око наплате 

старих потраживања биле су у току прошле године поја- 

чане спорим и тешким наплаћивањем клириншких потра- 

живања од стране наших извозника —  дужника Праште- 

дионице.

Ранијих година Праштедиони je задавало извесну 

бригу и стање њених индустрија. Међутим, у 1935 години 

све те индустрије радиле су врло повољно. Већина пре- 

дузећа завршила je годину са добитком, a код неколико 

ших, иако не закључују 1935 са добитком, пословање je 

било ипак знатно повољније него у 1934 години. Пословну 

годину су завршила са добитком и сва поробродарска 

друштва, код којих учествује Прва хрватска штедионица. 

Пословање није било повољно једино код Творнице по- 

кућства Боте и Ерман д. д., јер се квалитетни производи

ове творнице тешко продају у данашњој кризи. У везн 

с тим Праштедиона je приступила ликвидацији свог анга- 

жмана код овог предузећа, na je земљиште фирме са свим 

зградама продато Загребачкој општини за 6,25 мил ди- 

нара. Треба нарочито истаћи да je у 1935 год. био имтен- 

зиван и рад предузећа „Уљаник“, петролеумско д. д. За- 

греб. Продаја земног плина je знатно порасла, a приступа 

се и продаји плина у компримираном стању. Приликом 

продубљивања једног бунара у Бујавици дошло je до 

ерупције нафте, na се врше даља бушења и испитивања. 

Најзад, Праштедиона je прошле године извршила и једну 

парцелацију земљишта на Трешњевки; посао лепо напре- 

дује; до сада je продато око 40 парцела.

Биланси Прве хрватске штедионице за четири по- 

следње године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Благајна и банке 48.628 29.852 17.498 32.828

Бонови Мин. финансија 866 866 866

Хартије од вредности 302.482 294.099 268.001 225.840

Сопствене заложнице 72.580 47.070 47.070 47.070

Менице 549.995 515.979 465*.268 410.933

Ломбард 44.580 38.403 36.014 35.932

Дужници 1.022.640 755.135 739.177 708.530

Општински зајмови 91.865 79.908 74.610 70.850

Хипотекарни зајмови 75.627 79.309 72.492 66.454

Конзорциј. послови 82.137 139.615 139.226 138.202

Непокретности 153.486 249.660 243.327 241.731

Курс. разл. држ. папира 14.400 ---

Разна актива 29.470 56.835 48.856 50.873

Пасива

Главница 75.000 75.000 75.000 75.000

Резерва 44.033 81.702 77.858 71.378

Пенз. фонд 25.769 26.406 26.538

Улози 1.468.939 1.326.349 1.270.432 1.204.43:1

Повериоци 368.010 337.938 304.374 282,365
Реесконт 382.017 339.443 296.429 267.528

Заложнице и ком. обв. 114.118 98.142 96.102 91.042

Разна пасива 2.390

Добитак 6.107 5.805 11.827

Ново пословање 51.838 70.786 99.886 184.612
Збир биланса 2.539.728 2.357.520 2.252.293 2.214.721
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Улркос свим тешкоћама, Праштедиона je у 1935 год. 

успела да појача плаћања за социјалне потребе својих 

улагача, тако да су се она попела на 20 милиона. Ослобо- 

ђени су од свих ограничења и улози до 1000 динара, као 

п 30% од улога који не прелазе 5 хиљада динара. У 1935 

год. улагачнма je исплаћено укупно 66 милиона, a пове- 

риоцима 22 милиона. Осим тога je смањена и банчина 

обавеза no реесконту за 29 милиона, a из промета je по- 

вучено и 5 милиона динара заложница и комуналних 

обвезница. Ha тај начин су старе обавезе укупно смањене 

за огромии износ од 122 милиона динара. С друге стране 

je порасла и банчина готовина за преко 15 милиона.

To значи да су се у 1935 год. позиције у активи мо- 

рале смањити за око 137 милиона. Есконт старих меница 

исказан je ca 410,9 милиона према 465,2 милиона у прет 

ходној години. Смањење износи 54,3 милиона. Дужници 

су такође опали за 30,6 милиона, еа 739,17 на 708,53 мили- 

она. Смањење je знатно и код хартија од вредности и 

износи 42,2 милиона. Позиција хипотекарних зајмова je 

пала за 6 милиона, a она општинских зајмова за скоро 4 

милиона динара. И код непокретности имамо смањење од

1,6 милиона, a код конзорцијалних послова од 1 милиова 

динара. Једино je позиција „разна актива“ за 2 милиона 

већа него у претходној години. Две позиције у аквгиви 

остале су непромењене, и то бонови Министарства финан- 

сија и сопствене заложнице.

Упоредо са ликвидацијом старог пословања, Пра- 

штедиона je поклонила нарочиту пажњу и изградњи „но- 

еих послова“. Успех није изостао, јер се поверење ула- 

гача опет нагло враћа, тако да се може са сигурношћу 

очекивати да ће Праштедиона поновно постати моћан 

фактор на новчаном тржишту. Улози и повериоци из но- 

вог пословања показују знатан пораст, као што се то види 

из следеће таблице:

Ново пословање

Актива 1932 1933 1934 1935

у хиљадама динара

Готовина 14.669 34.277 38.776 66.565

Банке 4.967 --- -

Записи Народне банке 25.000 12.000 8.500 14.000

Бонови Мин. финансија 684 2.247 1.030

Харт. од вредн. државне 16.577

Менице 583 2.170 6.525 9.12!

Краткорочне позајмице 5.447 17.774 41.823 71.510

Разни дужници 488 2.318 4.262 5.808

Пасива

Резерве 250 500 1.237

Улошци 45.541 64.690 89.763 164.044

Повериоци 6.297 5.846 9.623 19.330

Укупно 51.838 70.786 99.886 184.611

Збир једне билансне стране новог пословања износи

184,6 милиона према 99,8 милиона крајем претходне го-

дине. Повериоци су порасли са 9,6 на 19,3 милиона, одно-

ено за преко 100%. Процентуални пораст улога (83%) je 

нешто мањи. Али, ако га изразимо у апсолутним бројеви- 

ма, видимо да je управо огроман. Нови улози порасли су, 

наиме, у току прошле године за око 75 милиона, са 89,7 

на 164 милиона динара. Резерве новог пословања износе

1,2 милиона према 500 хиљада динара крајем 1934 године.

Ново пословање се води строго одвојено од старог 

пословања, na ce и у билансу тако исказује, Нови улозк 

ce употребљавају само за сасвим сигурне и потпуно лн- 

жвидне пласмане који су одобрени Уредбом. Готовина

износи 66,5 милиона односно 36% целе октиве. Записи На- 

родне банке су порасли са 8,5 на 14 милиона. Бонови Ми- 

нистарства финансија су исказани са 1,03 милиона, a др- 

жавне хартије од вредности са 16,5 милиона. Ha есконт 

отпада 9,12 милиона према 6,52 милиона крајем 1934. Нај- 

већу позицију у активи прететављају краткорочне позај- 

мице, које износе 71,5 милиона према 41,8 милиона у прет- 

ходној години. Разни дужници су порасли са 4,2 на 5,8 

милиона. Kao што ce види, Праштедиона ставља у новом 

пословању већ сада на расположење нашој привреди из- 

носе које не смемо потцењивати.

Повољни развитак пословања у току 1935 год. није 

остао без утицаја ни на банчин добитак. Рачун добитка и 

губитка овако изгледа:

Рачун губитка и добитка

Расходи 1932 1933 1934 1935

у милионима динара
Пословни трошкови 11,6 112,9 94,6 56,7
Лични и стварни издаци 23,0
KaiviaTe 28,8 ---

Порези и прирези 2,9 3,9 4,6 4,6 •
Отписи 7,8 61,5 9,9 6,0
Добитак 6,1 5,8 11,8

Приходи

Прекос добити 9,8 6,1 --- 5,8
Камата 38,8 --
Приход од кућа 8,7 -- -
Разни приходи 172,3 114,9 96,4
Збир прихода или расхода 57,3 178,4 314,9 102,2

Укупни приходи у 1935 износе 96,4 милиона, a ca
преносом добити из претходне године — 102,2 милиона
динара. Ha страни расхода видимо, да je за порезе иi при-
резе исплаћено 4,6 милиона, једнако као и претходне го-
дине. Отписи износе 6 милиона према 9,9 милиона у 1934.
Сви остали расходи и^казивани су у 1933 и 1934 у пози-
цији „пословни трошкови“. У 1935 они износе 56,7 мили-

она према 94,6 милиона у 1934. Дакле, мањи су за 37,9 

милиона дин. Стварно смањење пословних трошкова није 

ипак толико, већ само 14,9 милиона. Наиме, у 1935 су из 

поменуте позиције издавани „лични и стварни издаци“, 

који су изнели 23 милиона дин.

За покриће губитака који су ce јавили приликом ре- 

ализације активе употребљено je 6,67 милиона динара из 

валоризационе резерве. У вези с тим смањене су и бан- 

чине резерве са 77,85 на 71,18 милиона динара.

Чисти добитак за 1935 годину износи 6,95 милиона, 

a ca преносом од 5,8 милиона из 1934 године —  укупно 

12 милиона 757 хиљада динара. Од тога je одмах створена 

једна резерва од 737 хиљада за ново пословање, a једна 

од 193 хиљаде за старо пословање. Остатак добити од

11,82 милиона овако je подељен: 3 милиона динара пен-

зионом фонду, a 8,82 милиона редовном резервном фонду.

Поред централе у Загребу, Прва хрватска штедио- 

ница има и 43 филијале.

У управном одбору су г.г.: Мирослав гроф Кулмер, 

претседник; д-р Стјепан Посиловић и д-р Роберт Зибен- 

шајн, потпретседници; д-р Бранко Пливерић^ главни рав- 

натељ; Ђуро Бачић, Јурај Безук, Александар Динић, д-р 

Отон Франгеш, f  Матија Фрајнд, Иван Галић, Људевит 

Герерсдорфер, Милан Гмизовић, д-р Јосип Хацин, д-р 

Халидбег Храсница, д-р Људевит пл. Јосиповић, д-р Фи- 

лип Јурчић, Љубомир Милић, Светозар Милинов, Миховил 

Николић, маг. ф. Јосип Салопек, д-р Никола Талер, Анте 

Топић и Драган витез Трнски, чланови. У надзорном од- 

бору су г.г.: д-р Милан Ившић, д-р Егон Старе, д-р Вла- 

дИмир Лајстек, д-р Винко Мандекић, Валтер Зауербрун, 

д-р Бранко Шеноа и Вељко Васић.
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la* СРПСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ
,и-
р- Ako оставимо на страну Словеначку, која je одавно

нт имала специјалну банкарску организацију, онда се може

ij- рећи да су Прва хрватска штедионица, Српска банка у

ij- Загребу и Државна хипотекарна банка биле три најваж-

т- није депозитне установе у Југославији. Истина укупан

i,8 нзнос депозита Српске банке у доба највећег проспери-

>м тета, a то je средином 1931 године, износи свега 25% од

з- онога Прве хрватске штедионице, али при томе треба

имати у виду да je Српска банка за половину млађа од 

je [ I !рве хрватске штедионице и друго, да су се и улагачи

и I регрутовали прилично no племенском обележју a с те тач-

ке гледишта свакако да je Прва хрватска у Загребу мо- 

рала имати премоћ над Српском банком. Kao што смо 

иапред рекли Прва хрватска штедионица и Српска банка 

су два претставника двају различитих система. Ми смо 

небројено пута истицали да питање система обављања 

активних послова није било готово ни од каквог утицаја 

iia судбину односних банака за време наше банкарске 

кризе, која he кроз четири месеца да напуни пет година. 

Ми смо утврдили, да je банкарска криза код нас имала 

неколико етапа, да je прва етапа трајала до пролећа 1932 

године, a да je друга почела увођењем у живот Закона о 

лаштити земљорадника као дужника, у априлу 1932 годи- 

не. По себи се разуме да су се оба догађаја међу собом 

повезала, да постоји извесан континуитет у кризи, али се 

може рећи да je од априла 1932 године Закон о заштити 

земљорадничких дугова био од огромног неповољног 

утицаја.

Да je један од узрока банкарске кризе Уредба о за- 

штити сељака као дужника од априла 1932 год., показује 

оаш најбоље судбина Српске банке, коју управа бан- 

чина овако формулише у годишњем извештају:
.

„Кредитне прилике у земљи међутим нису показале 

битније побољшање, него су у главном остале исте као 

и претпрошле године. Читав кредитни организам био je 

и у прошлој години под притиском још увек отвореног 

гштања земљорадничких дугова. У августу 1935 године 

донесена je Уредба о заштити земљорадника, али ни она 

не претставља сретство за ублажење кредитне кризе, већ 

напротив некојим својим no повериоце врло тешким од- 

редбама још јаче кочи оздрављење нашег кредитног ор- 

ганизма, чији су главни носиоци и представници и код 

нас и у читавом свету приватни новчани заводи. Било би 

крајње време да се ово питање реши правилно, водећи 

при томе рачуна о интересима свих друштвених слојева 

и о међусобној повезаности свих привредних грана у 

земљи. Док се то питање не реши, имаће наша привреда 

да се бори са великим потешкоћама због несташице ка- 

питала, a у првом ће реду страдати баш сами земљорад- 

ници, чија je кредитна способност практички сведена на 

иулу и који услед тога не могу да спроведу преко по- 

требну преоријентацију свога газдинства. Ми смо уве- 

рени да исправном решењу реченог питања не стоје на 

ауту никакве несавладиве потешкоће, но предуслов je за 

ro да се то питање решава полазећи од интереса целине 

и да се елиминишу сви политички моменти.

Криза банкарства није такође показала у прошлој 

години никакво јаче попуштање, иако она Tpaje код нас 

већ скоро пуних пет година. Главни разлог томе je већ 

речено no новчане заводе неповољно решено питање за- 

штите земљорадника. Народна банка Краљевине Југосла- 

вије подузела je прошле године неколико мера у циљу 

ублажења кризе банака, но те ни издалека нису довољне 

да се ова уклони. Док су у другим државама банке у врло 

кратком времену уз далекосежну државну помоћ пре- 

бродиле кризу, код нас још до сада није преовладало

схватање да у интересу чит^ве наше привреде ваља чим 

пре оспособити новчане заводе за нормално пословање. 

Уверени смо међутим да ово питање није нерешиво и да 

се планским постепеним радом уз извесну помоћ државне 

заједнице може кроз становито време уклонити банкар- 

ска криза, поготово што за то нису потребне неке велике 

жртве и велика сретства“.

Горња тврдња налази пуну потврду у банчиним 

завршним рачунима за 1935 год., који се налазе на таб- 

лици мало ниже. У 1935 год. „стара” туђа сретства, без 

камате, смањила су се за округло 35 милиона динара, док 

су се нови улози повећали свега за 15 милиона динара, 

Укупни збир биланса Српске банке износи на дан 31 де- 

цембра 1935 године 502 милиона динара, на супрот огром- 

ној суми од 714 милиона на крају 1931 године.

Рачун изравнања

Актива 1933 1934 1935

У хиљ. динара

Благајна 27.279 18.166 29.560

Валуте и девизе 4.265 5.435 5.098

Хартије од вредности 91.633 31.180 44.747

Хартије од вредности јамчевног

фонда хипотек. зал. 751 756 811

Вредност пензионог фонда 9.067 11.567 10.957

Менице 331.980 306.721 279.476

Дужници no текућим и разним

рачунима 103.931 98.278 83.641

Зајмови на обвезнице 14.938 15.454 14.696

Конзорционални послови 1.895 1.833 1.302

Непокретности 30.602 27.970 29.225

Инвентар 1,5 1,5 1,5

Разна актива 1.997 4.545 2.778

Пасива

Главница 40.500 40.500 40.500

Резервни фонд 14.250 14.250 14.250

Специјални рез. фонд 15.000 15.000 15.000

Резервни фонд за промене

вредности валуте 1.599 1.599 1.599

Јамчевни фонд хип. зал. 750 750 750

Пензиони фонд 11.821 12.298 12.658

Улози 310.909 271.268 245.447

Нови улози 13.815 19.387 34.199

Реесконт 111.969 107.466 98.312

Остали повериоци 29.881 29.109 31.961

Преносни рачуни 1.766 1.849 1.725

Неподигнута дивиденда 269 257 245

Остала пасива 6.110 7.438 3.876

Чисти добитак 329 753 1.772

Збир биланса 558.341 521,907 502.295

Kao што из горње таблице видимо, у пасиви су 

сопствена сретства остала непромењена кроз неколико 

година, она износи 40,5 милиона динара главнице и 31,5 

милион динара разне резерве. Улози су износили 245,4 

милиона динара, и, као што je напред казано, за 26 мили- 

она су мањи од стања крајем 1934 године. Према томе 

треба увек имати у виду да je у 1931 години тај конто 

код Српске банке износио пуних 524 милиона динара! Још 

je веће стропоштавање код позиције повериоци, која je

1932 износила 170 милиона динара, a свега 29 милиона у



92
1934, да се попне у 1935 на 32 милиона дииара округло. 

To je најнемирнији део банкарске пасиве, који je први 

почео да бежи из банке. Опао je реесконт који je још

1934 године износио 107 милиона динара, на 98,3 милиона 

динара у 1935 години.

Саобразно томе вољном и невољном опадању па- 

сиве, морао je опасти и волумен активе. Смањио се ме- 

нични портфељ за пуних 28 милиона динара, на 279 ми- 

лиона, према 306 у 1934, 332 у 1933 год. Износ дужника 

no текућим и разним рачунима опао je за 15 милиона ди- 

нара (од 98.22 на 83.6 мил. дин.).

Непокретности показују повећање за 1,25 милиона 

динара услед преузимања извесних објеката изложених 

јавној продаји ради реализације потраживања. Банка на- 

помиње да су неки од тих преузетих објеката већ про- 

дани уз добит од 335.000 динара. Исто тако се показује 

повећање код хартија од вредности од 31,1 милион дин. 

на 44,7 мил. дин. Банка даје у свом извештају објашње- 

ње за ту појаву. Она наводи два узрока. Први лежи у 

скоку курсева државних хартија од вредности, у које je 

банка пласирала један део нових уложака. Други узрок 

лежи у повећању номиналног износа хартија од вредно- 

сти услед преузимања приоритетних акција Јадранско- 

Подунавске банке. Kao што нам je познато из анализе 

биланса Јадранско-Подунавске банке, она je придиком  

санације издала приоритетне акдије, које je Српска банка 

узела за измирење једног дела њезиног потраживања. 

Јадранско-Подунавска банка санирала je своје стање ре- 

дукцијом главнице, a емисија приоритетних обвезница 

нмала je циљ да joj створи потребна средства за проши- 

рење посла.

Српска банка je од вајкада имала интерес за др- 

жавне хартије од вредности. Она. се често појављује на 

берзи као купац и продавац, све за рачун својих коми- 

тената, a таквих je она имала увек много.

Благајна показује повећање од 18,1 на 29,5 милиона 

динара. Српска банка разликује две врсте готовине. Јед- 

ну no старом, a другу no новом послу. Готовина no ста- 

ром послу износила je у 1935 години 10,6 милиона динара, 

у повећању ca 4 милиона према прошлој години; a гото- 

вина no новом послу износила je округло 19 милиона ди- 

нара ca повећањем од 7,3 милиона према прошлој години. 

Ово стање старог и новог посла je саобразно Уредби о 

санирању банака. Стање тих нових уложака, no текућем 

рачуну и књижицама удвостручило се код Српске банке 

у току 1935 године, од 14,8 у 1933 год. на 34,1 милион ди- 

нара. Саобразно строгости норми о пласирању тога ка- 

питала Српска банка један знатан део нових уложака 

држи у готовом новцу. Интересантно je да се међу ко- 

иитентима no рачунима нових улога налазе стари прија- 

тељи банчини, који су je у почетку банкарске кризе били 

напустили.

Ako се жели да се да једна општа карактеристика 

пословног стања Српске банке на крају 1935 године, упо- 

ређеног с истим ранијих година, онда се може рећи да je 

главна одлика повећање ликвидитета (знатно повећање 

готовине, повећање позиције хартија од вредности и сма- 

њење дугорочних потраживања).

Рачун добитка и губитка

Расходн 1933 1934 1935

У хиљ. динара

Камата 31.565 19.128 14.189

Трошкови 11.191 9.943 9.758

Порези 1.966 1.821 1.440

Отписи 14.408 4.797 3.947

Дотација пензионом фонду 250 250 350

Чисти добитак 329 753 1.772

Приходи
Пренос добитка 1.810 329 753

Камата 40.900 30.673 23.839

Провизија 12.306 1.072 606

Принос непокретности 2.208 2.261 2.173

Разни приходи 2.485 2.053 3.77 i

Наплаћена отписана потраживања — 349 314

Збир прихода или расхода 59.709 36.692 31.456

Из горњих таблица видимо да се збир прихода, од- 

носно расхода у 1935 години смањио на 31,4 милиона ди- 

нара (према 36,6 у прошлој години, 39,7 у 1933 години). 

To смањеше долази из два разлога. Прво због смањења 

волумена послова, као што смо видели анализирајући pa- 

чун изравнања, и друго, због смањења каматне стопе. У 

губитку je приход од камата пао од 19 на 14 милиона 

динара. Опали су и трошкови од 9,9 милиона на 9,7 мили- 

она, порез од 1,8 на 1,4 мил. дин. Смањени су и отписи 

од 4,8 на 3,9 милиона динара. У приходима се смањује 

камата од 30,6 на 23,8 милиона, провизије од 1 милион на 

0,6 милиона, приход од непокретности од 2,2 на 2,17 ми- 

лиона, a разни приходи скачу од 2,3 на 3,77 милиона ди- 

napa Ha тај начин je постигнуто повећање чисте добити 

од 750.000 у 1934 год., на 1,772.000 у 1935 год. Овај се у 

делости преноси на идућу годину.

Ako се стање Српске банке посматра упоређено ca 

годинама банкарске кризе, онда се показује знатно по- 

бољшање нарочито у погледу повећања ликвидитета и 

рентабилитета и побољшања односа према улагачима. 

Банка je у целој прошлој години плаћала свима улага- 

чима без разлике камату, a поред тога je у првом шесто- 

месечном року исплаћивала у целости и све улоге no 

уложним књигама и текућим и осталим рачунима до 1.000 

динара, a no другом шестомесечном распореду исплаћује 

она у целости улоге no уложним књижицама и осталим 

рачунима до 2.500 динара, a улог и дугове no текућим 

рачунима до 5.000 динара. Поврх тога je банка исплаћи- 

вала улагачима све захтеване суме за изванредне потребе 

како je то прописала Уредба.

Али то ни из далека не значи умирење старих ула- 

гача. Смањивање обртног капитала повереног од стране 

широких маса показује да je неугашено неповерење према 

банкама. Развиће послова Српске банке у 1935 години 

показује то еклатантно да банкарска криза још увек 

траје, и то банкарска криза у најгорој форми. Неповере- 

ње не потиче из оправданих узрока на страни Српске 

банке. Ми смо једина земља на свету, која je на путу да 

остане без банкарског апарата.

ЦАРННСКА И ЈАВНА СКЛАДИШТА A. Д., ЗАГРЕБ

У овој години je опет постало актуелно питање из 

градње царинског складишта у Загребу односно откупа 

постојећег од стране Загребачке градске општине. 1931 г., 

када je то питање дошло први пут на дневни ред, Мини- 

старство финансија je отказало уговор о закупу ca Ца- 

ринским и јавним складиштима у Загребу и позвало за- 

гребачку општину да у смислу калдрминске уредбе цари- 

нарници стави на расположење потребне просторије. Ца- 

ринска и јавна складишта a. д. понудила су општини своје 

објекте за откуп и тражила званичну процену. Ha основу 

ове друштво je дало другу понуду која се односила само 

на царинске објекте a не и на јавно складиште које je no 

том плану требало да остане као самостално предузеће. 

Како Министарство финансија није могло сачекати реше- 

ње градске општине, то je. оно на.основу конкурса за за-
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‘.куп двапут подносило уговор ■ са „Царинским и јавним 

складиштима a. д.“ до краја јануара 1936 године. У овој 

.г.одшш, међутим, општинско веће донело je закључак да 

се из средстава калдрминског фонда изгради у Хајнце- 

ловој улици нова царинарница. Ta одлука која тешко no- 

гађа интересе друштва, противна je и економским и са- 

обраћајно политичким интересима града Загреба.

Јавна рука у својој инвестиционој политици чини 

•основну грешку, кад не води рачуна о већ постојећим об- 

јектима сличне врсте. Погрешна употреба капитала (Капи- 

тал—  феллајтунг) у таквим je случајевима извесна. Наро- 

чито то важи у датом случају. Изградњом новог царин- 

ског магазина постојећи би постао сувишан. Његова вред- 

ност свела би će на цену градилишта и употребљивог гра- 

ђевииског материјала. Са економске тачке гледишта био 

би ефекат новоградње за онолико мањи за колико je сма- 

•њена вредност постојећег објекта. A то je у очигледној 

супротности са рационалним газдовањем, са општег гле- 

дишта загребачких привредних интереса.

Све досада вођене анкете о политици јавних радова, 

као напр. оне Међународног бироа рада и Друштва народа, 

истичу као основно начело да јавни радови постају штет- 

ним, ако непосредно или посредно конкуришу приватним 

ттредузећима. Уколико општинска управа не би водила ра- 

чуна о овим основним постулатима политике јавних pa- 

дова, Министарство финансија треба да спречи грешку.

80% увоза који иде у Загреб или преко Загреба, 

долази преко Марибора, Јесеница или Ракека. Манипула- 

дија се врши у Царинским јавним складиштима, без опте- 

рећења Главног колодвора, на железничкој станици За- 

греб— Сава, Ако би се царински магацин преместио са за- 

падне на источну страну града, била би потребна реорга- 

низација робног саобраћаја, што би било скопчано са но- 

вим трошковима. Са друге стране било би неизбежно јаче 

оптерећење већ и онако преоптерећеног Главног коло- 

двора.

Свака организација има своју вредност. Тако и она 

Царинских и јавних складишта. Неизбежно je да би раз- 

бијањем постојеће организације и отварањем нове били 

погођени носиоци наше спољне трговине, и то и у најпо- 

вољнијем случају, да тарифе остају исте, који није ве- 

роватан.

Тешке последице које повлачи за собом свако уни- 

штење привредних добара, морају v случају Царинских и 

јавних складишта 'бити велике, јер се ради о једном ве- 

ликом предузећу што најбоље можемо видети из следе- 

' ћих рачуна изравнања и добитка и губитка.

Рачун изравнања

Актива 1934 1935

у хиљ. дин.

Благајна 110 237

Хартије од . вредности 49 49

Непокретности .18.004 18.004

Дужници ■■■-- 1,214 1.794

Прелазне возиције 58 43

Инвентар. 20 10

Губитак 260 375

Пасива

ТЛавница 7.500 7.500

Фонд за смањену ^редносг

објеката 1.600 1.790

Веровници 10.615 11.223

Збир биланеа 19.715 20.513

Збир биланса je истоветан са обртним капиталом и 

износи 20,5 мил. npeiMa 19,7 мил. у 1934 години. Највећк 

део капитала уложен je у непокретности са 18 мил. дин. 

за последње две године. Дужници износили су 1,8 мил. у

1935 г. према 1,2 мил. у 1934 г. Остале позиције су, изу- 

зевши благајну од 237 хиљ. дин. према 110 хиљ., безна- 

чајне: хартије од вредности 49 хиљ. прелазне позиције 

43 хиљ. према 58 хиљ., a најпосле инвентар 10 хиљ. према 

20 хиљ.

Царинска и јавна складишта претежно раде туђим 

капиталом. Веровници потражују 11,2 мил. према 10. мил. 

Главница која je уједно и сопствени капитал, непроме- 

њена je ca 7,5 мил. дин. Фонд за смањену вредност обје- 

ката претставља коректуру позиције непокретности и. из- 

носи 1,8 мил. према 1,6 мил.

Рачун добитка и губитка

Расходи 1934 1935

у хиљ. дин.

Трошкови 792 1.064

Камате 589 431

Порез 74 35

Резерва за смањену вредност

објеката 180 190

Отпис инвентара 20 10

Губитак из претходне год. 280 261

Приходи

Складишне пристојбе 1.670 1.611

Камата од хартија од вред. 4 4

Губитак 261 376

Збир прихода или расхода 1.935 1.991

Рачун*добитка и губитка показује подробно посло- 

вање друштва. Складишне пристојбе, најважнији приходи, 

биле су у 1935 г. 1,67 мил. према 1,61 мил. у претходној 

години. Рашчлањујући приходе према изворима добијамо 

ову слику: no закупном уговору са Министарством финан- 

сија примило je друштво у 1935 г. као и у претходној го- 

дини 1,2 мил. дин., од Министарства саобраћаја за мани- 

пулацију са царинском робом 512 хиљ. према 672 хиљ., a 

из осталог складишног посла 398 хиљ. према 340 хиљ. 

Укупни приход био je у 1935 г. 2,1 мил. према 2,2 мил. У 

рачуну добитка и губитка складишне пристојбе износе 1,6 

мил. према 1,67 мил. 500 хиљ. односно 430 хиљ. дин. отпа- 

дају на трошкове који су настали непосредно у вези са 

складишним послом и књиже се на одговарајући рачун; 

позицнја складишних пристојби претставља салдо ових. 

Робни промет, као што се може закључити из ове пози- 

ције, променио се само незнатно у 1935 г. Промет увозне 

робе био je у 1935 г. 81 хиљ. тона према 64,8 хиљ. тона у 

претходној години. Подаци обухватају у царинска и јавна 

складишта увезену a и извезену робу.. Бројеви који се од- 

носе на лагер, мењају ту слику. У 1934 г. остало je 23 

-хиљ, тона у складиш.ту према 800:тона у 1935 г. Kao што 

се лагер из 1934 г. морао појавити. у промету идуће го- 

дине, за исто толико тоеба смањити одговарајући податак

о промету из 1935. г., да би добили промет који одговара 

увозу робе у тој години. Ако извршимо ту коректуру, ви- 

дећемо да je промет у 1935 г. 58 хиљ. тона према 64,8 

хиљ. Разлог смањењу промета je већа конкуренција слич 

них предузећа ван Загреба, нарочито складишта на Су- 

шаку које je привукло прекоморски и транзитни промет. 

Из наведених података види се осим тога да роба не 

остаје дуго на лагеру. Ломбардни и варантни послови, 

према томе, нису били могући. Ефектуирани су свега про-
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лазни зајмови за царину и возарину. Издавању варанта 

као подлоге на робне кредите припадаће убудуће, ожив- 

љењем послова, несумњиво већи значај. Транзитни и ре- 

експедициони посао износио je у 1935 г. 5 хиљ. тона 

према 4 хиљ. у претходној години, што би повољно дело- 

вало и на пословање Царинских и јавних складишта. 

Општи трошкови порасли су са 792 хиљ. у 1932 г. на 1 

мил. Порези су пали са 74 хиљ. на 35 хиљ. Камате пока- 

syjy пад са 589 хиљ. на 431 хиљ. Ако се потсетимо на по- 

зицију веровника од 11 мил. дин. која се повећала, док 

камате падају са 589 хиљ. на 431 хиљ., видимо да Царин- 

ска и јавна складишта на свој дуг не плаћају ни пуних 

4%, што je изузетно повољно с обзиром на наше кредитне 

прилике. Отписи су остали за последње две године на 

истом нивоу од 200 хиљ. дин., од чега у 1935 г. 190 хиљ. 

отпада на отпис објеката према 180 хиљ., a 10 хиљ. на 

отпис инвентара, према 20 хиљ.

Прошлу пословну годину Царинска и јавна склади- 

шта завршила су са губитком од 115 хиљ. који je ca гу- 

битком од претходне године, од 261 хиљ., у укупном из- 

носу од 375 хиљ. пренет на нови рачун. Обим пословања 

sa последње две године показује да je предузеће спо- 

собно за живот, упркос великој конкуренцији и томе што 

није наишло на предусретљивост код надлежних при ре- 

шавању његове молбе о концесији за слободно складиште 

Треба желети да Загребачка општина и Министарство фи- 

нансија усвоје правилно гледиште друштва и да не руше 

оно што je стечено дугогодишњим радом и показује неса- 

ломљиву животну енергију.

ПОСАВСКА ШТЕДИОНИЦА Д. Д., СИСАК

Познато je да je врло мален број наших провинциј- 

ских новчаних завода који се нису послужили никаквим 

заштитним мерама. У ред тих ретких завода спада и По- 

савска штедионица д. д., Сисак, која je и у време најјаче 

кризе поверења удовољавала без икаквих ограничења 

свима захтевима својих улагача. To je и разлог, да je си- 

туација код ње већ одавна углавноме сређена. Подизање 

улога je престало, a постепено притичу и нови.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Рачун изравнаша

Актива 1932 1933 1934 19.45

у хиљадама динара

Благајна 709 647 670 598

Новчани заводи 729 401 187 28

Менице 18.597 20.912 17.389 14.208

Дужници 18.396 9.475 11.006 13.783

Ефекти 50 65 65 65

Непокретности 180 180 480 480

Пасива

Главница 4.000 4.000 4.000 4.000

Резервни фондови 2.160 2.210 2.300 2.508

Пензиони фонд 800

Улози на штедњу 28.545 21.519 20.790 21.U52

Реесконт 2.579 2.840 1.513 — .—

Разно 102 — .—  — .—  454

Добитак 408 414 341 347

Збир биланса 38.288 31.821 29.947 29.162

Крајем 1935 збир биланса износи 29,16 милиона п 

мањи je за око 800 хиљада динара него у претходној го- 

дини. Дакле. обим послова je само незнатно смањен. С 

друге стране, ово смањење збира биланса ниЈе никакав 

знак да су се прилике код Посавске штедионице погор- 

шале. Напротив, ово je доказ да се оне све више сређују. 

Довољно je анализирати промене у пасиви. Види се пре 

свега, да се Штедионица више не служи реесконтним кре^ 

дитом. Крајем 1933 реесконт je износио 2,84 милиона, у

1934 je смањен за 1,33 милиона на 1,5 милион динара, a у

1935 je исплаћен и остатак, сасвим добровољно без икак- 

вог притиска од стране Народне банке. To значи да По- 

савској штедионици кредити нису више толико потребни» 

na исплату реесконта треба узети као доказ великог ли- 

квидитета Штедионице.

И кретање улога je повољно. Они су у прошлој ro- 

дини порасли са 20,79 на 21,05 милиона динара. Од тога 

отпада 19,42 милиона на улоге no књижицама, a 1,63 ми- 

лиона на оне no текућим рачунима.

Сопствена средства Штедионице износе 6,5 милкона, 

a састоје се из главнице од 4 милиона, и резервних фом* 

дова од 2,5 милиона. Фондови су порасли према претхпд- 

ној години за 208 хиљада. Однос између сопствених и ту- 

ђих средстава, од 1 према 3, потпуно задовољава.

Промене у активи су такође интересантне. Менице 

су услед отплата, a делом и због преноса на текуће pa- 

чуне, смањене за 3,18 милиона, са 17,4 на 14,2 милиона, 

Дужници су повећани за 2,78 милиона, са 11 милиона у

1934 на 13,78 милиона крајем 1935 године. Код многих дру- 

гих завода видимо смањење дужника, a пораст меница, 

јер се потраживања no текућим рачунима замењују за ак- 

цепте, како би се на тај начин добило средство које би 

олакшало наплату потраживања и пружило могућпост за 

добијање евентуалних реесконтних кредита. Посавск® 

штедионица форсира контокорентне кредите трговцима и 

обртницима, a обраћа мање пажње меничним кредитима, 

код којих je доминирао земљорадник.

Иако су према уредби о заштити земљорадника и у 

прошлој години опет снижене камате дужницима земло- 

радницима, a многи од њих нису плаћали ни тако снижене 

камате, ипак je чиста добит нешто већа него у претход- 

ној години. To треба захвалити најригорознијој штедњи» 

a делом и смањењу каматне стопе на улоге. Чиста добит 

од 347 хиљада динара овако je подељена: 200 хиљада !-а 

име 5% дивиденде; 50 хиљада резервном фонду; 50 хиља* 

да пензиоаом фонду и 42 хиљаде на име тантијеме чла- 

новима оба одбора; остатак од 5 хиљада динара прекоси 

се на нови рачун.

Прошле године претрпела je Посавска штедионица, 

a с њоме и цела наша привреда, тежак губитак смрћу н>е- 

ног претседника г. Петра Теслића, сенатора и велеинду- 

стријалца.

У управном одбору налазе се г. г.: +Петар Теслић» 

претседник; д-р ЈБудевит Ауер, потпретседник; Милош 

Теслић, Виктор Михелчић, Драгутин Пертинач,:; Мати.ш 

Сигур, Бранко Момчиловић и Августин Петрић. У надзор- 

ном одбору су г. г.: Мирослав Самболек, Јосип Чупак, Bje- 

кослав Стазић и Марко Внучец.

Ширите Народно Елагостање
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Uvećan broj

Садржај:
Ujedinjeno osiguravajuće akcionarsko društvo (Vardar—Herceg-Bosna—Triglav), Beograd

Rudnik »Kostolac«, Đorde Vajfert a. d., Beograd

Banka »Stara Srbija«, Skoplje

Српска привредна банка д. д., Загреб

Juta i konoplja a. d., Beograd

UJEDINJENO OSIGURAVAJUĆE AKCIONARSKO DRUŠTVO 

(VARDAR—HERCEG-BOSNA— TRIGLAV), BEOGRAD

U prošloj poslovnoj godini izvršeno je potpuno spaja
nje osiguravajućih društava »Vardar«, »Herceg-Bosna« i »Tri

glav«, koja su se fuzionisala krajem 1933 pod zajedničkom 

firmom »Ujedinjeno osiguravajuće a. d.«. O toj fuziji opširno 

smo referisali i u analizi bilansa za 1934 godinu (dodatak 

»Narodnog Blagostanja«, br. 33 od 10 avgusta 1935, strana 

134). Sva aktiva i pasiva pomenuta tri društva prešla je na 

novo društvo. Time je obezbeđen kontinuitet ranijih ugo

vora o osiguranju, a iz triju naših vrlo naprednih osigura

vajućih društava stvoreno je novo preduzeće koje dolazi 

među najveća domaća osiguravajuća društva.

Sva očekivana koja su polagana u fuziju u potpunoj 

meri su se ispunila. Poslovanje je racionalizovano, garantna 

sredstva su povećana, osiguravajući portfelj je pročišćen, a 

eliminisane su i sve štete koje su nastale poslednjih godina. 

Usled zajedničkog vođenja poslova ostvarena je i u 1935 go

dini dalja ušteda u troškovima od 1,64 miliona, iako su pro

šle godine prilike pod kojima su morala raditi naša osigu

ravajuća društva bile neobično teške. Zbog pojačane i ne

zdrave konkurencije, naročito u elementaru, realno poslova

nje bilo je znatno otežano. To je moralo da poveća i tro

škove kontrole i one oko održavanja starih i akvizicije novih 

poslova. Kada je Ujedinjeno osiguravajuće a. d. uspelo da 

uprkos tome postigne znatnu uštedu na ukupnim troškovima, 

onda je to znak da je u vezi sa fuzijom zaista izvršena uspe

šna i pozitivna unutrašnja i spoljna racionalizacija.

Za analizu rezultata rada u poslednjim godinama mo

ramo poći od računa gubitka i dobitka, koji društvo objav

ljuje svake godine sa svim potrebnim detaljima.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadam a dinara

Štete elementara 12.553 9.913 4.695 3.133

Štete života 1.357 798 1.022 2.050

Otkupi pol. života 681 1.368 2.611 2.081

Provizije i troškovi 14.327 12.001 12.428 10.787

Premije reos. elem. — 15.770 12.641 12.350

Premije reosig. života — 5.249 2.760 2.927

Otpisi 2.432 4.336 1.824 2.111

Rez. premija elem. 6.423 4.605 2.492 2.044

Rez. premija života 20.898 20.748 35.687 36.056

Prenosne premije — — 1.032 1.181

Rezerv, štete elem. 5.247 3.373 3,170 2.901

Rezerv, štete života 255 327 475' .341

Dobitak 242 437 461 310

Prihodi

Prenos dobiti 148 210 437 461

Prenos rez. prem. eiem. 8.099 4.850 3.534 2.304

Prenos rez. prem. života 19.438 21.122 34.351 35.687

Rez. štete elem. 7.253 5.538 3.373 3.170

Rez. štete života 233 470 327 475

Prenosne premije — — 1.032 1.181

Premije elementara (bruto) 29.968 29.788 21.074 17.564

Premije života (bruto) — 9.399 9.753 10.631

Dažbine elem. i ž. 2.353 3.744 4.882 4.655

Prihodi od kapitala 5.457 3.245 3.562 3.194

Zbir prihoda ili rashoda 74.336 78.386 81.299 79.173

Na strani prihoda primećujemo stalno opadanje pri

hoda od premija elementara. Sa 29.78 miliona u 1933 one 

padaju na 21.07 miliona u 1934 godini i na 17.56 miliona u

1935. To je  uglavnom posledica naročite. poslovne politike 

uprave Ujedinjenog osiguravajućeg a. d. Ona, naime, posve

ćuje svu svoju pažnju domaćem direktnom poslu, dok je ra

niji indirektni posao, kojim se bavilo društvo »Triglav« u ve

likom obimu, već u 1934 delom, a prošle godine u celosti na

pušten. radi nerentabilnosti i postojećih deviznih teškoća i 

ograničenja. Međutim, treba istaći, da je u direktnom poslu 

u našoj zemlji postignuta u svim granama zadovoljavajuća 

nova produkcija. Prihodi od premija u direktnom poslu u

1935 godini su čak povišeni za 468 hiljada dinara. Kako je 

obustavljena nezdrava i beskorisna konkurencija u elemen

taru tarifnim sporazumom koji je, po odobrenju Ministar

stva trgovine i industrije, stupio na snagu 1 marta o. g., sa

svim je opravdana nada da će poslovni rezultati u 1936 biti 

znatno povoljniji.

Bruto premije u pojedinim granama elementara ovako 

su se kretale:

Premije-bruto 1932 1933 1934 1935

Elem. osigur. u hiljadama dinara

Požar i šomaž 19.495 19.341 13.505 10.456

Provalna krađa 313 2.006 919 655

Staklo 72 122 164 156

Nezgode i kask 2.715 4.580 3.455 2.315
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Transport 2.743 3.112 2.615 3.494

Grad 593 626 415 488

Ostale grane 4.037 — —  —

Ukupno 29.968 29.788 21.074 17.564

U elementaru je najvažnija grana osiguranje požara, 

na koju u 1935 otpada skoro 60%, bruto premija elementara, 

odnosno 10,45 miliona. Na dugom mestu je transportno osi

guranje sa 3.49 miliona odnosno 20%. Zatim dolaze »nezgode 

i kask«, kod kojih su bruto premije iznele 2.3 milina, od

nosno 13%. Kod svih ostalih grana elementarnog osiguranja 

naplaćeno je 1.3 miliona, odnosno 7% od ukupnih bruto- 

premija elementara.

Štete elementara u procentima neto-premija i dažbina 

za poslednje tri godine ovako izgledaju (u hiljadama dinara):

•Godina Premije i dažbine Štete-neto u %

1933 17.662 9.913 56,1

1934 13.221 4.695 35,5

1935 9.830 3.133 31,9

Procenat šteta pada sa 56,1 u 1933 na 35,5 u 1934 go

dini i na 31,9 u 1935. On se stalno popravlja, naročito zbog

napuštanja indirektnog posla.

Na suprot smanjenju prihoda od premija elementara 

imamo znatan porast kod bruto-premija u osiguranju života. 

U 1935 one iznose 10,63 miliona prema 9,75 u prethodnoj go

dini i 9.4 miliona u 1933. I osigurani kapital je osetno po

rastao, uprkos znatnim otkupima prouzrokovanim privred

nom depresijom. To se vidi iz sledeče tablice:

Poslovi životnog osiguranja 

God. Nove polise Nova produk- Otkupi, istek Osig.

cija u mil. i Storno kapital

kraj. god.

1934 2415 52.0 51.0 213.5

1935 3399 69.5 44.0 238.9

Društvo »Triglav« nije se uopšte bavilo životnim osi

guranjem, a kod »Herceg-Bosne« i »Vardara« krajem 1932 

bilo je na snazi 6936 polisa sa osiguranom glavnicom od 222,6 

miliona dinara. Krajem 1933 kod Ujedinjenog osiguravajućeg

a. d. osigurana glavnica iznosi 212,5 miliona, odnosno za 10 

miliona manje, jer su otkupi, istek i storna bila veća od nove 

produkcije. U 1934 ukupna osigurana glavnica je samo ne

znatno porasla (za 1 milion dinara), a u 1935 porast je osetan 

i osigurana glavnica dostiže iznos od 238,9 miliona dinara. 

Treba istaći da se mortalitet i u 1935 kretao ispod računski 

predviđene visine, uprkos porastu isplaćenih šteta života Sa

1,02 na 2,05 miliona.

Prihodi od kapitala, to jest prihodi od kamata i kirija 

kao i prihodi od kursne razlike hartija od vrednosti u 1935 

bili su 3,19 miliona i manji su za 368 hiljada nego u pret

hodnoj godini. Otpisi iznose 2,11 miliona i veći su za 287 

hiljada nego u 1934. Međutim, prema 1933 otpisi su znatno 

smanjeni. Prošle godine je otpis na dubiozama izneo 375 hi

ljada, na inventaru i zgradama 310 hiljada, a na kursnoj raz

lici hartija od vrednosti 1 milion 355 hiljada. Time je potpuno 

otpisana cela kursna razlika na državnim papirima, koja je 

krajem 1932 iskazana u aktivi sa preko 4,1 miliona dinara.

Upoređenje računa izravnanja ovako izgleda:

Račun izravnanja

Zbir pozicija Posle

triju društava fuzije

Aktiva za 1932 U 1933 1934 1935

Blagajna 3.073 6.046 4.623 6.066

Novčani zavodi 9.580 13.383 7.515 8.672

Hartije od vrednosti 13.515 11.123 14.835 12.892

Kurs. razi. drž. pap. 4.111 2.805 1.354 —

Nepokretnosti 14.774 14.267 21.642 21.382

Zajmovi pol. života 8.828 10.367 10.436 10.738

Hipotekarni zajmovi 7.471 7.794 7.644 6.520

Osiguravajuća društva 10.141 6.656 3.427 2.726

Filijale 13.504 10.104 9.975 10.415

Inventar 905 558 509 451

Razno — — — 170

Pasiva

Glavnica 15.500 6.000 6.000 6.000

Rezervni fond 1.514 1.540 1.596 1.658
Penzioni fond 2.646 2.977 3.587 3.740

Rez. i pren. premije 37.307 24.813 39.212 40.181

Depo reosigurača 21.090 32.612 16.327 17.679

Rezerva šteta 6.040 3.700 3.645 3.242

Osig. i reosig. društva 2.492 9.958 9.408 7.223

Razno 1.669 1.066 370 —

Dobit 210 437 461 310

Zbir bilansa 87.240 83.104 80.607 80.032

Zbir bilansa iznosi 80 miliona i gotovo je isti kao 

krajem 1934. U pasivi imamo ipak tri znatnije promene, i tp: 

smanjenje tekućih računa osiguravajućih i reosiguravajućih 

društava sa 9,4 na 7,2 miliona; zatim, porast depoa reosigu- 

rača sa 16,32 na 17,68 miliona i povećanje rezervnih i preno

snih premija sa 39,21 na 40.18 miliona.

U aktivi su promene još mnogobrojnije. Pre svega, ne

stao je račun kursne razlike hartija od vrednosti. Zatim je 

usled prodaje smanjena zaliha hartija od vrednosti za preko 

3 miliona. Doduše, zbog zarade na kursnoj razlici od preko 

1 miliona dinara, odnosna pozicija u aktivi je pala samo sa 

14,85 na 12,89 miliona. Najveću poziciju u aktivi čine ne- 

pokretn.osti u koje je društvo plasiralo više od jedne četvr

tine svog obrtnog kapitala. Prema prethodnoj godini nepo

kretnosti su smanjene za 260 hiljada, što odgovara izvrše

nom otpisu. Hipotekarni zajmovi su takođe pali sa 7,67 na

6,52 miliona. Nasuprot tome porasli su zajmovi na polise za 

300 hiljada, gotovina za 1,44 miliona, a potraživanje kod 

novčanih zavoda za 1,16 miliona dinara. Tekući računi filijala 

su povećani sa 9,97 na 10.41 miliona, a oni osiguravajućih 

društava su pali sa 3,4 na 2,7 miliona dinara.

Obrtni kapital je plasiran sigurno; vođeno je računa

o podeli rizika i o likviditetu, tako da je interes osiguranika 

očuvan u najvećoj meri.

Čista dobit je 310 hiljada. Od toga je upotrebljeno 65 

hiljada za dotacije fondovima, a ostatak od 245 hiljada pre

nosi se na novi račun.

U upravi su g. g.: d-r Božidar Čerović, pretsednik; Jos. 

Lukman, potpretsednik; Balaban Emerich, Bek M., Božić d-r 

Milan, Gergelj Teodor, Hope Ernest, Hribar Ivan, Lukarević 

Mih., Matfeld Gustav, Maurer Oskar i Spevec d-r Vladimir, 

članovi. U nadzornom odboru su g. g.: Rista Ognjanovič, Eu

gen Balog, Marko Bauer, Manojlo Ćelović, d-r Janko Krsnik, 

Franjo Knebl i Vitomir Konstantinović.

RUDNIK »KOSTOLAC«, ĐORĐE VAJFERT A. D., BEOGRAD

Prirodni položaj »Kostolca« čini ga jednim od naših 

najvažnijih nalazišta uglja. Pored Dunava mi i nemamo rud

nika; Vrdnik je dosta daleko od dunavske obale. »Kostolac« 

je, međutim, uz samu obalu Dunava, odmah ispod ušća Mo

rave. Iz rudnika se vadi lignit vrlo dobrog kvaliteta sa pro- 

sečno 3000 kalorija koji je podesan za pogon kaloričnih cen

trala, za industrijske potrebe, za rečno brodarstvo itd. Proda 

uglja je većim delom osigurana; pivare, mlinovi i rečno bro

darstvo Đorđa Vajferta su glavni potrošači. U samoj firmi
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akcionarskog društva »Kostolac« pretstavlja rudarstvo naj

važniju, ali ne isključivu granu poslovanja. U njegovom sa

stavu nalazi se i veoma razvijeno brodarstvo čija je vred

nost u bilansu označena sa 19 mil. din. i koje je najvećim 

delom zaposleno u transportnoj službi rudnika: od mesta pro

izvodnje do Beograda i Pančeva, gde je koncentrisana glav

na potrošnja. Uprava u svom godišnjem izveštaju kaže, da 

je zastoj u mnogim industrijskim granama prouzrokovao 

smanjenje potrošnje uglja, što je pogodilo i rudnik «Kosto

lac« čija je proizvodnja smanjenja sa 115 hilj. tona u 1934 

god. na 102 hil. u 1935 god., u srazmeri prema opaloj prodaji 

od 109 hilj. tona na 94 hilj. Da se u zaposlenosti brodar

stva ne bi osetila praznina, uprava je stavila u pogon kame

nolom u Brnjicama. Rezultati ovog posla bili su, s obzirom 

na veliku konkurenciju, negativni. Iz sledečih računa izrav; 

nanja i dobitka i gubitka videćemo najbolje poslovni rezul

tat preduzeća u celosti, kao i u pojedinim njegovim granama.

Račun izravnanja 

Aktiva 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Gotovina 237 483 457

Nepokretnosti 2.616 2.564 2.573

Koncesija »Kostolac« 5.500 5.500 5.500

Mašinerija 579 520 468

Zeleznička postrojenja 1.770 1.590 1.431

Mlinske instalacije 203 180 162

Pokretni inventar 502 420 344

Plovni objekti 20.589 19.560 19.170

Inventar plovnih objekata 1.530 1.240 880

Novi potkop — — 212

Ugalj i materijal 587 499 954

Dužnici 4.925 5.038 7.393

Istražni radovi 1.548 223 .—

Državni bonovi 463 — —

Efekti 26 — —

Razna aktiva 370 329 74

Kaucije i garancije 11.610 11.260 15.923

Ostave — — 9.170

Pasä?a

Glavnica 10.000 10.000 10.000

Rezervni fond 53 53 56

8%, obveznice 6.500 4.500 4.500

Menice 10.860 9.915 9.070

Poverioci 12.707 12.574 14.343

Cesije — — 204

Razna pasiva 679 660 941

Kaucije i garantije 11.610 11.260 15.923

Ostavljači ostava — — 9.170

Dobitak 316 443 504

Zbir bilansa 53.025 49.406 64.711

Račun dobitka i gubitka
Rashodi

Administrativni i opšti troškovi 3.595 4.742 3.983

Amortizacije 316 407 309

Kamenolom .— ___ 152

Brodarstvo 138 ____ _

Ekonomija — 15 ------

Dobitak 315 443 504

Prihodi

Prenos dobitka 283 315 440

Rudnik 3.674 5.275 4.436

Brodarstvo 97 13 34

Mlin 5 4 7

Ekonomija — . — 30

Zbir prihoda ili rashoda 4.059 5.607 4.947

Ako izdvojimo iz bilansa neutralne pozicije (kaucije,

garantije i ostave) od 26 mil. dinara u 1935 prema 11 mil. 

u 1934 godini, zbir bilansa u 1935 g. se povećava za 1 mil. 

na 39 mil. U pojedinim pozicijama pasive ovo dolazi do iz

ražaja u povećanju pozicije poverioca. Glavnica iznosi ne- 

promenjeno 10 mil. dinara; rezervni fond se neznatno pove

ćao za 3 hilj. din. na 56 hilj. prema 1934 g. U bilansu »Ko- 

stolca« poverioci su raščlanjeni prema vrsti zaduženja, što 

čini bilans neobično preglednim. Dug po 8% obveznicama

ostao je u 1935 g. nepromenjen sa 4,5 mil. din. Menični du

govi se stalno smanjuju; u 1935 g. za 900 hilj. prema pret-

Uodnoj i za 1.86 mil. prema 1933 godini na 9 mil. dinara. 

Mnogo više odgovaraju načinu poslovanja krediti po otvore

nim računima koji su mnogo elastičniji nego menični i na 

osnovu obveznica; stoga uprava, izgleda, favorizuje ove, kao 

što se može zaključiti iz!, povećanja ove pozicije sa 12.5 mil. u

1934 na 14.3 u 1935 godini. Razna pasiva povećala se sa 660 

hilj. na 941 hilj., a cesije iznose 204 hilj. din. U aktivi je 

povećanje zbira bilansa došlo do izražaja u porastu dužnika 

sa 5 mil. din. u 1934 na 7.4 mil. u 1935. Nepokretnosti, kao 

što to odgovara njihovoj prirodi, skoro su nepromenjene za 

poslednje tri godine: u 1935 iznose 2.57 mil. prema 2,56 u

1934 i 2.61 u 1933 godini. Koncesija rudnika bilansirana je 

sa 5.5 mil. din. nepromenjeno za poslednje tri godine. Odre

đivanje vrednosti koncesija za eksploataciju rudnika je jedan 

od najtežih zadataka u bilansiranju. Imovinske prilike i ka

matna sposobnost samog preduzeća i onih koji stoje iza 

njega, omogućili su bilansiranje najniže vrednosti koncesije, 

čime je udovoljeno načelima nauke o bilansiranju i predu- 

zeće stavljeno na zdrav, siguran temelj. Proizvodnja iziskuje 

podržavanje velikih investicija od kojih su najvažnija želez- 

nička postrojenja za transport uglja od rudnika do dunav

ske obale. Njihova vrednost iznosi 1.4 mil. u 1935 g. prema

1.6 mil. i 1.7 mil. u prethodnim dvema godinama. Uzrok sma

njenju su redovne i vanredne amortizacije. Redovne amorti

zacije iskazane su u računu dobitka i gubitka u visini od 

309 hilj. prema 407 hilj., odnosno 316 hilj. u 1934 i 1933 god. 

Ali osim toga je, kako uprava navodi u svom izveštaju, ot

pisano u 1935 g. 1.1 mil. din., a kao što vidimo iz naše pro

šlogodišnje analize, u 1934 g. otpisano je takođe 1.77 mil 

Najveći deo otpisa vrši se interno; oni se ne pokazuju vidno 

u računu dobitka i gubitka, nego sačinjavaju deo opštih 

troškova. Ostale pozicije investicija koje pripadaju rudniku, 

takođe pokazuju smanjenje, mašinerije sa 579 hilj. u 1933 g. 

na 520 hilj. i 468 hilj. u narednim godinama, zatim pokret

ni inventar sa 502 hilj. na 420 hilj. i 344 hilj. din. Troškovi 

novog potkopa aktivirani su sa 212 hilj. dinara.

Iako rudniku u proizvodnom procesu podređeno, bro

darstvo pretstavlja najveću poziciju bilansa sa 19 mil. prema

19.5 mil. u 1934 i 20.6 mil. u 1933. Inventar plovnih objekata 

sačinjava sastavni deo lađa, šlepova i svih drugih objekata. 

Kako su ta dobra po svojoj prirodi izložena većem kvaru, 

njihova vrednost pokazuje prilično jako smanjenje sa 1.5 mil. 

u 1933 na 1.2 mil. u 1934 i 880 hilj. u 1935 godini, za skoro 

50% u toku tri godine. Ugalj i materijal na lageru pokazuju 

povećanje sa 499 hilj. u 1934 na 954 hilj. u 1935 godini.

Kao što su u bilansu raščlanjene pojedine pozicije da 

bi se dobila što jasnija slika, i u računu dobitka i gubitka 

odvojeno je naveden dobitak pojedinih grana poslovanja. 

Pomenuti brojevi pretstavljaju saldo bruto prihoda svake po

jedine grane. Prihodi rudnika bili su u 1935 g. 4.4 mil. pre
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ma 5.2 mil. i 3.6 mil. u prethodnim godinama. Cene uglja 

smanjile su se kod svih rudnika a i proizvedena količina je 

manja tako da to objašnjava pad prihoda. Prihodi brodar

stva neznatni sa 34 hilj. prema 13 hilj. din. u 1934 god. Bro

darstvo služi rudniku pa je svejedno da li se određuje inter

na visina prevoznih troškova tako da se dobitak pokaže kod 

rudnika ili kod brodarstva. Ne bi bila ta okolnost sporedna 

samo u slučaju, ako bi se želelo pomoću postignutog rezul

tata pojedinih grana kontrolisati njihov efekat u interesu ce- 

lokupnog preduzeća. Od ostalih poslovnih grana svršili su 

poslovnu godinu sa dobitkom mlin od 7 hilj. din. prema 4 

hilj. u prethodnoj godini i ekonomija od 30 hilj. din. prema 

gubitku od 15 hilj.; dok je na kamenolomu izgubljeno 152 

hilj. dinara.

Opšti troškovi iznosili su 3.98 mil. din. prema 4.74 mil. 

u 1934 g. Smanjenje je prouzrokovano i suženjem obima 

proizvodnje, ali glavni razlog je racionalizacija proizvodnje 

i planski rad sa ciljem sniženja troškova.

Čista dobit preduzeća u 1935 godini bila je 64 hilj. din. 

koja je po odbitku od 2i%, rezervnom fondu, prema pravi

lima, u visini od 62.8 hilj. din., dodata ranijim dobitcima. 

Dobitak od 504 hilj., koji je prenet na novi račun, a sastoji se 

iz ranijih dobitaka u ukupnom iznosu od 443 hilj. i od do

bitka u 1935 g., stajaće na raspoloženju upravi da ga upo

trebi po svom nahođenju za vanredne otpise bilo inventara 

bilo sumnjivih potraživanja.

U upravnom odboru rudnika »Kostolac« nalaze se sle

deča gospoda: Đorđe Vajfert, pretsednik; d-r Dragutin K. 

Protić, d-r Ferdinand Gramberg i Herman Gramberg.

U nadzornom odboru su gospoda: Rudolf Pile, pret

sednik; Milan Parivodić, i Oto Vajfert. Direktor preduzeća je 

g. Živ. Đ. Nešić.

BANKA »STARA SRBIJA«, SKOPLJE

U našim ranijim analizama banke »Stara Srbija«, koja 

je osnovana 1923 godine, ukazali smo na njen specijalan po

ložaj. Nju nisu osnovali privatni interesenti, već nekoliko 

novčanih zavoda iz starosrbijanskih varoši Peć, Prizren, Vu- 

čitrn, Priština, Uroševac, Gnjilane i Kosovska Mitroviča. Od

nosnim zavodima, koji su i jedini akcionari Banke »Stara 

Srbija«, bilo je potrebno da podržavaju sa Skopljem najuže 

bankarsko-poslovne veze. Umesto da rade sa postojećim 

skopljanskim bankama ili da osnuju nezavisno jedan od dru

goga sopstvene filijale, ti su zavodi na inicijativu Pećske tr- 

govačko-industrijske banke u Peći i Prizrenske banke u Pri

zrenu zajednički osnovali Banku »Stara Srbija«, koja za njih 

obavlja sve bankarsko-poslovne operacije i zastupa njihove 

interese na skopljanskom tržištu. Na taj način stvorile su 

sebi ove banke — osnivači jednu dragocenu krovnu organi

zaciju, a Banka »Stara Srbija« dobila je jedno zaleđe koje 

znatno povećava njen kreditni i poslovni kapacitet.

Banka »Stara Srbija« nije se nikako koristila zaštitom, 

te je u svakom momentu bez ikakvih teškoća i otkaznih ro

kova odgovarala svima zahtevima svojih ulagača i poverilaca. 

Međutim, jasno je da u godinama teške bankarske krize ni 

njeno poslovanje nije moglo da bude sasvim normalno. Opa

danje obrtnog kapitala, stalno smanjivanje plasmana i ne

prestano zakonsko kresanje aktivne kamatne stope neizbežno 

su morali dovesti do znatnog smanjenja prihoda. Zbog toga 

je u toku poslednje četiri godine i čista dobit bila neznatna, 

iako su sve režije svedene na najmanju meru. Na suprot 

tome čista dobit je još u 1931 iznosila 480 hiljada, a u 1929, 

dok je glavnica iznosila 6 miliona, bila je 600 hiljada dinara.

Kod izvesnih novčanih zavoda u prestonici i u zapad

nim delovima države primećeno je u toku 1935 osetno po

boljšanje. Međutim, kod ogromne većine zavoda ü južnim 

delovima države, situacija se jedva promenila. Novi ulozi 

priticali su uglavnom samo državnim, samoupravnim i privi- 

legovanim zavodima. Novi krediti su nerado otvarani, delom 

i zbog toga što su pojedini privredni redovi često iznosili 

traženja da se zakonska zaštita plaćanja dugova protegne i 

na njih. Inače, i cela 1935 godina protekla je u iščekivanju 

pravilnog i konačnog rešenja pitanja zemljoradničkih dugova.

Zbog toga je i Banka »Stara Srbija« bila prinuđena da 

svede svoju aktivnost na otpravljanje tekućih poslova, na po

stepeno realizovanje svog plasmana i uporedno smanjenje 

obaveza. Otkazi kredita vršeni su obazrivo, jer Banka nije 

htela da dovede svoje komitente u težak položaj.

Promene u bilansnim pozicijama u toku prošle godine

su neznatne, kao što se to vidi iz sledeće tablice:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 1.271 1.390 796 643

Dužnici 5.453 5.131 4.821 4.919

Menice 8.281 6.819 6.723 6.055

Zajmovi na zaloge 422 381 200 157

Hartije od vrednosti 1.221 1.194 1.196 1.207

Vrednost rezervnog fonda 1.200 1.200 1.200 1.200

Nepokretnosti 2.250 1.750 1.700 1.700

Nameštaj i pribor 114 100 90 90

Garantije i razna aktiva 27.533 27.959 26.138 23.665

Pasiva

Glavnica 8.000 8.000 8.000 8.000

Rezervni fondovi 2.000 1.500 1.500 1.500

Penzioni fond 199 211 221 230

Poverioci 3.908 3.385 2.280 2.162

Reeskont 2.370 2.010 1.898 1.920

Ulozi na štednju 2.831 1.947 2.033 1.516

Nepodignuta dividenda 480 480 480 480

Razna pasiva 426 888 700 929

Zbir bilansa 47.747 45.924 42.866 39.636

Obrtni kapital 20.214 18.421 17.113 16.738

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata 809 596 418 343

Troškovi i porezi 934 542 521 397

Otpisi 417 362 158 179

Dotacije 150 12 10. 9

Čista dobit 0.7 0.4 1 0.5

Prihodi

Kamata 1.625 1.150 904 696

Provizije 346 149 38 —

Razni prihodi 99 42 5 42

Od efekata 100 16 13 13

Od nepokretnosti 140 16 148 161

Napi. otp. potraživanja — — — 16

Zbir prihoda ili rashoda 2.311 1.512 1.109 929

Obrtni kapital bančin iznosi 16,7 miliona prema 17,1 

miliona dinara u 1934. Biians za prošlu godinu pokazuje, da-
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ikle, da je obustavljeno sužavanje poslovnog volumena i da 

su se prilike normalizovale. U aktivi imamo samo četiri manje 

promene, i to: porast dužnika za 100 hiljada, smanjenje zaj

mova na zaloge za 43 hiljade, opadanje eskonta za 668 hi- 

Jjada i smanjenje gotovine za 150 hiljada.

Ulozi na štednju su opali za 517 hiljada, a poverioci 

za 118 hiljada dinara. Nasuprot tome porasla je razna pasiva 

za 229 hiljada, a reeskont za 22 hiljade dinara. Odnos između 

sopstvenih i tuđih sredstava je neobično povoljan, pošto na 

sopstvena sredstva otpada 9,5 miliona, a na tuđa 7,2 miliona 

dinara.

Bančina uprava je uspela da sačuva zavodu likvidnost 

a da obezbedi njegovu imovinu. Ali se o rentabilitetu rada, 

iz pojmljivih razloga, ne može govoriti. Smanjenje obrtnog 

kapitala i obaranje aktivne kamatne stope izazvali su osetno 

opadanje prihoda. Sa 2,86 miliona u 1931 oni su pali na sa

mih 929 hiljada u 1935 godini. Iako se uprava svim silama 

trudila da i rashode dovede u sklad s prihodima, ipak joj to 

nije pošlo sasvim za rukom, jer mnogi rashodi i nisu zavisili 

od njene volje.

Višak prihoda nad rashodima u 1935 veći je za oko 20 

hiljada nego u prethodnoj godini i iznosi 189 hiljada. Od toga 

je dotirano 9 hiljada penzionom fondu, 179 hiljada upotreb- 

Ijeno je za otpis nenaplativih potraživanja, a ostatak od 0,5 

hiljada prenet je na novi račun.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Zivko St. Rajević, 

pretsednik; H. Drag. Patrnogić, potpretsednik; H. Ljuba Pa- 

trnogić, Trifun J. Čukić, Mihailo Patrnogić i Damnjan Ga- 

ralejić, članovi. U nadzornom odboru su gospoda: Arsenije 

Martinović, Đorđe M. ćićarić, Aleksa Čamilović i Dušan Ne- 

'kić. Direkcija: g. g. Mihailo Patrnogić i Svetolik Jakovljevič.

CP П CK A ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Искуство je показало да су се у тешким годинама 

наше банкарске кризе знатно боље одржали поједини 

мали новчани заводи него многе веће банке. Пре свега, 

мањим заводима je врло често било много лакше да суз- 

> бијају кризу поверења, јер je постојао и лични контакт 

између банчине управе и улагача. Код Српске привредне 

банке у Загребу играо je извесну улогу и један други 

моменат. Наиме, она je увек посвећивала велику пажњу

• зајмовима на ручни залог, a познато je да je ова врста 

пласмана необично ликвидна, јер се после истека одре- 

ђеног рока банка може наплатити и продајом заложених 

ствари. И остали банчини пласмани претстављали -су 

■максимум сигурности и ликвидности, тако да се Банка 

•није морала уопште служити заштитом, a крајем 1932 

‘ одлив улога био je готово сасвим престао.

Међутим, у току последње две године улози су опет 

почели да опадају. Са 2,95 милиона у 1933 они су смањени 

'«a  2,58 милиона крајем 1934 и на 1,87 милиона крајем

1935 године. Стварни разлог овом одливу улога није у не- 

ком неповерењу улагача према Српској привредној банци,

■ већ je последица законског максимирања каматних стопа. 

Познато je да су мањи заводи најчешће привлачили уло-

■ ге одобравањем нешто веће камате. Сада им je та могућ-

- ност одузета, na штедише радије односе свој новац у

државне и самоуправне заводе, или га пласирају непо- 

I средно у послове од којих очекују да ће им обезбедити 

повољније укамаћење.

У вези с тим остају без потребних кредита и мањи

■ привредници који се, као што je познато, тешко могу 

ослонити на велике заводе. Према томе, ако се стоји на

> становишту да je за редовно функционисање свих грана

привреде потребно, да у кредитној организацији остану 

и средњи или мањи приватни новчани заводи, онда им 

треба реформом одредаба о максимирању каматних сто- 

na дати могућност опстанка и рада.

Биланси Српске привредне банке за четири послед- 

ње године овако изгледају:

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Г отовина 265 331 213 87

Ефекти 50 26 44 41

Менице 3.131 2.995 3.038 2.930

Зајмови на ручни залог 2.591 2.800 2.657 2.957

Дужници 1.510 1.056 724 596

Разна актива -- -- -- 232

Пасива

Главница 3.500 3.500 3.500 3.500

Резерве 349 393 400 411

Улози 3.168 2.950 2.583 1.872

Повериоци 131 126 160 851

Реесконт 410 350 149 100

Разна пасива -- - — — -- 40

Добитак 79 8 11 9

Збир биланса 11.559 11.342 10.817 10.682

Збир биланса крајем 1935 износи 10,68 милиона пре- 

ма 10,81 милиона у 1934. Kao што се види, смак.ење je 

незнатно, упркос свим тешкоћама. Улози су пали за 700 

хиљада, али je то потпуно компензирано порастом пове- 

риоца, који крајем 1935 износе 851 хиљаду према 160 хи- 

л>ада у претходној години. Других промена у пасиви го- 

тово и нема. Једино треба напоменути да je Банка добро- 

вољно смањила реесконт са 149 хиљада у 1934 на 100 

хиљада у 1935. Ha тај начин реесконт износи данас само 

четврти део онога што je износио у 1932, a осамнаести 

део од износа искоришћеног у 1929 години.

У активи видимо да су зајмови на ручни залог по- 

расли за 300 хиљада и крајем 1935 износе 2,95 милиона. 

По прилици исто толико je отпадало и на есконт меница, 

који je према претходној години смањен за 100 хиљада. 

И дужници су опали за 128 хиљада, са 724 на 596 хиљада 

динара. Готовина износи 87 хиљада према 213 хиљада у 

претходној години.

Иако су режијски трошкови сведени на најмању 

меру, ипак чисти добитак износи само 9 хиљада, тако да 

Се дивиденда не може ни ове године платити.

У управи cy г. г.: Јован Максимовић, претседник; 

Спасо Узелац, потпретседник; Илија Дучић, Драгутин 

Јаук, Андро Калајзић, Илија Радић, Ђуро Вранешић, Иво 

Вранешић, чланови. У  надзорном одбору налазе се го- 

спода: Јован Теодоровић, Константин Југовић, Божа Ме- 

даковић и д-р Данило Стојсављевић. Директор je г. 

Ђуро Микашиновић.

JUTA I KONOPLJA A. D., BEOGRAD

Firma »Juta i konoplja a. d.« u Beogradu osnovana je

1930 god. Njeno fabrično preduzeće, pak, u Bačkoj Palanci 

jedno je od najstarijih u državi; osnovano je 1884 godine 

kao akcionarsko društvo Braće Mihels. ‘Fabrika je jedna od 

najvećih na teritoriji Vojvodine. Do 1930 prerađivala je is

ključivo kudelju, sirovinu koja se proizvodi u najbližoj oko

lini. Kriza kudelje i njenih izrađevina koja je došla do izra

žaja u periodu 1928— 1931, bila je neposredan povod da upra-
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va pređe na preradu jute, pošto inače nije bilo moguće za

posliti celu fabriku. U 1932 god. promet je prema 1931 god. 

porastao sa 4,7 mil. din. na 19 mil., usled preorijentacije pro

izvodnje. U idućim godinama, kao što ćemo videti, bruto pro

daja ne dostiže visinu iz 1931 god., ali i ne zaostaje mnogo 

iza nje. Godina 1931 pretstavlja prekretnicu u proizvodnji 

preduzeća a 1935 god. u strukturi pasive kao što možemo 

videti iz sledečih tablica:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1934 1935

u hiljadama dinara

Fabrično zemljište 12 12 . 12

Topljačke jame 189 189 189

Zgrade 1.551 1.578 1.831

Mašine i vodovod 6.376 6.549 6.832

Industrijski kolosek 62 62 —

Zaprega 14 14 14

Hartije od vrednosti — — 163

Gotovina 49 79 115

Dužnici 2.095 1.819 1.334

Zalihe 2.377 4.208 6.950

Prenos gubitka 783 653 512

Gubitak u 1935 god. — — 1.269

Pasiva

Glavnica 1.800 1.800 10.800

Amortizacioni fond 406 1.818 2.557

Poverioci 11.258 11.500 5.865

Dobitak 45 142 —

Zbir bilansa 13.509 15.266 19.222

Račun gubitka i dobitka

Rashod

Vrednost utrošene pređe 

Plate i nadnice 

Materijal za pogon 

Opšti troškovi 

Bolesnička blagajna 

Osiguranje 

Porezi

Amortizacija 

Prenos gubitka 

Čist dobitak

Prihod

Bruto prihod jutenih fabrikata 15.145 18.365 17.739

Bruto prihod od kudeije 163 78 704

Prihod od đretve — . — 41

Prihod od stanova za nameštenike — — 6

Prihod od zemljišta — —  7

Provizija od jutene i kud. robe —  —  63

Kamate hartije od vrednosti — — 1.6

Gubitak iz ranijih godina 783 654 512

Gubitak u 1935 god. —  —  1.268

Zbir prihoda ili rashoda. 16.091 19.089 20.342

U 1934 godini preduzeće je radilo pretežno tuđim ka

pitalom. U 1935 to prestaje; glavnica se podeseterostručila, 

sa 1,8 mil. din. na 10,8 mil. Poverioci se u isto vreme sma

njuju sa 11,5 mil. na 5,8 mil. Obrtni kapital se u 1935 god. 

povećao za 4 mil. prema 1934 god., sa 15 mil. din. na 19 mil. 

dinara. Povećanjem kapitala je odnos između sopstvenih i tu

đih sretstava potpuno izmenjen. U 1934 god. sopstvena sret

stva bila su svega 16% tuđih; u 1935 god., međutim, tuđa 

sretstva iznose 54% sopstvenih. Iako dugovi Jute i konoplje 

nisu takve prirode da bi mogli pretstavljati opasnost za pre

duzeće, solidni temelj, dobijen povećanjem glavnice, dozvo

ljava upravi dalje proširenje delatnosti.

Stalno povećavanje pozicije mašina i vodovoda sa 6,S- 

mil. u 1932 god. na 6,5 mil. u 1934 god. i 6,8 mil. u 1935 g. 

pokazuje da prelaz na fabrikaciju jutenih proizvoda iziskuje 

prilične investicije. Bile su potrebne i nove zgrade, što se 

vidi iz povećanja te pozicije sa 1,5 mil. na 1,8 mil. dinara. 

Topljačke jame, potrebne za preradu kudeije, navedene su- 

u bilansu nepromenjeno sa 189 hilj. din., a fabrično zemljište 

sa 12 hilj. i zaprega sa 14 hilj. dinara. Hartije od vrednosti, 

prvi put ove godine se pojavljuju u aktivi, sa 163 hilj. din/ 

»Juta i konoplja a. d.« u' sve većoj meri prilazi liferacijL 

državnim i samoupravnim ustanovama i zbog toga su jo j 

potrebne državne hartije od vrednosti, za kaucije. Iz ranijih 

godina,, kada je fabrika kupovala sirovu kudelju za preradu. 

u prvoj fazi i za izvoz, preostala je još dosta velika pozicija 

dužnika, najvećim delom zamrznuta, pošto, se radilo uglavnom..

0 predujmovima na kudelju. Stalno smanjivanje ove pozicije 

sa 2 mil. u 1932 god. na 1,8 mil. u 1934 i 1,3 mil. u 1935 god. 

dozvoljava zaključak da je preduzeće uspelo da naplati je

dan deo ovih zamrznutih potraživanja. Pozicija dužnika od

1,3 mil. nije previsoka prema godišnjem prometu od 18 mil. 

din. za poslednje dve godine. Najveći porast pokazuju u 1935 

godini zalihe. Skoro celo povećanje obrtnog kapitala investi

rano je u sirovine, polufabrikate i ostali materijal. Zalihe iz

nose 6,9 mil. din. u 1935 god. prema 4,2 mil. u 1934 god. i 

sastoje se: od sirove jute u vrednosti od 2,7 mil., jutene 

pređe 3 mil., jutenih fabrikata 538 hilj., vreća za ambalažu 

92 hilj., dretve 154 hilj., materijala za pogon 429 hilj. i uža- 

rije 9 hilj. din. Fabrika je u prošloj godini obratila glavnu 

pažnju na to da sebi osigura potrebne sirovine, što je, š ob

zirom na postojeće teškoće oko snabdevanja sirovinama i 

na eventualno moguće nove, svakako najhitniji zadatak. Г 

rentabilitet samog preduzeća je podređen tom cilju. Gubitak 

od 1,2 mil. u 1935 god. vrlo lako može u idućoj godini da se 

pretvori u dobitak, ako tendencija poskupljenja sirovina po

traje ili ako se pooštre teškoće oko plaćanja inostranstvu.

Iz vrlo preglednog računa dobitka i gubitka vidi se da 

se obim proizvodnje povećao prema ranijim godinama. Tako 

vrednost utrošene pređe raste sa 10 mil. u 1932 god. na 11.7 

mil. u 1934 god. i 13 mii. u 1935 god. Plate i nadnice neznat

no rastu u 1935 god. prema prethodnoj za 100 hilj. din. na

2,1 mil. Materijal za pogon i opšti troškovi su skoro ne- 

promenjeni sa 1,5 mil. i 1,2 mil. din. Iz kretanja troškova iz

lazi da se preduzeće nalazi u granicama optimalnog zaposle

nja, pošto su fiksni troškovi ostali skoro nepromenjeni, 

dok je izrazito proporcionalni faktor troškova, sirovine, po

rastao za blizu 20%. Amortizacioni fond povećao se za 738 

hilj. din. na 2,5 mil. din. u 1935 god. Više nego četvrtina in

vesticija pokriveno je amortizacionim fondom. Bruto prihodi 

povećali su se za svega 200 hilj. din. na 18,56 mil. din. u 1935 

god. Najveći deo otpada na bruto prihod jutenih fabrikata

1 to 17,7 mil. din. Bruto prihod od kudeije porastao je sa 78’ 

hilj. din. na 704 hilj. Proizvodnja kudeije je u 1935 god. po

rasla. Bruto prihod se prema prethodnoj godini skoro udese- 

torostručio, usled poboljšanja konjunkture kudeije. Gubitak 

u 1935 god. od 1,2 mil. nastao je zbog povećanja cene siro

vina s jedne i pada cena gotove robe u zemlji s druge strane. 

Što se daljeg skoka sirovina tiče, fabrika može mirno da gle

da na dalji razvoj događaja, pošto se osigurala u dovoljnof 

meri potrebnom robom. Sa gubitkom iz ranijih godina celo

kupni gubitak, koji će se u idućim godinama amortizovati, 

iznosi 1,8 mil. din. Nije ni malo isključeno da će sadašnje 

velike zalihe doprineti vrlo brzom eliminisanju te pozicije.

Članovi upravnog odbora »Juta i konoplja a. d.« su 

g. g.: d-r Vinko Zore, pretsednik; d-r Ernst Geiringer, Drag. 

M. Stojadinović, Aleks. K. Daskalović, Viktor M. Wickerhau- 

ser i Robert von Kronholz. U nadzornom odboru su g. g.r 

Dušanek Emil, Stanko Lazić i Maks Horovitz.

10.039 11.780 13.180

2.270 2.080 2.188

1.470 1.528 1.593

597 1.217 1.261

124 103 101

13 45 50

453 843 716

297 705 738

783 655 512

45 142 —
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Povećan broj

Sadržaj:

»Putnik«, društvo za saobraćaj putnika i turista u Kraljevini Jugoslaviji 

Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika,, Beograd 

Новосадска фабрика кабела д. д., Нови Сад 

„Монтаника” д. д. у Загребу 

Dunavska banka, Beograd

»PUTNIK«, DRUŠTVO ZA SAOBRAĆAJ PUTNIKA I TURISTA 

U KRALJEVINI JUGOSLAVIJI

Unapređenje turizma sve više prelazi okvir unutra

šnje privredne politike čiji je cilj da postavljanjem izvesnih

minimalnih zahteva i kontrolom upravnih vlasti obezbedi put

nicima udobnost i higijenski uređaj prevoznih sredstava, ho

tela, banjskih uređaja itd. Merkantilistički talas u trgovin

skoj politici poslednjih pet godina prouzrokovao je jače in-

teresovanje države za problem turizma, u vezi sa bilansom 

plaćanja. Pored trgovinskih sporazuma u poslednjim godi

nama sve češći su i turistički sporazumi koji prvenstveno 

regulišu platni promet u vezi sa turističkim prometom. Našu 

politiku turizma vodi Otsek za turizam Ministarstva trgo

vine i industrije. Ali najvažniji praktični rad na unapređenju 

turizma je domena Putnika. Tako su' u 1935 g. uz stručnu 

saradnju društva zaključeni turistički sporazumi sa Austri

jom i Mađarskom, a produženi oni sa Poljskom i Čehoslo- 

vačkom. U javnopravnom sektoru rada na unapređenju tu

rizma Putnik je uzeo vidnog učešća, a u interesu našeg tu

rizma treba želeti da mu ta uloga ostane i ubuduće. Godišnji 

izveštaj Putnika, prikazujući verno rad društva, pretstavlja i 

pouzdan izvor za proučavanje kretanja našeg turizma u pro

šloj godini. Broj turista porastao je sa 946 hilj. u 1934 god. 

na nešto preko 1 milion u 1935 god. i iznosi skoro dvaput 

više nego u 1932 god. (512 hilj.) a znatno nadmašuje broj 

od 884 hilj. iz 1933 god. Broj jugoslovenskih turista je u 1935 

god. porastao za 56 hilj. (8%), a onaj stranih za 7 hilj. (3%). 

U prošlogodišnjoj analizi imali smo prilike konstatovati baš 

obrnuto, naime da je broj stranih turista u jačoj meri pora

stao nego onaj domaćih. Uzrok ovogodišnjem razvitku je 

izostanak velikog broja austrijskih i mađarskih turista zbog 

deviznih ograničenja, koja su u slučaju Austrije povremeno 

imala oblik turističog rata. Porast broja turista u zemlji pak, 

nesumnjiva je posledica izvesnog privrednog poboljšanja, a 

sa druge strane izgleda da je veliki broj onih koji su ranije 

putovali u inostrane banje prešao na domaće, usled vrlo efi

kasne propagande Putnika.

Zaključeni turistički sporazumi sa čehoslovačkom i 

Poljskom povoljno su delovali na naš turizam; broj čehoslo- 

vačkih porastao je sa 59 hilj. na 67 hilj. za 8 hilj., a iz Polj

ske sa 8 hilj. na 11 hilj., za 3 hilj. Porastao je broj i nemač- 

kih turista sa 25 hilj. na 28 hilj. Novo zaključeni platni spo

razum, čiju smo suštinu prikazali u br. 16, verovatno će još 

povećati broj posetilaca iz Nemačke. Srazmerno brojnom po

većanju turista za poslednje tri godine, povećava se stalno i 

prinos od posete turista, kako nam pokazuje sledeća tablica-

Prinos od Prinos od

Godina jug. turista stranih turista Ukupno

u milionima dinara

1930 277 328,3 605,3

1931 279,5 251,5 530,8

1932 276,3 216,6 492,9

1933 427,5 273,6 701,1

1934 502 309,1 811,1

1935 510 317 872,1

I najpovoljniji turistički sporazumi su samo mrtvo slo

vo na hartiji, ako se ne oživljuju propagandom naših naj

važnijih turističkih krajeva. Putnik je zato najveći deo svojih 

prihoda upotrebio za propagandu. U 1935 god. društvo je iz

dalo za propagandu 4 mil. din. prema 2,7 mil., 2 mil. i 1 mil. 

u prethodnim godinama. Iz ovog izlazi da se propagandi

stički rad udvostručio prema 1933, a učetvorostručio prema

1932 godini. Od 1924 do 1935 god. na propagandu je izdato

16,4 mil. din. Sav ovaj iznos nabavio je sam Putnik svojim 

komercijalnim radom; država iz budžetskih sredstava nije 

dala ništa. Ali izgleda, i nagli skok izdataka je najbolji do- 

Kaz za to, da ubuduće ta sredstva neće biti dovoljna. Ko

njunktura turizma se u ovoj godini nešto pogoršala usled 

poskupljenja životnih namirnica i povišenja putničkih tarifa, 

Putnikov zadatak biće da pojačanjem propagande ove nepo

voljne elemente svede na najnižu meru. Za to su potrebna 

nova sredstva; i njihovo obezbeđenje biće najvažniji, ali i 

najteži zadatak u tekućoj godini.

Kao i ranijih godina, težište propagandističkog rada 

bilo je i ove u izdavanju turističke literature svake vrste i 

plakata. Tiraž propagandnog materijala povećao se sa 57 

hilj. komada u 1932 god. na 146 hilj. u 1933 god., 654 hilj.

1934 god. i 713 hilj. u 1935 god. Fotografska propaganda je 

u 1935 god. pojačana za 50%. Broj fotografija iznosio je 16 

hilj. kom. prema 9,4 hilj., a povećanih slika 3,5 hilj. prema

1,2 hilj. Slike su izrađene u vlastitom fotografskom labora- 

torijumu Putnika. U saradnji sa »Jugoslovenskim prosvetnim 

filmom« i »Jugoslovenskim privrednim filmom« izrađeno je 

2000 metara propagandnog filma i 500 metara novih kopija, 

Predavanja, organizovanja turističkih paviljona na stranim 

izložbama i novinska propaganda bila su, osim toga, glavna 

sredstva kojim se Putnik služio i kojima će se, po svoj pri

lici, služiti i ubuduće.

Komercijalni rad društva sastoji se iz: prodaje voznih 

karata, bankarskog i deviznog poslovanja, prodaje turističke 

literature, železničke reklame i organizovanja društvenih i 

paušalnih putovanja. Promet putničkim kartama bio je skoro-
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isti kao u prošloj godini 121,2 mil. din. prema 121,9 miliona. 

Prodaja voznih karata je opala sa 92 mil. na 90 mil. i to u 

zemlji sa 53 mil. na 47 mil. (10%), dok je u inostranstvu po

rasla sa 39 mil. na 43 m il (8,7%). Putnik u svom izveštaju 

ove pojave sasvim opravdano objašnjava time što su u pro

šloj godini tarife snižene za 28%, i što je, pored toga data 

i povlastica za besplatan povratak svima posetiocima naših 

primorskih, planinskih i banjskih mesta. Putnik je mišljenja 

da se s obzirom na te činjenice prodaja karata u stvari po

većala za 30%. Porasla je i prodaja stranih železničkih karata 

sa 26,8 mil. na 27,5 mil. u 1935 god. (2,5%). Prodaja ostalih 

putničkih karata kretala se ovako: parobrodskih 1,6 mil. din. 

u 1935 god. prema 1,7 mil. u 1934, manje za 6%; avionskih 

253 hilj. prema 230 hilj., više za 10%; autobuskih 848 hilj. pre

ma 219 hilj., više za 28,6% i spavaćih mesta 476 hilj. prema 

545 hilj., manje za 12%.

Od komercijalnih jedinica je Otsek za turističku lite

raturu u tesnoj vezi sa propagandističkim radom društva, što 

važi i za Otsek za društvena i paušalna putovanja. Komerci

jalni rad bio je dakle sputavan, što je imalo svoje posledice

i na formiranje dobitka koji nije bio onoliki koliki bi mogao 

da bude. Ugovor sa Ministarstvom saobraćaja o železničkoj 

reklami nije se pokazao dovoljno efikasnim, tako da ni ovaj 

Otsek nije dao naročito povoljnih rezultata. Od ukupnog 

bruto prihoda komercijalnih jedinica od 8,4 mil. din. najveći 

deo otpada na prihod bankarskog i deviznog otseka. Već smo 

prošle godine istakli vidno mesto Putnika u menjačko-ban- 

karskom poslu, ukoliko je ovaj u vezi sa turističkim prome

tom. U 1935 god. društvo je pored tekućeg menjačko-bankar- 

skog rada veoma uspešno kompenziralo potraživanja od svo

jih korespodenata u inostranstvu sa dugovanjima prema istim

i drugim korespondentima. Tako je pomoću čehoslovačkih 

karata društvo naplatilo celo svoje potraživanje iz Mađarske, 

a na sličan način transferirana su potraživanja iz Bugarske

i Rumunije. Iz sledećeg računa dobitka i gubitka najbolje se 

vidi postignuti uspeh celokupnog poslovanja društva:

Račun dobitka i gubitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Lični izdaci 910 1.081 1.285 1.603

Materijalni izdaci 127 443 484 550

Porezi i takse 96 160 574 422

Otpis inventara 45 118 775 17

Otpis dubioznih potraživanja — 1.984 101

Izdaci za propagandu 1.122 2.206 2.736 4.081

Isplaćene provizije — — 4.304 4.253

Troškovi kornere, jed. — 1.710 1.494 1.701

Dobitak 25 170 1.486 1.619

Prihodi

Naplaćena provizija 1.588 1.453 5.901 5.772

Prihodi kornere, jed. 1.248 4.264 8.904 8.395

Razni prihodi — 145 282 180

Prenos dobiti — 25 34 —

Zbir prihoda ili rashoda 2.829 5.887 15.124 14.348

Najveća pozicija među prihodima za poslednje tri go

dine je prihod od komercijalnih jedinica, koji stalno raste, 

sa 1,2 mil. din. u 1932 god. na 4,2 mil. u 1933 god., 8,9 mil. 

u 1934 god. i 8,3 mil. u 1935 god. U 1932 god. provizije su 

još nadmašavale prihode komercijalnih jedinica za blizu 300 

hilj. din.; u 1933 god., međutim, bankarsko poslovanje Put

nika se proširuje i dostiže najvišu tačku u 1934 god. U 1935 

god. bruto prihodi komercijalnih jedinica nešto su opali pre

ma 1934 god. dok su troškovi porasli sa 1,5 mil. din. na 1,7 

mil., tako da se je čisti prihod komercijalnih jedinica, koji 

se uglavnom sastoji iz prihoda bankarskog i deviznog otseka, 

smanjio sa 7,5 mil. din. u 1934 god. na 6,7 mil. u 1935 god. 

Posao sa registermarkama bila je glavna grana poslovanja 

Bankarskog i deviznog otseka u 1935 god. Iz opšteg interesa

treba želeti da se Društvu dodeli i kod obavljanja novog plat

nog prometa sa Nemačkom njoj pripadajuća uloga.

Naplaćena provizija od prodaje železničkih karata ta

kođe je opala sa 5,9 mil. na 5,7 mil.; a isplaćena provizija 

smanjila se sa 4,3 mil. na 4,25 mil. Čisti.prihod ove grane 

poslovanja riešto opada sa 1,6 mil. din. u 1934 god. na 1,5 

miliona. Opšti troškovi su u 1935 god. prema prethodnoj u 

porastu i to: plate sa 1,3 mil. din. na 1,6 mil., a materijalni 

sa 484 hilj. na 550 hilj. U 1934 god. društvo je rigorozno 

raščistilo poziciju poverilaca otpisavši blizu 2 mil. din., tako 

da u sledećoj godini skoro i nisu bili potrebni otpisi. Inven

tar je 1934 godine u celosti otpisan; od predmeta novo na

bavljenih u 1935, u vrednosti od 173 hilj. otpisano je 10%. 

Postignuti dobitak u 1935 god. od 1,6 mil. prelazi za 170 hilj. 

din. dobitak iz prethodne godine. Što je postignut ovakav 

dobitak, ima se zahvaliti skoro isključivo opreznosti uprave 

u prošloj godini kada je visokim otpisima stvorena moguć

nost da društvo bez balasta uđe u novu poslovnu godinu. Od 

dobitka prema pravilima povećavaju se u prvom redu fon

dovi; 50% dobitka (809 hilj.) ulazi za fond za propagandu

i unapređenje turizma, 20% (323 hilj.) u potporni fond za 

osnivanje i pomaganje opštekorisnih turističkih društava, 96 

hilj. u rezervni fond, a akcionarima se deli 5% dividende.

Putnik je po svojoj firmi akcionarsko društvo, čiji su 

akcionari uglavnom država i turističke organizacije sa opšte- 

korisnim obeležjem. Prateći rad društva prema raspoloživim 

statističkim podacima mogli smo videti, da je njegov glavni 

cilj opštekorisne prirode.

Pošto na teritoriji Srbije zakonodavstvo predviđa samo 

poljoprivredne i zanatlijske zadruge i pošto udeli u kapitalu 

nisu ravnomerni, preostala je forma akcionarskog društva. U 

sledečem donosimo uporedni bilans za četiri poslednje godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1S32

u

1933 1934

hiljadama dinara

1935

Gotovina 142 48 153 258
Novčani zavodi 2.304 589 794 558
Devize i valute 2.109 3.075 741 2.867

Zastupništva — — 2.324 2.124
Razni dužnici u zemlji — — 1.223 1.653

Generalna direkcija drž. žel. — — — 1.682

Razni komitenti — — — 10
Dužnici za prodate karte 8.278 13.454 — —■

Zastupništva u inostranstvu — — 9.550 3.297

Razni dužnici u inostr. — — 5.256 3.406

Komitenti u inostr. 18 61 8 53
Razni obrasci za prodaju ■— — 76 72

Materijal fotolaborat. , — — 4 16
Nameštaj 743 576 1 din. 156
Hartije od vrednosti — 720 567 464

Francuski kuponi 834 638 214 8
Dužnici kaucija 2.111 1.659 1.011 721

Uložne knjižice obav. štednje — — 520 615
Prenosni račun 89 1.054 186 61
Garancije i ostave — — 3.236 3.904

Zbir bilansa 16.410 20.345 25.868 21.922

Pasiva

Glavnica 600 600 600 600
Fondovi 2.033 2.633 2.769 7.211
Razni kom. za karte 12.472 16.317 — —

Komitenti u zemlji ■— — 86 234

Generalna direkcija drž. želj. — — 7.712 —

Zastupništva u zemlji — — 74 119

Razni poverioci — — 5.339 3.196
Komitenti u inostr. — — 1.182 2.272

Zastupništva u inostr. — — 1.731 436

Poveroci kaucija — — 577 567

Imovina obavezne štednje — ■ — 520 615
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Prenosni račun — — 324 1.147

Garancije i ostave —  — 3.236 3.904

Dobitak — 170 1.486 1.619

Zbir bilansa 16.410 20.345 25.868 21.922

Kapital društva iznosi svega 600 hilj. din. što je vrlo 

malo u_ odnosu prema zbiru bilansa. Po tome se vidi da Put

nik ne spada u red kapitalističkih preduzeća u pravom smislu 

reči, nego da ciljeve njegovog rada treba tražiti u drugim 

oblastima. U bilansu Putnika najvažniju ulogu igraju obra

čunski računi sa komitentima i zastupnicima koji se pojavlji- 

vaju kao dužnici i kao poverioci. To je moguće samo zbog 

raznolikosti poslova, koje obavljaju Putnik i njegovi komi

tenti odnosno zastupnici i koji zahtevaju vođenje odvojenih 

računa. Po prirodi svojoj ti su računi izloženi čestim prome- 

nama tako da je njihova visina u bilansu slučajna. Jednu po

ziciju ipak treba istaći, naime pretvaranje duga kod General

ne direkcije državnih železnica od 7,7 mil. din. u 1934 god. u 

potraživanje od 1,6 mil. Drugim rečima, železničke karte su 

unapred plaćene što zaista pretstavlja redak slučaj. Vlastita 

sredstva su u 1935 godini povećana za 4,5 mil. din., i to fon

dovi sa 2,7 mil. na 7,3 mil. Obavezna štednja, koja je u stvari 

penzioni fond društva, povećala se sa 520 hilj. u 1934 god. 

n a '615 hilj.' din. Sfazmerno velike svote drži Putnik likvidne. 

Blagajna iznosi 258 hilj. din. prema 153 hilj., novčani zavodi 

558 hilj. prema 794 hilj., a devize i valute 2,9 mil. prema 741 

hilj. din. Dugovi su za 60% svoga iznosa pokriveni likvidnim 

sredstvima. Zbir bilansa se smanjio sa 25,8 mil. u 1934 god. 

na 21,9 mil. u 1935 god. Uzrok tome je smanjenje salda kod 

računa Generalne direkcije državnih železnica i zastupništava 

u inostranstvu. Ove okolnosti u vezi sa već pomenutim po

većanjem sopstvenih sredstava čine Putnikov bilans u 1935 g. 

povoljnim.

U upravnom odboru Putnika nalaze se sledeča g. g.: 

Dušan Miličevič, pretsednik; Milan Milić, potpretsednik; Dra

goljub V. Blagojević, Jaša Grgašević, d-r Dušan Jeftanović, 

d-r Toma Milić, d-r Ivo Tartalja, d-r Fran šter i d-r Milan 

Hristić. U nadzornom odboru su g. g.: ing. Stanoje St. Mili- 

vojeVić, pretsednik; d-r Vladimir Belajčić, Dura Ružić, Nikola 

Stanarević i Milan Jelinić.

SAVEZ NABAVLJAČKIH ZADRUGA DRŽAVNIH 

SLUŽBENIKA, BEOGRAD

Sa 1935 godinom Savez , nabavljačkih zadruga državnih 

službenika u Beogradu navršio je petnaestogodišnjicu svoga 

rada. Za ovih 15 godina iz srazmerno dosta skromnih poče

taka stvorena je organizacija koja danas obuhvata veliki sek

tor našeg zadružnog života. Počelo se sa nabavljačkim za

drugama, ali je Savez postepeno uzimao i druge poslove u 

svoje ruke. Danas su u Savezu učlanjene nabavljačke, kredit

ne, stanbene i proizvođačke zadruge. Njihov broj povećan je 

u 1935 godini sa 206 na 231. Krajem 1935 po vrstama bilo ih 

je 97 nabavljačkih (prema 92 u 1934 god.), 119 kreditnih (97),

10 stanbenih (12) i 5 proizvođačkih (5). Savez ima svoje 

robno odelenje, svoje mlinove, konačišta, restoran, bavi se 

životnim osiguranjem itd. Vidimo, dakle, da je njegova or

ganizacija mnogo šira, nego što to pokazuje, njegov naziv.

Broj zadrugara je u naglom porastu, naročito od po

četka 1929, kada su sve Savezove zadruge imale samo 36.500 

zadrugara. Krajem 1935 članova ima 128.435 sa 301.063 udela. 

U 1935 broj zadrugara se povećao za 11.540, a broj upisanih 

udela za 31.626. Obrtni kapital Savezovih zadruga iznosi već 

preko 235 miliona i veći je nego prethodne godine za 23,3 

miliona ili za 111%,

Kao što se vidi iz sledeče tablice, u kojoj smo upo- 

redili glavne bilansne pozicije za četiri poslednje godine, Sa

vez ima to ogromno preimućstvo da radi skoro isključivo 

sopstvenim sredstvima, jer ova iznose 138 miliona, a pove- 

rioci samo 5,27 miliona dinara.

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 239 112 102 71
Tekući računi:

novčani zavodi 5.029 3.378 3.660 848
zadruge 78.213 68.630 77.020 83.738
razni dužnici 13 14.428 12.785 12.247

Hartije od vrednosti 3.862 3.813 3.942 4.463
Roba 3.409 2.038 2.467 5.450
Nepokretnosti 21.505 31.360 31.976 34.483
Nameštaj i pribor 473 485 736 1.197
Inventar mlinova 257 370 342 374
Razna aktiva 285 260 703 256
Prenosni računi — — 175 148
Kurs razi. drž. hartija 1.973 1.000 — —

Pasiva

Članski udeli zadrugara 522 597 689 753
Glavnica 116.794 120.051 L29.126 133.372

Fondovi 629 1.119 1.503 2.153

Fond za sumnjiva potraž. 341 — ■— —

Razni poverioci 143 1.860 925 5.276

Poslovni višak 2.020 1.508 1.668 1.723
Zbir bilansa 120.449 125.497 133.911 143.277

Ostave — — 99.343 109.848

Depon. hart, od vrednosti — — 

Račun gubitka i dobitka

11.343 12.326

Rashodi

Režijski troškovi 2.923 3.909 2.672 3.103
Troškovi mlinova 1.739 2.033 1.796 2.378

Revizija i propaganda 399 442 — —

Troškovi i otpisi domova — — 924 1.080
Zadr. osigur. i otpisi — — — 124

Konačišta, menze i dr. 863 945 553 2.310

Dobit 2.020 1.508 1.667 1.723

Prihodi

Kamate 3.405 3.461 3.589 3.810

Nepokretnosti 1.338 1.450 1.416 1.493
Prihodi na robi 2.673 2.501 2.330 59

Prihodi mlinova — — — 2.834

Prihodi preduzeća — — 1.850 2.335

Zadružno osiguranje — — — 8
Razni prihodi 529 1.154 235 178
Zbir prihoda ili rashoda 7.945 8.839 9.420 10.718

Zbir bilansa stalno raste, sa 120,45 miliona krajem 1932 

god. na 143,27 miliona u 1935. Interesantno je da su članski 

udeli zadrugara sa 753 hiljada dinara neznatni. Savez još 

nema ni uloga svojih zadruga. Naprotiv, kao što ćemo to 

videti prilikom analize aktive, on finansira svoje zadruge. 

Međutim, Savezu je osiguran vlasiti kapital sa druge strane. 

Država je želela da obezbedi Savezu zadruga njenih činovnika 

velika sredstva, da bi mu na taj način omogućila uspešan rad

— i to ne u vidu pozajmica, nego u vidu glavnice koja je 

imala da ostane Savezu. Ima nekoliko izvora za obrazovanje 

glavnice. Već u 1922 god. državna blagajna je odbijala od 

prinadležnosti činovnika izvesan procenat u korist Saveza, 

što se praktikovalo svega dva meseca. Drugi izvor je bio 

obustava Г% koji se zadržavao od svih državnih liferacija u 

korist Saveza kroz 5 godina. Treći izvor glavnice dolazi od 

obustave činovnicima od njihovih prinadležnosti kroz 36 me

seci (od 1 jula 1928 do 30 juna 1931), po 10 odnosno 5 dinara 

mesečno. Od toga vremena vrši se naplata samo od onih, 

koji su naknadno ušli u državnu ili banovinsku službu. U iz- 

veštaju su označene odvojeno pojedine pozicije, koje su se 

ovako kretale (u hiljadama dinara):
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1933 1934 1935

Glavnica po čl. 7012 zakona 67 67 67

Glavnica po čl. 70/3 zakona 73.991 75.112 76.400

Glavnica po čl. 70/4 zakona 45.993 53.947 56.905

Ukupna glavnica: 120.051 129.126 133.372

Članski udeli zadrugara 597 689 753

Razni fondovi 1.119 1.503 2.153

Ukupna sopstvena sredstva: 121.767 131.318 136.278

Među fondovima je najveći penzioni fond osoblja Sa

veza koji je bio 1,43 miliona prema 1,03 krajem 1934. Svi 

ostali fondovi Saveza iznose 724 hiljade dinara.

Razni poverioci su porasli sa 925 hiljada u 1934 na

6,27 miliona u 1935 god. Glavni poverilac je Poštanska šte

dionica (3,72 miliona), od koje su povučeni razni sezonski 

krediti po 7% zajmu od 4 miliona; zatim dolazi Državna fa

brika šećera za isporučeni šećer zadrugama (419 hilj.); osta

tak otpada na razne liferante Saveza i njegovih zadruga.

U aktivi vidimo najpre neznatno smanjenje blagajne, 

sa 102 na 71 hiljadu. Potraživanje Saveza kod novčanih za

voda iznosi 848 hiljada u 1935 prema 3,66 miliona u 1934 go

dini. Potraživanja kod zadruga povećala su se sa 77,0 miliona 

u 1934 na 83,7 miliona u 1935. Ovo je izazvano osnivanjem 

novih zadruga i povećanjem kredita starim zadrugama, s ob

zirom na porast njihovih članova i povećanje poslova. Od 

potraživanja kod zadruga otpada 53,57 miliona na nabavljač- 

ke (u 1934 godini 48,95 miliona), 27,18 miliona na kreditne 

(25,01 miliona u 1934), 2,96 miliona na stanbene i 31 hiljada 

na proizvođačke zadruge.

Razni dužnici su pali sa 12,78 miliona u 1934 na 12,24 

miliona dinara u 1935. Hartije od vrednosti iznose 4,46 mil. 

prema 3,94 miliona u prethodnoj godini. Porast je izazvan 

prvenstveno dobitkom na kursnoj razlici. Najveću vrednost 

pretstavljaju akcije Privilegovane agrarne banke (1,35 mili

ona), zatim 7% Stabilizacioni zajam (1,13 miliona), Ratna 

šteta (1,07 miliona) i najzad 7% Investicioni zajam (907 hi

ljada) i akcije Prizada (10 hiljada).

Zaliha robe povećala se sa 2,46 miliona u 1934 na 5,45 

miliona u 1935 god. Najveći deo robe sačinjava žito i brašno 

u Savezovim mlinovima (4,84 miliona), a samo 611 hiljada 

dinara otpada na kolonijalnu i drugu robu u magazinima.

Nepokretnosti su, uprkos otpisima, povećane za 2,5 

miliona, sa 31,97 na 34,48 miliona dinara. Vrednost nepokret

nosti je stvarno povećana za 3,19 miliona, i to najviše za 

građenje doma u Sarajevu (3,15 miliona). Otpis nepokretnosti 

iznosi 682 hiljade. Savez ima dve palate u Beogradu (u Poen- 

kareovoj i Dečanskoj ulici) u ukupnoj vrednosti od 22 mili

ona, po jednu u Sarajevu, Šibeniku i na Cetinju, jednu kuću 

u Kumanovu, zemljište u Kneževcu kod Beograda i mlinove 

u Adi i Molu. Nijedna od Savezovih nepokretnosti nije opte

rećena nikakvim dugom.

Ukupni prihodi Saveza su poslednjih godina u stalnom 

porastu, što ukazuje na vrlo povoljan razvoj poslovanja. U

1935 oni iznose 10,72 miliona prema 9,42 miliona u 1934 god. 

Prihodi od poslovanja Saveza iznose 7,88 miliona ili za 902 

hiljade više nego u 1934, a oni od poslovanja mlinova 2,83 

miliona ili za 395 hiljada više. U 1935 su porasle skoro sve 

vrste Savezovih prihoda, a relativno najjače prihodi od za

družnih preduzeća. Pojedina preduzeća dala su sledeće pri

hode: restoran 1,53 miliona (u 1934 god. 1,29 miliona), ko- 

načišta 762 hiljade i parna perionica 45 hiljada. Prihodi na 

kamatama su porasli sa 3,59 na 3,81 miliona.

Porasli su i ukupni rashodi za 1,24 miliona, sa 7,75 na

8,99 miliona dinara. Povećanje rashoda nastalo je od znat

nog povećanja poslova, a izazvano je najvećim delom bruto- 

rashodima doma i konačišta u Dečanskoj ulici, zatim rasho

dima novoosnovanog konačišta u Sarajevskoj ulici i parne

perionice, i najzad rashodima doma u Sarajevu, povećanjem 

rada menze, uvođenjem odelenja za zadružno osiguranje, po

kretanjem lista »Zadružna zastava« itd.

Čista dobit iznosi 1 milion 723 hiljade prema 1,67 mi

lion u 1934. Ona je ovako podeljena: ristorno zadrugama na 

povučeno brašno 298 hiljada, rezervi za sumnjiva potraživanja

1 milion, penzionom fondu 222 hiljade i ostalim Savezovim 

fondovima 202 hiljade dinara.

U upravnom odboru nalaze še gospoda: Miloš Štibier, 

pretsednik; Jovan Bakić, potpretsednik; Marin Katunarić, 

Aleksije Đurđić, d-r Ivan Kavčić, Aleksandar Šondić, d-r Mla

den Josipović, Ivan Deržić, Mirko Vuletić, Milan Ikonić, Jer

ko Baljkas, ing. Jovan Kraljević, ing. Dragutin Zahradnik, 

Stjepan Lozić, Đorđe Drenovac, Mustafa Alikalfić, Franjo 

Hrnkaš, Derviš Dedić. U nadzornom odboru su g. g.: Dimi

trije Petrović, Vasilije Bojić, Milan Žica, d-r David Karlović, 

d-r Adolf Pečovnik, Rada M. Jankovič, Drago Grgurić i Mar

ko Popovič. Upravnik je g. Branislav Trajković, inž.

НОВОСАДСКА ФАБРИКА КАБЕЛА Д. Д., НОВИ САД

У Југославији имамо две фабрике кабела, једну у 

Новом Саду, a другу у Загребу. Благодарећи томе у oboj 

важној привредној грани могли бисмо да будемо потпуно 

независни од иностранства, јер су наше домаће фабрике 

у стању да подмире све наше потребе. Још морамо уво- 

зити једино сировине. Наиме, бакар, олово, гуму итд. При 

бољој организацији наше индустријске производње бакар 

и олово не бисмо морали ни увозити, јер имамо одно- 

сних руда у довољним количинама.

Иначе, Новосадска фабрика кабела je релативно до- 

ста младо предузеће, јер у свом садашњем обиму постоји 

тек неколико година. Уређај фабрике je довршен 1932 

године. Подигнуте су нове зграде, набављене су модерне 

машине и учињене све потребне инвестиције, тако да ce 

производи новосадске фабрике no квалитету могу да 

мере са одговарајућим производима најмодернијих стра- 

них фабрика. Фабрика врши извлачење и изоловање жи- 

ца, гајтана и жичаних ужета, врши кабловање голих ба- 

карних, челичних и остаЛих жица, a у погледу производ- 

ње голе бакарне и бронзане жице она je једини произво- 

ђач у нашој земљи. Поред тога, она добавља и све спе- 

цијалне производе концерна Felten и Guilleaume, из Келна 

на Рајни, који ce због слабије тражње још не израђују 

код нас.

Због опште стагнације у пословима, последњих ro- 

дина није ce могао у довољној мери искоришћавати ни 

производни капацитет Новосадске фабрике кабела. Запо- 

слење фабрике у 1935 било je нешто јаче, иако je промет 

са жичним ужетима и тракама за изоловање осетно наза- 

довао. У 1935 je и чиста добит знатно већа него у току 

неколико ранијих година. Међутим, ипак ce није мог^о 

постићи резултат који би одговарао повећаном промету, 

из више разлога. Пре свега, у 1935, a нарочито у другој 

половини те године, знатно су порасле цене сировина 

које фабрика прерађује. Цене готових производа нису. 

могле да ce повисе у истој мери. Шта више, фабрика je 

морала и да снизи своје цене, јер ce јако осећао утицај 

немачке демпинг-конкуренције.. Ако ce ситуација не про- 

мени, цене појединим производима и даље ће падати. To 

ће нашу домаћу индустрију кабела довести у необично 

тежак положај, ако наша влада не пружи одговарајућу 

заштиту потребним мерама и новим преговорима са Не- 
мачком.

Биланси Новосадске фабрике кабела за 4 последње 

године пружају следећу слику:
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im

0- Рачун

Актива

изравнања 

1932 1933 1934 1935

ii-
У хиљадама динара

Земљиште ca градњом 6.474 6.647 6.721 6.726
ia

Кућа ca земљиштем 215 215 215 215
ja

Машине, алат и прибор 6.935 7.029 7.072 7.128
m

Иамештај 27 23 18 14

;Готовина 6 7 24 11

Сировина и роба 2.622 3.674 3.712 3.012

1Ć, Дужници 2.233 5.169 5.160 7.553

a- .Менице 365 -- 34 ---

r- Хартије од вредности — --- 34 34

k.
io

Пасива

'Г лавница 3.000 3.000 3.00) 3.000

i- Општи резервни фонд 44 44 44 146

ć, Аморт. фонд фабр. зграде 575 898 1.231 1.432

r- -Аморт. фонд машина 1.619 2.313 3.016 3.981

Аморт. фонд куће за стан. 20 26 31 37

'Повериоци 13.590 16.440 15.524 15.929

.Добит 28 43 109 167

Збир биланса 18.877 22.764 22.955 24.693

У

>ј

Рачун губитка и

Расходи

Трошкови 1.148

добитка

1.227 1.264 1.187

o ‘ТТорези 242 481 477 655

:e 'Камата 510 481 942 400

)- Отписи — амортиз. 584 1.027 1.045 1.17 7

a .Дубиозна потраживања --- --- — 25

D .Добит 28 43 109 167

1-
Приходи

Бруто добит 2.473 3.662 3.794 3.611

Пренос из ран. година 39 28 43 --
И :3бир прихода или расхода 2.512 3.691 3.838 3.611

2 Збир биланса у 1935 je за 1,74 милиона већи него у

e претходној години и износи 24,69 милиона динара. У па-

сиви биланса ово je повећање изазвано порастом фон- 

дова, у првом реду амортизационих, као и поверилаца. 

Тлавница je остала непромењена са 3 милиона динара, з 

фондови, заједно са амортизационим фондовима, износе 

15,59 милиона према 4,32 милиона у 1934 години. Резервни 

•фонд износи 146 хиљада, a амортизациони фондови 5,45 

милиона, и то амортизациони фонд машина 3,98 милиона, 

a онај непокретности 1,47 милиона динара. Амортизаци- 

-они фондови показују стално релативно јак пораст. To je 

н потребно, јер се инвестиције, a нарочито алат и машине, 

у овој грани производње брзо троше.

Повериоци достижу крајем 1935 године 15,93 мили-

• она и већи су за 400 хиљада него у 1934 години. Међутим, 

:-у односу на 1933 повериоци су прошле године били за око 

500 хиљада мањи. Већи део туђих средстава није кратко- 

•-рочан, због чега се може без ризика употребити и за 

дугорочне инвестиције.

Код инвестиција у активи промене према претход- 

-ној години су незнатне. Једино код машина имамо мали 

iiopacT од 56 хиљада динара. Крајем 1935 инвестиције су 

•билансиране са 14,08 милиона према 14,02 милиона у 1934 

И 13,65 милиона у 1932 год. Према 1930 години оне су се 

повећале за преко 7 милиона, што je веома много и што 

доказује да je фабрика не само снабдевана модерним ма- 

шинама, него и способна да одговори великим поруџби- 

лама. Машине које су у активи исказане са 7,13 милиона 

већ су амортизоване образовањем одговарајућег фонда у 

ласиви са 3,98 милиона, односно са 56%. Вредност зграда 

•и земљишта износи 6,94 милиона. Ha супрот томе амор- 

тизациони фонд зграда у пасиви износи 1,47 милиона. To 

значи да су и зграде већ амортизоване са 21/%.

У активи имамо још две интересантне позиције: 

„дужнике и залиху сировина и робе. Дужници су прошле

године порасли за 2,4 милиона, са 5,16 на 7,55 милиона ди- 

нара, a залихе робе и сировина je смањена са 3,71 на 3,01 

милиона. Промена код ових двеју позиција показује да je 

пословање у 1935 било знатно живље него у току неко- 

лико ранијих година.

Збир прихода у 1935 био je ипак за 227 хиљ. мањи 

него у 1934 години. Kao што je већ споменуто, то je по- 

следица пораста цена сировина и спуштања цена готовим 

производима. Интересантно je смањење расхода на ка- 

матама, иако су повериоци већи. Управа напомиње у свом 

извештају, да су главни повериоци снизили камате за њи- 

хова робна потраживања на половину. Код трошкова je 

такође постигнута извесна уштеда, иако je промет био 

јачи него претходне године. Иначе, расходи на име пореза 

су знатно порасли. У  1935 они су били 655 хиљада према 

477 хиљада у 1934. Амортизација износи 1,17 милиона пре- 

ма 1,04 милион у претходној години.

Чиста добит у 1934 била je 66 хиљада; у 1935 она 

износи 167 хиљада. To значи да je за 101 хиљаду већа, 

али се ипак не може означити као потпуно задовољава- 

јућа, с обзиром на то што главница износи 3 милиона, a 

укупна сопствена средства фабрике 8,76 милиона динара. 

Од чисте добити дотирано je резервном фонду 150 хиљ., 

a остатак од 17 хиљ. исплаћен je управи као тантијема.

„МОНТАНИКА“ Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Најважнија муштерија наших рудника угља су 

Државне железнице. Пословни успех или неуспех наших 

приватних рудника у многоме зависи од обима њених на- 

бавака, начина плаћања и осталих услова. Годишњи изве- 

штај „Монтаника“ a. д. врло je поучан у том погледу. 

Државне железнице снизиле су цене праном угљу у бу- 

џетској 1935/36 год. за 3,61%, са 227,71 дин. на 219,80 дин., 

a непраном угљу са 200,67 на 193,70 дин., док су порасле 

цене скоро свих сировина.

Државне железнице доследно настављају, своју већ 

годинама вођену политику обарања цена, без обзира на 

рентабилитет наших рудника. У претходној години, као 

што видимо из прошлогодишње анализе „Монтаника“ д.д., 

Државне железнице правдале су тадање , снижење цене 

угља смањењем тарифе. Било би доследно да се овогоди- 

шње повишење тарифе искористи за повећање цена угљу. 

To би била прека потреба да би се консолидовале прили- 

ке наших рудника угља, који су један од важних извора 

народног благостања. Други узрок тешкоћа je неуредно 

плаћање преузетог угља са стране Државних железница. 

Изгледа, a напоменуто je и у извештају, да су се прилике 

побољшале у том погледу. Али због ранијих заостатака 

доспелих плаћања нагомилали су се дугови, чија камата 

неповољно утиче на пословни резултат наших угљених 

рудника, што се може видети и из закључних рачуна 

„Монтаника“ д. д.

Рачун изравнања

Актива 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Благајна 305 252 292

Дужници 6.099 4.082 3.306

Хартије од вредности 7 9 46

Рудна поља 1.250 1.250 1.250

Жичана жељезница, машине,

алат и инвентар 8.629 10.825 11.393

Губитак 310 827 1.077

Пасива

Главница 2.000 2.000 2.000

Резервни фонд 41 41 41

Фонд амортизације 3.797 5.162 5.167

Повериоци 4.456 4.657 7.214

Банке 4.234 3.840 2.356
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Акцепти

Преносни рачуни 

Збир биланса

Збир биланса je у 1935 г. порастао за 680 хиљ. на 

17,36 мил. дин. Сопствена средства остала су иста и то 2 

мил. главница и 41 хиљ. дин. резервни фонд. Пораст зби- 

ра биланса скоро у целости отпада на повећање туђих 

средстава са 9,5 мил. на 10 мил. дин. Оне се састоје из 

поверилаца no текућим рачунима 7,2 мил. према 4,6 мил. 

у претходној години, дуговање банкама 2,85 мил. према 

3,8 мил. и 500 хиљ. меничних акцепта према 1 мил. дин. 

Банке и менични акцепти се смањују, док остали пове- 

риоци снажно расту. Промена у саставу позиције пове- 

риоца дозвољава закључак да je управа извршила свесно 

померање од банкарских и меничних кредита ка робним. 

Друга ставка која je допринела повећању збира биланса 

у ствари je прелазне природе и сачињава већ доспеле a 

jonl неисплаћене обавезе од 86 хиљ. дин. Фонд аморти- 

зације се повећао свега за 5 хиљ. дин. Његова висина 

одговара близу 50% инвестиција, што je с обзиром на 

сталне текуће обнове примерно.

Инвестиције укључиво жичане железнице стално 

расту, и то ca 8,6 мил. у 1933 г. на 10,8 мил. и 11,4 мил. у 

двема наредним годинама. Рудна поља исказана су у 

непромењеној вредности од 125 мил. дин. Врло повољно 

обележје даје билансу опадање дужника са 6 мил. у 1933 

год. на 4 мил. у 1934 год. и 3,3 мил. у 1935 год. Али упр- 

кос томе сразмерно je још велика свота којом рудник 

мора да финансира своје муштерије. Благајна нешто над- 

машује прошлогодишњу своту и износи 292 хиљ. дин. 

према 252 хиљ. Хартије од вредности порасле су са 9 хиљ. 

на 46 хил>. дин.

Угљени рудник „Монтаника“ — Мајевица код Си- 

минхана, који je у пролеће 1934 год. снабдевен уређајем 

sa прање и сепарацију, даје један од најбољих угаља у 

држави. Неоспорно je да ће и наша приватна индустрија 

радо куповати мајевички угаљ, који досада није био уве- 

ден, пошто je друштво првенствено снабдевало државне 

жељезнице. Већ у прошлој години уложено je много на- 

пора за придобијања приватних поруџбина, што he се 

појачати убудуће. „Монтаника“ je у 1935 год. приватни- 

цима продала 9 хиљ. тона (око једне шестине своје про- 

изводње). Продаја угља дала je бруто 12,2 мил. дин. 

Томе на супрот производни трошкови износили су 8,6 

мил. дин., управни трошкови 2,5 мил., камате 817 хиљ. и 

порез 512 хиљ. дин. Губитак у 1935 години био je 251 хиљ. 

дин. који ће се заједно са оним из претходне године од 

826 хиљ. дин., у укупном износу од 1,077 хиљ. дин., пре- 

нети у идућу годину и амортизовати из идућих добитака. 

Ако се прилике само иоле поправе да државне железни- 

це покажу више разумевања за тежак положај лифера- 

ната, „Монтаника“ ће врло брзо ликвидирати губитак.

У управном одбору су г. г. д-р Владимир Турковић, 

A. Галзигна, д-р Ј. Томљеновић и Велимир Вулетић. Чла- 

нови надзорног одбора су г. г.: д-р Баљић и В. Бадалић.

DUNAVSKA BANKA, BEOGRAD

U red zavoda koji su jedva tangirani još uvek posto

jećom krizom, pripada i Dunavska banka u Beogradu. Po

slovni izveštaj naglašava da se zavod i u prošloj godini ogra

ničio na poslove sa dosadašnjim komitentima i da se nije 

upuštao u nove veče poslove, Kao i dosada banka se u proš

loj godini starala da održi svoj likviditet i da stavi ulagači

ma svaki traženi iznos na raspoloženje. Bilansi i računi do

bitka i gubitka, za poslednje četiri godine, daju sledeću sliku:

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Gotovina 4.160 5.293 4.929 10.906
Menice 5.109 4.578 3.945 3.887

Dužnici 77.697 90.847 67.061 71.274"-

Nepokretnosti 444 568 618 1.262'

Hartije od vrednosti 12.352 11.564 10.890 9.636

Inventar 119 109 98 88-

Kaucije, ostave i garanc. 76.568 88.290 67.168 46.885

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Rezervni fond 4.661 7.787 8.779 12.779

Fond za kursnu razliku

po obavezama — — 1.300 1.499;

Poverioci 25.337 31.600 19.620 45.569

Ulozi 47.334 51.864 35.863 18.74©

Prenosna kamata 55 39 14 29

Nepodignuta dividenda 10 1 5 8

Kaucije, ostave i garanc. 76.568 88.290 67.168 46.885

Tantijema 175 208 343 343

Dividenda 1.600 1.400 1.500 1.600

Prenos dobiti 711 82 117 474

Zbir bilansa 176.450 201.271 154.721 143.929

Kačsrn

Rasiiodš

dobitka

1832

i gtoitk® 

1833 1934 1 9 »

Kamate 4.262

u hiljadama dinara 

5.097 1.664 867

Troškovi 2.131 2.181 2.493 1.807

Otpisi 3,931 2.531 234 10

Prenos za fond za

kursne razlike — — — 199

Čista dobit 3.427 3.371 4.037 5.69f>

Prihodi

Prenos dobitka 281 711 82 117

Kamate i provizije 13.305 12.272 8.182 7.703

Prihod hart, od vred. 22 10 36 22

Prihod od nepokretnosti 143 186 129 115

Naplaćena otp. potraž. — — — 473-

Kursna razlika — — — 141

Zbir prihoda ili rashoda 13.751 13.181 8.428 8.571

Iz ovih cifara može se razabrati da se je obim banči- 

nih poslova od početka krize stalno smanjivao, iako ovo sma

njenje u poslednjoj godini nije baš osetljivo. Ulozi na štednju 

smanjili su se u prošloj godini za oko 17,000.000 dinara, »  

međutim povećao se račun poverilaca na tek. računima za 

oko 21,000.000 dinara. Račun nekretnina povećao se u 1935 

god. za 633.302.50 na 1,251.603.50 dinara, što, valjda, dolazi 

od toga što je banka bila primorana da preuzme putem sud

ske dražbe nekoliko nekretnina svojih dužnika.

Interesantno je navesti iz bančinog poslovnog izveštaja 

jednu okolnost na koju se sve češće žale naše banke. Poreska 

vlast nije priznala kao odbitnu stavku iznos od 604.026.— di

nara koja je bila, prema zaključku glavne skupštine iz godine 

1934, otpisana kao sumnjivo potraživanje. Radi toga taj se 

iznos uneo u bilans za prošlu godinu opet kao potraživanje 

među aktivu, te se isti iznos kao već oporezovan doda©’ 

opštem rezervnom fondu. Poreska vlast traži da se donese 

za svako sumnjivo potraživanje dokaz da je bilo utuženo i 

da je ovrha ostala bez uspeha. Takav dokaz ne može se 

uvek doneti, jer se dešava da se sumnjiva potraživanja kao 

neuteriva i ne utuže.

Uvažujući ovo stanovište poreskih vlasti, banka je već u 

prošloj godini ustanovila specijalan rezervni fond za sum

njiva potraživanja u iznosu od 1,000.000.— dinara koja se 

svota dotacijom istog iznosa iz čiste dobiti poslednje godine 

povećala na 2,000.000 dinara, što je znak velike opreznosti 

bančine uprave. Isto tako može se opreznost bančinog vod

stva razabrati i iz toga što je bio i u prošloj godini napla

ćen veći iznos otpisanih potraživanja.

Banka je u prošloj godini svojim deoničarima za 193S 

god. dodelila dividendu od 8%.

2.075 1.000 500

--- ---  86
16.601 16.705 17.365
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Uvećan broj

Садржај:

Opšte Jugoslovensko bankarsko društvo a. d., Beograd—Zagreb 

Trgovački fond i njegova Hipotekama banka, Beograd 

Југословенска банка д. д., Загреб 

Tehnička banka a. d., Beograd

OPŠTE JUGOSLOVENSKO BANKARSKO DRUŠTVO A, D., 

BEOGRAD—ZAGREB

Iako se preko cele godine bavimo čitanjem bilansa na

ših vodećih banaka i drugih akcionarskih društava, ipak nam 

se retko pruža zadovoljstvo da vidimo tako povoljan i do

bar izveštaj, kao što je onaj Opšteg jugoslovenskog bankar

skog društva. Ni u toku 1935 kriza bankarstva nije pokazala 

nikakvo jače popuštanje. Međutim, uprava Opšteg jugoslo

venskog bankarskog društva govori u svom poslovnom iz- 

veštaju o »nesmetanom poslovanju zavoda kroz sve godine 

krize«. Što je najvažnije, to nije obična fraza, već stvarnost 

koju potvrđuju i bančini završni računi.

Banka se nije poslužila nikakvim zaštitnim merama. Pa 

ipak, kod nje je odliv uloga prestao već u 1932 godini. Šta 

više, njeni su ulozi danas veći nego u 1929 ili 1930, kada o 

krizi poverenja nije bilo ni govora. Ulozi na knjižice, koji 

su krajem 1929 iznosili 105 miliona, a krajem 1930 godine 120 

miliona dinara, svedeni su do kraja 1932 na 39 miliona. U 1933 

porasli su za 2,5 miliona, u 1934 za 12,7 miliona, a u 1935 za

17,2 miliona, tako da krajem 1935 iznose 71,4 miliona dinara. 

Kretanje uloga po tekućim računima bilo je još povoljnije. 

U 1929 oni iznose 27,6 miliona, u 1930 godini 42,5 miliona, 

a krajem 1932 godine 27,78 miliona, gotovo jednako kao i 

krajem 1929. U 1933 godini imamo, zatim, snažan porast na

114,6 miliona. U 1934 porast iznosi 2 miliona, a u 1935 ulozi 

po tekućim računima rastu za daljih 23 miliona — na 139,5 

miliona dinara. Prema tome, obe vrste uloga porasle su od 

1932 do kraja 1935 godine sa 67 na 211 miliona dinara, od

nosno oni su kroz to vreme više nego utrostručeni i krajem 

1935 veći su za 47 miliona nego u 1930 ili veći za 77 miliona 

nego u 1929 godini.

Iz pomenutog kretanja uloga i razvitka ostalih ban- 

činih poslova može se izvesti čitav niz neobično interesan

tnih zaključaka. Pre svega, ovde imamo punu potvrdu naše 

stare teze, da je naše bankarstvo bilo žrtva panike ulagača. 

U septembru 1931 solidnost i likviditet ogromne većine naših 

banaka bili su na visini. To važi pogotovu za Opšte jugoslo

vensko bankarsko društvo, u čiju solidnost i likviditet niko 

nije mogao ni da posumnja. Ulagačima je pružalo sve mo

guće garancije i postojanje neobično jakog zaleđa. Povećanje 

uloga pod takvim okolnostima ne može se zaista drukčije 

objasniti nego naročitim nenormalnim psihološkim stanjem 

ulagača.

Uprava Opšteg jugoslovenskog bankarskog društva je 

to odmah uočila, pa je paniku uspešno suzbijala odgovara

jućim sredstvima, tj. održavanjem ogromnog likviditeta i 

isplaćivanjem sviju zatraženih suma. Raspoloživa gotovina 

iznosila je krajem 1931 godine 41,5 miliona; u 1932 ona raste 

za 12 miliona, a u 1933 za daljih 26 miliona — na 79 mili

ona dinara. U 1934 gotovina se smanjuje na 72,5 miliona, 

ali prošle godine ona opet raste i iznosi 86,4 miliona dinara. 

Krajem 1935 gotovina je za 26,4 miliona veća od bančine 

glavnice i za 15 miliona veća ođ uloga na knjižice. Ukupna 

tuđa sredstva, koja iznose 264 miliona, pokrivena su sa 33r% 

gotovinom. Razume se da držanje tako ogromne gotovine 

iskazuje osetne žrtve u kamatama, ali je to banku sačuvalo 

od svakog iznenađenja i omogućilo joj je normalno poslo

vanje i u najtežim fazama bankarske krize. Iz ovog bi se 

mogao izvesti i dalji zaključak da je bankarska kriza krat

kog roka, ako se suzbija odgovarajućim merama.

Inače, Opšte jugoslovensko bankarsko društvo nije se 

zanelo lakoćom kojom je dosta rano suzbilo neopravdanu 

paniku, ulagača, već je — kao što smo videli — ne žaleći 

žrtve povećavalo svoj likviditet u koliko se kriza više pogor

šavala. Osim toga, bančina uprava se striktno pridržavala 

svog programa apsolutnog pročišćavanja aktive. Sva i malo 

sumnjiva potraživanja najrigoroznije su otpisivana. Do 1933 

banka nije morala ni da vrši naročito velike otpise. Međutim, 

usled đefiacione politike i pogoršavanja privrednih prilika 

neizbežno se moralo pogoršati i stanje nekih bančinih duž

nika. Nastale gubitke banka je likvidirala na neobično radi

kalan i vrlo originalan način.

Izvršeni su sledeči otpisi:

1931 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara 

Nenapl. potraž. 5.794 4.239 22.137 16.423 3.613

Kurs. razl. efekata 3.003 1.426 475 869 —

Kurs razl. deviza — — 1.442 1 — —•

Ukupno 8797 5.665 24.054 17.292 3.613

Za to su upotrebljena sledeća sredstva:

Iz dobiti tek. god. 8.797 5.665 6.156 4.292 3.613

Red. rez. fond — — 12.568 — —

Latentna rezerva — — 5.330 — —

Specijalna rezerva •—- — — 13.000 —

Kao što se vidi, banka i njeni akcionari nisu žalili žr

tve, kad se radilo o tome da se ona dovede u što normalnije 

stanje i da se istovremeno pojača njena kreditna snaga. Šta 

više, veliki strani akcionari poklonili su banci 1934 godine 

40 miliona dinara oličenih u 200 hiljada akcija a 200 dinara, 

koje je ona mogla da amortizira bez ikakvih troškova. U vezi
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s tim doneta je na godišnjem zboru od 11 avgusta 1934 od

luka, da se glavnica snizi od 100 na 60 miliona. Ovako do- 

bijena razlika od 40 miliona upotrebljena je za stvaranje 

specijalne rezerve, koja se ne unosi u bilans, već se daje u 

ruke upravi. Od ove rezerve upotrebljeno je u 1934 godini

13 miliona, a ostatak od 27 miliona ostaje kao rezerva za 

eventualne buduće gubitke.

Sledeća tablica može dobro da nam posluži za ocenu 

bančinog poslovanja u 1935 i razvitka u toku poslednje če

tiri godine:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 53.399 79.137 72.516 86.408

Menice 55.141 49.750 49.405 38.463

Dužnici 208.365 196.862 168.302 174.742

Hart, od vrednosti 5.852 5.253 6.673 18.934

Nepokretnosti 20.168 20.609 20.896 20.811

Prelazni račun 2.002 409 349 630

Gar., akreditivi itd. 48.733 45.292 65.760 60.497

Pasiva

Glavnica 100.000 100.000 60.000 60.000

Red. rez. fond 27.568 15.000 15.000 15.000

Ulozi na knjižice 39.054 41.583 54.273 71.426

Ulozi po tek. rač. 27.780 114.606 116.518 139.533

Poverioci 149.335 79.384 71.578 53.212

Reeskont — 807 — —

Gar., akreditivi itd. 48.733 45.292 65.760 60.497

Prenos dobiti iz ran. god. 598 704 638 770

Dobit tek. god. 5.771 6.090 4.424 3.659

Ostatak dobiti posle otpisa 704 638 770 817

Zbir bilansa 393.660 397.312 383.901 400.485

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamate 12.840 11.799 10.817 9.761

Plate i troškovi 12.003 10.715 10.660 10.548

Porezi 1.280 1.284 1.393 1.195

Otpis nenapl. potraž. 4.239 16.807 16.422 3.613

Otpis lat. rezervi — 5.330 — —

Otpis kurs. razl. efekata 1.425 475 869 —

Otpis kurs. razl. deviza — 1.442 — —

Višak kao dobit 704 638 770 817

Prihodi

Prenos dobiti 598 704 638 770

Kamata 23.700 20.975 19.934 18.288

Provizije i raz. prih. 7.498 8.221 6.672 6.186

Prih. od nepokretnosti 696 693 688 690

Prenos iz spec. rezerve — — 13.000 —

Prenos iz red. rez. fonda — 12.568 — —

Upotreblj. latentna rez. — 5.330 — —

Zbir prihoda ili rashoda 32.492 48.491 40.933 25.934

Zavod u svom današnjem obliku nastao je aprila 1928, 

kada su zagrebački i beogradski filijali Wiener Bank-Vereina 

uz učešće domaćih kapitalista i oslonom na inostrane pro

tektore (u prvom redu Banque Beige pour l’Etranger) osno

vali novo bankarsko društvo, koje je već prilikom osnivanja 

snabdeveno ogromnim sopstvenim sredstvima od 125 miliona 

(od čega je bila glavnica 100 miliona, a rezerve 25 miliona 

dinara).

Zbog vrlo povoljnog poslovnog razvoja zbir bilansa je 

porastao do kraja 1929 godine na 602 miliona. Priliv kapitala 

u 1929 i 1930 bio je toliki, da ga zavod nije mogao da pla

sira u zemlji, već je jedan deo od toga upotrebljen za ispla

tu stranih poverilaca, tako da krajem 1930 i zbir bilansa pada 

na 540 miliona. Kao što je već spomenuto, u 1931 i 1932 go

dini dolazi do izvesnog odliva uloga. Sasvim obrnuto tome 

poverioci ostaju gotovo nepromenjeni, odnosno u 1931 pa

daju sa 165 na 164 miliona, a do kraja 1932 godine na 149 

miliona. Tu se pokazalo koliko je korisno po banku imati 

jake patronizirajuće zavode na strani. Oni su stajali u rezervi 

za slučaj da odliv domaćih kapitala uzme razmere koje 

banka ne bi mogla da podnese bez jačeg ograničavanja svo

jih plasmana. Pošto je u toku poslednje tri godine priliv 

uloga bio znatan, a nije bilo moguće plasirati sva raspolo

živa sredstva u poslove koji se lako rriogu likvidirati ili mo- 

bilizovati, »poverioci« su reducirani sa 149,3 miliona u 1932 

na 71,5 miliona u 1934. Ova pozicija, u kojoj su uključene i 

bančine obaveze u stranim devizama, smanjena je prošle 

godine za daljih 18 miliona — na 53,2 miliona, delom zbog 

izvršenih otplata, a delom usled promene nekih deviznih 

kurseva.

Reeskontni kredit kod Narodne banke je slabo isko- 

rišćavan, odnosno čedni iznosi koji su se javljali u 1931 i 1933 

u celosti su isplaćeni.

Kod bančinih sopstvenih sredstava u prošloj godini nije 

bilo promena. Glavnica iznosi 60 miliona, a redovni rezervni 

fond 15 miliona dinara.

Interesantne su i struktureine promene u aktivi. Već je 

spomenuto veliko uvećanje blagajničkog stanja. Dužnici po 

tekućem računu su porasli sa 168,3 na 174,7 miliona. Bančin 

portfelj tnenica smanjio se u 1935 godini za 11 miliona, sa

49,4 na 38,4 miliona. Bančina uprava to objašnjava time »što 

gotovo i nema pravih trgovačkih menica, koje još nisu do

voljno uobičajene u našoj zemlji kao sredstvo za dobivanje 

kredita«. Inače, banka stalno radi na konsolidovanju i po

stepenoj likvidaciji starih računa pogođenih posledicama pri

vredne depresije, a nove kredite odobrava samo, ako su za

ista sasvim kratkoročni i potpuno sigurni.

Nepokretnosti iznose 20,8 miliona i ostale su gotovo 

nepromenjene. Međutim, hartije od vrednosti pokazuju znat

niji porast. Sa 6,67 miliona u 1934 one su povećane na 18,93 

miliona u 1935 godini, delom zbog povećanja bančinog plas

mana u državnim hartijama od vrednosti, a poglavito zbog 

toga što je Opšte jugoslovensko bankarsko društvo uče

stvovalo kod upisa nove emisije akcija »Slaveks« d. d. za 

šumsku industriju, posle uspešne rekonstrukcije tog predu

zeća koja je izvršena bančinom potporom.

Račun gubitka i dobitka pokazuje s jedne strane malo 

smanjenje izdataka, a s druge strane osetnije sniženje za

rade od kamata, provizija i raznih prihoda. Porezi, plate i 

troškovi ostali su gotovo nepromenjeni, a pasivna kamata iz

nosi 9,7 miliona prema 10,8 miliona u prethodnoj godini. Na 

ime aktivne kamate naplaćeno je 18,3 miliona odnosno za 

1,65 miliona manje nego u 1934. Provizije i razni prihodi ta

kođe su manji za oko 500 hiljada i iznose 6,18 miliona. U 

ovom sniženju prihoda odrazuje se žrtva koju banci nalaže 

održavanje velike likvidnosti, a jednim delom to je posledica 

smanjenog deviznog poslovanja zbog klirinških ugovora, sku

čenog obima berzanskih operacija i opšteg sniženja kamatnih 

stopa i bankarskih provizija.

Čisti poslovni višak u 1935 iznosi 3 miliona 659 hiljada 

prema 4,42 miliona u 1934. Sa prenosom iz prethodne godine
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poslovni višak u 1935 iznosi 4,43 milina. Od toga je upotreb- 

ljeno 3 miliona 613 hiljada za otpis starih nenaplativih po

traživanja, a ostatak od 817 hiljada prenosi se na novi račun.

Opšte jugoslovensko bankarsko društvo ima svoje 

zavode u Beogradu i Zagrebu i filijale u Ljubljani i Novom 

Sadu.

U upravnom odboru su gospoda: Pol Ramlo, potpret- 

sednik; Vladimir Arko, d-r Ivo Benkovič, Nikola Berković, 

Oto Frojnd, Rober Ged, Vladimir R. Gođevac, Edmon Gold- 

šmit, d-r Vasilije I. Jovanovič, d-r Milan Marič, d-r Emil 

Miler, d-r Ivan Ribar i Alfred Švare, članovi. U nadzornom 

odboru su gospoda: Pavle V. Mijatović, pretsednik; d-r Adolf 

Kanic, Jovan D. Krsmanović, Nikola Najman i Georg Tengler, 

članovi.

TRGOVAČKI FOND I NJEGOVA HIPOTEKARNA BANKA, 

BEOGRAD

U našim ranijim analizama detaljno smo izložili cilj i 

razvitak i osobenosti Trgovačkog fonda i njegove hipote

karne banke, pa smatramo da će ovoga puta biti dovoljna 

i kratka rekapitulacija. Trgovački fond je osnovan pre 

ravno trideset i dve godine od strane beogradskih trgovaca 

i trg. pomoćnika, sa ciljem da obezbedi penzije članovima 

odnosno njihovim porodicama za slučaj iznemoglosti, starosti 

i smrti. Uobičajeno je da se kapitali ovakvih ustanova — fon

dova — daju na priplod novčanim zavodima, najčešće javno

pravnim, ili da se plasiraju u pupilarno sigurne hartije od 

vrednosti. Beogradski trgovci su smatrali da kapital svog 

penzionog fonda mogu da oplođavaju poslovno, a ne renti- 

jerski. Izabran je bankarski posao, i to hipotekarni — kao 

najsigurniji. Na taj način je stvorena jedna specijalna hipo

tekama ustanova, koja je danas, pored Državne hipotekarne 

banke, najveća ove vrste u našoj zemlji.

Brojno stanje članova fonda iznosilo je krajem 1934 

godine 1816; u toku 1935 pristupilo je 30 novih članova, čime 

se broj popeo na 1846 članova. Zatim je u toku godine 10 

članova izgubilo pravo na dalje ulaganje a potpuno je ispla

ćen članski ulog 5 članova, tako da ih je krajem godine ostalo 

1831. Međutim, 291 član prima već penziju, a 546 članova 

nije više obavezno na ulaganje. Na taj način ostaju 994 ak

tivna člana ulagača, čije mesečne uplate variraju između 10 i 

5000 dinara. Suma uloga koji će se primiti u toku 1936 od 

ovih članova izneće 5,5 miliona.

Poslovanje u 1935 bilo je neobično povoljno, kao što 

se to vidi iz sledeče tablice, u kojoj smo uporedili glavne bi- 

lansne pozicije za četiri poslednje godine.

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna i žiro 3.457 3.469 7.431 2.160

Blag. zapisi Min. fin. — — 8.057 21.100

Kratk. zajm. na nepokr. 107.134 112.814 110.674 111.185

Dugor. zajm. na nepokr. 1.417 1.301 956 29
Zajm. na hart, od vred. 3.644 2.716 2.433 7.204

Zajmovi po tek. rač. — — —- 6.599

Nepokretnosti 2.220 1.428 2.108 1.875

Pokretnosti 213 189 173 160
Vredn. gar. fonda 1.520 2.165 2.651 4.064

Razna aktiva 288 125 215 130
Ostave 117.291 120.638 121.781 146.678
Garancije 152.123 163.690 170.059 183.301
Depo banč. akcepata 1.000 1.000 1.000 1.000

Pasiva

Glavnica 65.106 75.915 86.960 97.243

Fondovi 3.702 4.848 . 5.974 7.417

Ulozi na štednju 38.891 40.013 38.363 38.122

Poverioci 9.309 1.020 — 6.592

Potraž. državno 235 311 326 375

Prenosna kamata 1.638 1.773 2.205 3.074

Prenosna zakupnina — — — 22

Tantijema 562 473 399 316

Razna pasiva 363 854 549 1.347

Zbir bilansa 390.312 409.537 427.539 485.486

Obrtni kapital 119.898 125.209 132.048 154.507

Pada u oči naglo povećanje glavnice, sa 65 miliona u

1932 na 97 miliona u 1935. Glavnica je promenljiva. Ona je u 

stvari zbir ukapitalisanih uloga članova. U 1935 je naplaćeno 

na ime članskog uloga 5,23 miliona, a iz čistog dobitka je 

izdvojena suma od 6,8 miliona kao 8% ukamaćenje glavnice 

u njenom iznosu na dan 31 decembra 1934. Posle odbitka 

iznosa za odobrene penzije od 1,5 miliona i iznosa od 428 hi

ljada za ugašene uloge, ukupni porast glavnice u 1935 iznosi 

per saldo 10,28 miliona. Rezervni fondovi su takođe porasli 

sa 5,97 na 7.4 miliona, tako da su ukupna bančina sopstvena 

sretstva krajem 1935 godine dostigla iznos od 104,66 miliona 

dinara. Time je Hipotekama banka trgovačkog fonda došla 

u red naših najvećih banaka.

Kod uloga na štednju, koji su krajem 1935 iskazani sa 

38,12 miliona, promene su relativno neznatne. U toku godine 

je primljeno 27.5 miliona, a isplaćeno ukupno 27.7 miliona. 

Prema tome ulozi na štednju smanjeni su u 1935 za 221 hi

ljadu dinara. Ulagačima je plaćena kamata od prosečno 4,5%, 

a od januara 1936 za sve uloge na štednju važi kamatna 

stopa od 4%.

U bilansu za 1934 godinu pozicija »Poverioci« nije 

uopšte postojala, a prošle godine je iskazana sa 6,59 miliona. 

Uprava napominje u svom izveštaju da je u prvom polgođu

1935 tražnja za novim hipotekarnim zajmovima bila nešto 

slabija, tako da se u taj posao nije mogla plasirati sva ra

spoloživa gotovina. Zbog toga se u pojačanoj meri pristupilo 

eskontovanju blagajničkih zapisa Ministarstva finansija i odo

bravanju kredita na hartije od vrednosti i po tekućem ra

čunu. Pošto se ovaj posao pokazao kao vrlo siguran i uno

san, banka je u septembru 1935 počela da iskorišćava i kre

dite koji su njoj odobreni.

Prenosna kamata, koja pretstavlja već zarađenu dobit 

za sledeću godinu, dostigla je rekordnu visinu od 3,07 mi

liona, prema 2,2 miliona u 1934. Time bi se bančina glavnica 

mogla već sada ukamatiti sa 3%. Kod ostalih pozicija u pa

sivi promene su prema prethodnoj godini neznatne. Treba 

jedino spomenuti da je razna pasiva porasla sa 549 hiljada 

na 1.34 miliona.

Ukupni obrtni kapital bančin povećan je u 1935 za 22,5 

miliona, sa 132 na 154.5 miliona dinara.

Najveći deo obrtnog kapitala (72% odnosno 111,18 

miliona dinara) plasiran je u kratkoročne zajmove na nepo

kretnosti. Prema 1934 ova je pozicija ostala gotovo nepro- 

menjena. To su krediti koje banka daje za zidanje zgrada. 

Kad dužnik dovrši zgradu i sve formalnosti, obraća se Dr

žavnoj hipotekarnoj banci za dugoročni kredit kojim ispla

ćuje svoj dug kod Trgovačkog fonda. Za Hipotekarnu ban

ku trgovačkog fonda posao je potpuno siguran, pošto ona 

odobrava kredit samo na prva mesta i to u ograničenom 

iznosu.

Dugoročne zajmove na nepokretnosti Banka je i ra

nije odobravala samo u neznatnoj meri. Prošle godine oni su 

svedeni od 546 hiljada na ciglo 29 hiljada dinara. Međutim, 

zajmovi na hartije od vrednosti su povećani sa 2,43 na 7.2
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miliona, a Blagajnički zapisi Ministarstva finansija . sa 8.05 

na 21.1 miliona. Dakle, ove dve pozicije su skoro utrostruče- 

ne. Kao potpuno nova pojavljuje se pozicija zajmova po te

kućim računima sa 6,6 miliona.

U 1935 banka je odobrila i isplatila novih zajmova za 

ukupno 43,77 miliona prema 24,42 miliona u 1934, a naplatila 

je od svih bančinih dužnika na ime otplata 32,82 miliona 

(27.18 miliona u 1934) i na ime interesa 13.68 miliona (13.83 

miliona u 1934). Ukupna suma plasiranih zajmova na hipote

ku, lombard i tekuće račune krajem 1935 iznosi 125 miliona. 

Banka je prošle godine smanjila kamatnu stopu na odobrene 

zajmove, prvo po novim na 9% i 8%, a ubrzo posle toga 

i po starim zajmovima od 1Q% na 9% i na 8%. Od početka

1936 ona naplaćuje na hipotekarne zajmove 8%, a na lom- 

bardne 7|%;.

Gotovina u blagajni i na žiro-računima je smanjena sa 

7,43 na 2.16 miliona. Vrednost bančinih nepokretnosti iska

zana je krajem 1935 godine sa 1.87 miliona prema 2.1 miliona 

u 1934. Banka je i prošle godine kod svojih nepokretnih ima

nja izvršila otpis od 350 hiljada dinara.

Na poslednjoj redovnoj skupštini uprava bančina je sa- 

opštila članovima »da stoji odlučno na gledištu, da treba ku

piti u prvoj povoljnoj prilici jedno reprezentativno nepo

kretno imanje za banku«. Prema pisanju »Politike« od 17 

maja o. g. ta se namera već privodi u delo. Banka kupuje, 

naime, za 8 i po miliona kafanu »Albanija« sa nekoliko okol

nih starih zgrada, koje će se srušiti, da bi se na njihovom 

mestu podigla palata koja će dostojno reprezentovati Trgo

vački fond i njegovu hipotekarnu banku.

Račun gubitka i dobitka za četiri poslednje godine 

ovako izgleda:

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934

u hiljadama dinara

1935

Kamata 3.741 2.751 2.160 1.851

Admin. troškovi 330 175 121 133

Troškovi po budžetu 743 741 748 748

Otpisi 688 1.253 764 894

Dobit 7.023 7.380 8.109 8.017

Prihodi

Kamata 12.137 12.106 11.623 10.868

Prihod od gar. fonda 145 125 187 207

Prihod od trg. fonda 219 44 55 32

Nepokretna imanja — — — 82

Napi. otpis, potraž. — — — 409

Razni prihodi 25 26 35 47

Zbir prihoda ili rashoda 12.525 12.301 11.901 11.644

Uprkos proširenju poslovanja bruto prihodi su manji

nego u tri prethodne godine, što je posledica obaranja ka

mata. Međutim, smanjenje bruto-prihoda nije znatno. U 1935 

oni iznose 11.64 miliona prema 11,9 miliona dinara u 1934 

godini. Kamata po hipotekarnim zajmovima iznosi 9.31 mi

liona prema 11.10 miliona u 1934. Dakle u 1935 je manja za

2.8 miliona. Nasuprot tome, kamata po blagajničkim zapisima 

Min. fin. iznosi 909 hiljada i veća je za 667 hiljada nego u 

prethodnoj godini. Na ime kamate po tekućim računima na

plaćeno je 301 hiljada dinara, dok se u 1934 ova pozicija 

nije ni javljala. Kod kamate po lombardnim zajmovima i po 

Blagajničkim zapisima Narodne banke razlike prema pret

hodnoj godini su neznatne. Na strani prihoda imamo i jednu

novu, dosta utešnu poziciju, haime »naplaćena otpisana po

traživanja«, koja iznose 409 hiljada. Ova pozicija svedoči o 

rigoroznosti kojom banka bilansira.

Ukupni rashodi u 1935 godini, zajedno sa otpisima, iz

nose 3.63 miliona prema 3.75 miliona u prethodnoj godini. 

Otpisi su za 130 hiljada veći, a pasivne kamate za 309 hilja

da manje. Kod ostalih pozicija na strani gubitka promene 

prema prethodnoj godini su neznatne.

Od 8 miliona i 17 hiljada dobiti preneto je 6.8 miliona 

kao 8% ukamaćenje na račun glavnice, 633 hiljade dato je 

bančinim fondovima, 316 hiljada na ime tantijeme članovima 

oba odbora i činovništvu, 240 hiljada Ministarstvu trgovine i 

industrije, a ostatak od 22 hiljade je prenet na račun pre

nosne zakupnine za 1936 godinu.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Blagoje J. Anto- 

nijević, potpretsednik; Živojin M. Jankovič, Aca B. Dinić, 2i- 

van Todorovič, Čedomir T. Petrovič, Dušan T. Veljković, V i

tomir Simić, Raša M. Ćukovič, Milan O. Maksimovič, Milan 

B. Tomič, Avram Filipovič, članovi; Mihailo S. Švabič, direk

tor. U nadzornom odboru su gospoda: Mihailo S. Kandič,

pretsednik; Nikola M. Belovič, potretsednik; Milan V. Jovič, 

Gavrilo Ž. Radošević, Čeda J. Vukovič, Milan Gmizovič, čla

novi. Vladin komesar je g. Milan Dostanič.

ЈУГОСЛОВЕНСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Одлука Министарства o одобреној санацији достав- 
љена je Југословенској банци тек почетком 1935, због чега 
се успех санације и није могао одразити на банчином раду 
у 1933 и 1934 години. Међутим, закључни рачунм за 1935 
доказују нам да се банчино пословање опет нормализује 
и да се поверење улагача нагло враћа.

Иначе, санација je била темељита и радикална, a 
омогућена je искључиво тиме што je Живностенска банка 
у Прагу, као потраживајући завод, пристала на знатне жр 
тве. Она je на тај начин видно показала колико joj je ста- 
ло до оздрављења Југославенске банке и њеног даљег нор- 
малног пословања. Улагачи и остали повериоци били су 
сасвим поштеђени од претварања извесног дела њихових 
потраживања у акције и специјални резервни фонд, као 
што je то предвиђено Уредбом о заштити новчаних за- 
вода. Санација je извршена на тај начин да су за отпис 
губитака и сумњивих потраживања употребљени најпр . 
сви исказани резервни фондови у износу од 29,8 милиона, 
као и све интерне резерве. Затим je главница редуцирана.. 
од 100 на 40 милиона динара, тако да. Се за о-тпис могло 
употребити даљих 60 милиона. Живностенска банка није на 
томе стала, већ je ставила на расположење у корист сана- 
ције даљих 250 хиљада акција или за 10 милиона номина- 
ле, што je такође употребљено за отписе. После тога се 
главница од 30 милиона повишује на 50 милиона издава- 
њем 500.00 комада приоритетних акција од no 40 Динара, 
које преузима ЖивностенСка банка за своја потраживања.; 
Истовремено се од њених потраживања одваја даљи из- 
нос од 25 милиона, који je употребљен 'за стварање наро- 
читог резервног фонда.

О пословању у 1935 години Управа југословенске 
банке вели у свом извештају: „Наша настојања кретала су 
се у три главна правца, и то 1. ликвидирати што више ста- 
ре ангажмане у колико je то потребно за уређење наших 
старих обавеза, 2. подићи и развити нови посао и коначно 
3. ојачати мобилитет завода”. Банчини завршни рачуни за 
1935 годину, који се налазе на следећој таблици, показују 
нам да су у сва три правца постигнути повољни резултати;



•y.yr t u

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1834. 1935.
у хиљадама динара

јБлагајна и банке 20.553 24.494 25.403 43.932

■Девизе и валуте 6.298 1.614 1.945 2.356

Менице 62.735 62.663 60.816 58.477

Ломбард 16.353 4.641 4.738 3.166

Дужници 513.654 415.993 335.306 309.418

'Ефекти 33.505 18.089 17.419 16.799

Ефекти фонда заложн. 855 918 918 1.185

Курсна разлика ефеката 4.305 -- -- --

Сопствене заложнице 567 738 738 738

Конзорц. послови 15.140 7.880 7.837 4.399

Хипотекарни зајмови 10:895 12.168 11.547 11.578

Заост. обр. хип. зај. 1.427 274 493 346

Инвентар 1 дин. 1 дин. 1 дин. 1 дин.

Непокретности сопств. 39.762 37.710 34.669 34.670

Непокретности пенз. фонда --- 3.981 3.981 3.981

Прелазне ставке --- 179 234 636

Пасива

Главница 100.000 50.000 50.000 50.000

Резервни фонд -- 25.0000 25.000 25.000

Фонд заложница 750 750 750 750

Пензиони фонд 5.180 3.960 2.674 2.738

Улози на књижицама 122.869 115.098 105.705 99.855

Улози на тек. рач. 79.860 73.781 45.282 61.869

Повериоци 380.483 311.772 263.615 238.326

Заложнице у промету 10.896 10.696 10.308 10.60.1

Аморт. фонд заложн. 228 156 137 121

■Фонд за испл. купона 384 184 203 136

■Извуч. зал. у промету 30 18 27 25

Неиспл. купони зал. и акц. 86 59 57 51

Прелазне ставке 117 45 402 733

Добитак 1.177 29 712 1.46S

Збир биланса 732.634 591.616 506.231 491.682

У вези с ликвидацијом старог пословања збир би- 

ланса je пао са 506 милиона у 1934 на 91 милион у 1935 

тодини. У ствари, старе обавезе су ликвидиране још у ве- 

tioj мери него што то одговара разлици између поменуте 

две суме, јер je прилив нових улога на књижице и no те- 

кућим рачунима у 1935 години порастао за даљих 23,65 ми- 

лиона динара. Старим улагачима и повериоцима исплаћена 

je у 1935 цела камата. Затим су вршене све исплате за со- 

цијалне потребе; најзад, на основу исплатног плана за први 

семестар 1935 стављени су улагачима на расположење сви 

стари улози испод 1.000 динара, a за други семестар став- 

љени су на расположење и улози који не прелазе 5.000 ди- 

нара. Иначе, за трговачке прометне текуће рачуне ограни- 

чења нису уопште постојала кроз цело време кризе. Кра- 

јем 1935 улози no књижицама износе 99,8 милиона, од чега 

■отпада на старе улоге 86,5 милиона. Улози no текућим pa- 

чунима износе 61,9 милиона. Од тога су нови улошци 49,4 

милиона, a стари само 12,5 милиона динара. Kao што ce ви- 

ди, прилив нових улога je знатан.

Повериоци су пали са 263,6 на 238,3 милиона. To je 

проузроковано готово искључиво смањењем банчине оба- 

везе према Народној банци, која je редуцирана за 26 ми- 

лиона динара. У позицији „повериоци” књижено je и по- 

траживање Живностенске банке, која je и прошле године 

стајала уз завод спремна за сваку помоћ и потпору.

Банчине обавезе no заложницама износе 10,6 милио- 

на и остале су у односу на неколико претходних година 

готовб непромењене. Амортизација ce врши уредно, a за 

јаче развијање нових хипотекарних послова нису још нк 

прилике повољне.
Успех настојања управе да ојача мобилитет завода 

најбоље ce види из кретања готовине. Благајна и банке 

износе крајем 1935 године 43,9 милиона према 25,4 милио- 

на у 1934. Дакле, готовина je порасла за 73%. После бла- 

гајне, најзнатнију промену у активи имамо код дужника, 

који су пали са 335,3 милиона у 1934 на 309,4 милиона ди- 

нара у 1935 години. Менице су такође пале са 60,8 на 58,5 

милиона, конзорцијални послови са 7,8 на 4,4 милиона, a 

ломбард са 4,73 на 3,16 милиона. Иначе, банка je у 1935 

одобрила нових кредита за 51,67 милиона, од чега je кра- 

јем године било још искоришћено око 11,17 милиона. За 

овај износ су порасли нови дужници у поређењу према 

претходној години.

Промене код осталих позиција у активи су незнатне. 

To важи и за ефекте који су пали са 17,4 на 16,8 милиона. 

Нашим je читаоцима познато да Југословенска банка има 

неколико афилираних предузећа. Готово сва су постигла 

извесно побољшање, као на пример Д.д. за индустрију 

шећера у Осијеку, Осијечка љеваоница жељеза и творница 

стројева д.д., Титан д.д. —• Камник, Текста д.д. — Мари- 

бор, Ланена индустрија д.д., Осијек, и Зелени Вир д.д. за 

искоришћавање водених снага Горског котара.

У којој je мери Југословенска банка за време бан- 

карске кризе одговарала својим обавезама најбоље ce 

може видети из упоређења главних билансних цифара за

1930 и 1935 годину. У том раздобљу збир биланса je пао 

ca 1 милијарде 71 милион на 491 милион динара. Улози cv 

смањени за 380 милиона, a повериоци за 180 милиона ди- 

нара. Укупном смањењу обавеза од око 560 милиона од- 

говара у активи смањење следећих позиција: код дужника 

за 354 милиона, код меница за 124 милиона, код ефеката 

за 28 милиона, код хипотека за 7 милиона, код ломбарда 

за 6 милиона итд.

Рачун губитка и добитка за последње четири године 

овако изгледа:

Расходи 1932.

У

1933. 1934.

хиљадама динара

1935.

Камата 38.954 31.145 19.723 14.234

Плате 12.487 10.394 7.760 7.368

Управни трошкови 3.414 2.571 2’317 2.069

Порези и пристојбе 1.970 1.738 1.645 1.606

Кирија власт. просторија ---- -- -- 668

Дарови 80 37 32 50

Дотација пенз. фонду -- --- -- 600

Отписи дубиозн. потраж. 6.023 29.438 20 256

Добитак 1.177 29 712 1.468

Приходи

Пренос добити 952 1.159 29 712

Камате

Провиз. и добици на ефек-

50.826 39.798 28.495 22.273

тима девизама итд. 12.740 5.055 2.437 3.492

Приходи некретнина 1.662 1.316 1.248 1.174

Кирија власт. просторија -- -- -- 669

Резерве -- 28.023 -- —.—

Збир прихода или расхода 66.169 75.352 32.209 28.320

Збир прихода у 1935 заједно са преносом добити из- 

носи 28,3 милиона и мањи je за око 4 милиона него у 1934. 

Приходи од камата мањи су за 6,2 милиона, углавном због 

смањења каматне стопе. Код провизија, с обзиром на жив-
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ље пословање, имамо иовећање вд 1 милиок дипара. Па- 

сивна камата износи 14,2 милиона и мања je за 5,5 милио- 

на него у 1934. Промене код осталих расхода ,су релативно 

незнатне.

Чисти добитак у прошлој години износи 756 хиљада, 

a ca преносом из 1934 године 1 милион 468 хиљада.

У управном одбору се налазе г.г.: д-р Фердинанд 

Грамберг као претседник, Антонин Тиле као потпретсед- 

ник и као чланови г.г.: инж. Јан Дворачек, д-р Богдан Га- 

вриловић, д-р Никола Костренчић, Антун пл. Михаловић, 

.д-р Јулије Моган и Јосип Ф. Шмит. У надзорном одбору 

су г.г.: Јозеф Билина, инж. Вјекослав Пилпел, Mg. Дра-гу- 

тин Перош и Јарослав Риха.

TEHNIČKA BANKA A. D., BEOGRAD

Kao i svi ostali novčani zavodi, Tehnička banka se bavi 

eskontnim poslom, lombardom, kreditiranjem po tekućim ra

čunima itd. Međutim, njena osobenost leži u tome, što se 

pretežni broj njenih komitenata regmtuje iz reda građevi

nara. Tehničkom bankom upravljaju naši vodeći inžinjeri i 

arhitekti, a to je u naročitoj meri osposobljava za finansi

ranje ove privredne delatnosti, pošto raspolaže stručnošću i 

dobrim poznavanjem prilika.

Građevinska delatnost u 1935 bila je nešto intenzivnija 

od one u prethodnoj godini. Banka je ipak morala da svoj 

rad jako ograniči i da svede dodeljivanje novih kredita na 

najmanju meru. Glavni razlog je u tome, što su mnogi u 

nemogućnosti da izmire bančina potraživanja, jer ni sami ni

su uspeli da naplate svoje svršene poslove. Velik broj po

slova svršava se sporovima koji vrlo dugo traju, a kad se i 

okončaju, prolazi mnogo vremena do likvidiranja naplata. S 

takvim poteškoćama se bori i najveći bančin dužnik — »Pre- 

duzeće za rekonstrukciju puta Užice—Vardište«. I pored od

luka stručne komisije i presude Državnog saveta, pomenuto 

preduzeće još nije uspelo da naplati od države utvrđeni iz

nos ođ 16 miliona dinara; veći deo te sume otpada na dugo

vanje Tehničkoj banci. Preduzeće je bilo prinuđeno da po

vede redovnu parnicu, i taj predmet treba uskoro da dođe 

na rešavanje pred Kasacioni sud. Inače, odnosni posao je za

vršen još 1930 godine.

Tehnička banka je, s druge strane, za poslednjih ne

koliko godina vratila svojim ulagačima i poveriocima preko 

12 miliona dinara. Banka ipak nije tražila zaštitu, jer je bila 

u stanju da odgovori na vreme svima zahtevima svojih ula

gača. Međutim, razume se da će se smanjeni obim rada mo

rati zadržati dok banka ne dođe do svojih sredstava.

Glavne bilansne pozicije za 4 poslednje godine ovako 

izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Gotovina 1.077 713 441 267
Hartije od vrednosti 993 983 978 1.236
Menice 10.913 10.017 9.039 8.887
Tekući računi 12.214 12.628 13.326 12.622
Zajmovi na zaloge 6 3 - 2 — .___

Inventar 174 156 141 127
Nepokretnosti 5.147 5.557 5.147 5.147

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000 .10.000
Rezervni fondovi 2.316 2.480 2.733 3.065
Penzioni fond 430 450 450 450

Ulozi na knjižice 3.811 3.310 2.053 1.80».

Ulozi po tek. rač. 4.698 4.199 4.517 3.772.

PöVerioci 3.771 3.945 3.570 3.424

Reeskont 4.470 4.801 4.332 4.397

Obrač. nenapl. kta . — ■—.— 1.120 1.120

Dobit 1.002 843 240 194

Ostave, gar. depo 62.718 54.811 45.928 38.61»

Zbir bilansa 93.242 84.868 75.003 66.905'

Obrtni kapital 30.524 30.057 29.075 28.287

Dividenda 6% — . —.—

Račun gubitka i dobitka

Rasteodi

Kamata 1.259 1.093 921 688

Režijski troškovi 1.239 989 995 880

Otpisi 104 443 143 14

Čista dobit 1.002 843 240 194

Prihodi

Kamata 2.716 2.605 1.402 986

Provizije 198 169 98 67

Nepokretnosti 632 532 551 529

Razni prihodi 56 52 245 15

Prenos dobiti 2 12 4 178

Zbir prihoda ili rashoda 3.604 3.369 2.299 1.776

U 1935 obrtni kapital je smanjen za 800 hiljada i iznosi.

28,3 miliona dinara. U pasivi su najjače opali ulozi, i to oni

po tekućim računima, za 750 hiljada, a ulozi na knjižice za 

250 hiljada dinara. Smanjenje kod poverilaca iznosi 150 hi

ljada. Reeskont je samo neznatno povećan. Međutim, kod 

bančinih fondova povećanje prema prethodnoj godini iznosi 

oko 330 hiljada dinara. Sve ostale pozicije u pasivi ostale 

su nepromenjene. To važi i za poziciju »Obračunata i nena

plaćena kamata«, koja je i prošle godine iskazana sa 1,12 

miliona. Sa ovom kamatom banka je zadužila u 1934 godini 

Preduzeće za rekonstrukciju puta Užice—Vardište, ali kako 

ovo, kao što je spomenuto, nije moglo da isplati ni svoj dug 

ni kamatu, obračunata kamata nije pokazana kao prihod, već' 

kao zasebna pasivna pozicija u bilansu.

I promene u aktivi su relativno neznatne. Menični zaj

movi su smanjeni samo za 152 hiljade na 8,88 miliona dinara. 

Dalje su opali tekući računi za 700 hiljada, sa 13,3 na 12,6 mil. 

Gotovina je takođe smanjena sa 441 na 267 hiljada. Nasu

prot tome, kod hartija od vrednosti imamo povećanje sa 978 

hiljada na 1,23 miliona, delom zbog dobitka na kursnoj raz

lici. Bančine nepokretnosti iskazane su nepromenjeno sa 5,14- 

miliona dinara.

Teške prilike u finansiranju građevinarstva ogledaju se 

i u rezultatu bančinog rada. Bruto prihodi, koji su u 1933 

bili još 3,37 miliona, opali su na 1,77 miliona. Prihodi od 

kamata iznose 986 hiljada prema 1,4 miliona u 1934. Prihod 

od nepokretnosti bio je 529 hiljada i samo je neznatno manji 

nego u prethodnoj godini. Pasivna kamata iznosi 688 hiljada 

prema 921 hiljada u 1934. Kod režijskih troškova imamo ta

kođe jedno smanjenje od preko 100 hiljada. Otpisi su samo-

14 hiljada prema 143 hiljade u 1934.

Čista dobit u 1935 iznosi 16 hiljada dinara, a sa pre

nosom od 178 hiljada iz prethodne godine — 194 hiljade di

nara. Od toga je dotirano fondu za amortizaciju bančine

zgrada 50 hiljada, a ostatak od 144 hiljade prenet je na novi

račun.

U upravi se nalaze sledeča gospoda: Klementije Buka-- 

vac, pretsednik; Milivoje Smiljanič, Antonije Sambunjak, 

Miodrag Obrenović, Milan Nešić, Jovan V..2ivanović i Jovan 

K. Bukavac, članovi. U nadzornom odboru su gospođa: Sta- 

nojlo V. Bader, Vasilije Bikar, Košta Šijački, Đorđe M. Smi

ljanič i Dragutin Tobolar.
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Sadržaji
Zemaljska banka za Bosnu i Hercegovinu, Sarajevo 

Фабрика шећгра a. д. „Бачка”, Нови Врбас

Дионичко друштво домаће творнице предења и ткања памука, Дугареса

ZEMALJSKA BANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU, 

SARAJEVO

Zemaljska banka je vodeći zavod Bosne. U Sarajeva su 

još Državna hipotekama banka i Gradska štedionica. U pro

vinciji, ako se izuzmu filijale nekih zagrebačkih zavoda, Ze

maljska banka je sve i sva. S obzirom na način poslova

nja i veze koje podržava s inostranstvom, ona spada nesum

njivo u prve redove naših novčanih zavoda. Njena sopstvena 

sredstva iznose 35,6 miliona, od čega otpada 20 miliona na 

glavnicu, a ostatak na rezervne fondove. Pored domaćih ka

pitalista kod nje su znatno angažovani Banque Beige pour 

TEtranger, Basler Handelsbank i Wiener Bankverein. Inače, 

Zemaljska banka uživa reputaciju neobično oprezno vođene 

banke, banke koja je uvek više pazila na sigurnost svojih 

plasmana i likviditet, nego na rentabilitet. Ona je ipak bila 

u stanju da plaća odgovarajuću dividendu i u najtežim go

dinama bankarske križe: u 1931 godini 8%, u 1932 i 1933 po 

6%, a za poslednje dve godine po 5%.

Kao i ranijih godina, bančina uprava se starala i u 

1935 da održi likviditet zavoda na primernoj visini. Doduše, 

to nije ostalo bez uticaja na bančin račun prihoda, ali — veli 

Uprava u svom izveštaju ■— »kakva su vremena, ta mjera je 

još uvijek neophodna. O tome smo se mogli iznova osvjedo

čiti baš prošle jeseni, kad se u dispozicijama naše klijentele, 

u pravcu novčanog povlačenja i pristizanja novčanih uplata, 

pokazao kroz neko vrijeme nesklad, koji se imao svesti na 

opštu zabrinutost uslijed ratnih zapletaja i političke zateg- 

nutosti u svijetu, a dijelom na jače vezivanje gotovine za 

jesenje sezonske poslove«.

Zemaljska banka bila je uvek spremna na svaku even

tualnost, pa je i tom prilikom bez ikakvih teškoća i najku- 

lantnije odgovarala svim zahtevima svojih ulagača. Inače, 

prošle godine ona nije još pristupila proširenju svog poslo

vanja. Naprotiv, neke pozicije bančinog bilansa i dalje su se 

sužavale, kao što se to vidi iz sledeće tablice:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Gotovina 28.439 27.408 29.844 23.043
Menice 44.237 32.839 28.484 25.792
Efekti 11.902 8.742 10.534 12.083
Efekti fonda založn. 416 416 416 416
Hipotek, zajmovi 478 429 361 309
Komunalni zajmovi 753 722 688 656
Dužnici 140.818 125.501 125.753 119.916
Roba 4.812 3.896 2.365 1.232
Nekretnine 7.795 7.633 7.470 7.309

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Rezervni fondovi 15.469 15.530 15.570 15.602

Založn. i kom. obv. 866 810 730 700

Ulošci na knjižice 94.651 79.126 78.407 67.847

Tekući računi 104.788 83.324 87.497 82.498

Neisplaćeni kuponi 392 405 409 420

Penzioni fond 1.694 1.749 1.731 2.129

Dobit 1.792 1.641 1.573 1.560

Zbir bilansa 239.653 202.586 205.918 190.756

Dividenda 6% 6% 5!% 5%

Zbir bilansa iznosi krajem 1935 godine 190.75 miliona 

prema 205.9 miliona u 1934. Interesantno je pogledati tempo 

u kome se sužava obrtni kapital u godinama krize. U 1931 

smanjenje iznosi 30 miliona, u 1932 godini 48 miliona, a u

1933 godini 37 miliona. U 1934 imamo povećanje od 3,3 mi

liona, a u 1935 smanjenje od 15 miliona dinara. Kako su kroz 

celo to vreme sopstvena sredstva ostala gotovo nepromenje- 

na, odnosno ona su polako rasla sa 35,1 miliona u 1930 na

35,6 miliona u 1935 godini, celo sužavanje obrtnog kapitala 

izazvano je odlivom tuđih sredstava. Opticaj založnica i ko

munalnih obveznica reduciran je, postepenom amortizacijom, 

od 1,23 miliona u 1930 na 700 hiljada u 1935. U istom raz

doblju pali su ulozi na knjižice sa 143,5 na 67,85 miliona, a 

pasivni tekući računi sa 133 na 82.5 miliona dinara. Ukupni 

odliv tuđih sredstava u 1935 iznosi 15 miliona.

Gotovina je u 1935 smanjena za 6,8 miliona i iznosi 23 

miliona dinara. Likviditet je još uvek ogroman, jer bi se ra

spoloživom gotovinom moglo odmah isplatiti skoro 35% ulo

ga na knjižice.
Od plasmana smanjeni su poslednjih godina najjače 

dužnici, sa 200,3 miliona u 1930 na 119,9 miliona krajem 1935. 

Prema pojedinim grupama oni su ovako podeljeni:

1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara 

55.321 51.973 69.361 72.848

15.169 12.345 16.711 10.483

64.056 51.489 36.449 33.480

3.138 4.694 3.232 3.105

140.818 120.501 125.753 119.916

Zemaljska banka je uvek posvećivala naročitu pažnju 

sigurnosti. Kao što se vidi iz gornje tablice, ona poslednjih 

godina mnogo polaže i na materijalno obezbeđenje svojih 

potraživanja. Dužnici pokriveni hipotekom rastu, a potraži

vanja obezbeđena meničnim jemstvom opadaju. U 1935 su 

najjače reducirani dužnici pokriveni efektima i robom (za 

6,23 miliona). To je uglavnom prouzrokovano realizovanjem 

sezonskih izvozničkih kredita.

Hipotek, pokriveni 

Na efekte i robu 

Meničnim jemstvom 

Potr. kod banaka

Ukupno
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U 1935 portfelj menica je pao za 2,7 miliona i iznosi 

25,79 miliona prema 60,2 miliona u 1930. Uprava napominje 

da se prošle godine jače služila reeskontom kod Narodne 

banke. Krajem 1935 bilo je iskorišćeno 31,6 miliona prema 

19,7 miliona u 1934.

Krajem 1935 efekti iznose 12.08 miliona i veći su za

1,55 nego krajem prethodne godine, a u odnosu na 1930 ma-

nji su za 1,4 miliona dinara. Banka je imala sledeče efekte.

1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Državni papiri 7.312 6.453 8.423 10.1-Ö8

Akcije banaka 2.114 1.375 1.322 1.204

Industrijske akcije 1.678 147 — —

Ostalo 795 767 788 771

Ukupno 11.902 8.742 10.533 12.083

Porast efekata u toku poslednje dve godine izazvan je 

uglavnom dobitkom na kursnoj razlici kod državnih papira. 

Zemaljska banka ima u svom portfelju i akcije osiguravajućeg 

društva »Sava«, koje je u 1935 postiglo zadovoljavajuće rezul

tate. Bančini interesi u drvarskoj industriji, koja je pred 

kraj godine teško pogođena sankcijama prema Italiji, ostali 

su nepromenjeni. Sarajevska pivara, kod koje je Zemaljska 

banka takođe zainteresovana, zaključila je 1935 godinu sa 

nešto povoljnijim rezultatom, iako su prodaju piva mnogo 

ometale trošarine. Inače, filijale Zemaljske banke radile su u 

1935 sa kapitalom od 95 miliona, od čega otpada pola na sa

kupljene uloge, a pola na sredstva koje je dala matica. Ban

čino robno odeljenje intervenisalo je i u 1935 u izvozu suvih 

šljiva. Zbog slabijeg rada i teškoća s kojima se bori izvoz, 

uspeh ove intervencije bio je skromniji nego ranijih godina.

Račun gubitka i dobitka pruža sledeću sliku:

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Plate 7.388 6.397 4.890 4.874

Troškovi i porezi 4.913 5.471 5.434 4.898

Prenos dobiti 191 241 257 424

Dobit tek. g. 1.601 1.400 1.316 1.136

Prihodi

Bruto prihod 13.902 13.268 11.641 10.908

prenos dobiti 191 241 257 424

Zbir prihoda ili rashoda 14.093 13.509 11.898 11.332

1931 1932 1933 1934

Prenos dobiti 209.6 191.4 240.8 256.9

Bruto prihod 14.811.5 13.902.1 13.268.2 11.641.1

15.021 14.093 13.509 11.898

Plate 7.341.8 7.388.8 6.397 4.890.3

Troškovi, porezi, otp. 5.369.4 4.912.8 5.471 5.433.9

Dobit sa prenosom 2.309.9 1.791.9 1.640 1.573.8

Podela 8% 6% 61% 5%

Dividenda 1.600 1.200 1.200 1.000

Rez. fond 110 60 40 31.69

Tantijema 258 141 94 68,1

Pokloni 150 150 50 50.0

Prenos 191 240.8 256,9 424.0

2.309 1.791.8 - 1.640.9 1.573.8

Bruto prihod je smanjen za 730 hiljada, naročito zbog 

smanjenja prihoda od kamata. Međutim, upravi je pošlo za 

rukom da reducira i rashode za 550 hiljada. Blagodareći tome 

čisti dobitak je samo za 180 hiljada manji nego u 1934. Kad 

se uzme u obzir i prenos iz prethodne godine, dobit za po- 

delu ostaje gotovo nepromenjena. Akcionarima se daje di

videnda od 5%; na pojačanje rezevnog fonda je upotrebljeno 

23 hiljade, za dobrotvorne svrhe 50 hiljada, za tantijemu 19 

hiljada, a ostatak dobiti od 468 hiljada je prenet na nov 

račun. ;

U upravi se nalaze gospoda: Pero Stokanović, pretse<J- 

nik; Nikola Berković, Frano Petrinović i Vladimir Sušić, pot- 

pretsednici; Mehaga Ahmetašević, Asimbeg Alibegović, d-r 

Nikola Andrijažević, d-r Mustafa Denišlić, f  Rihard Fanta, 

d-r Dušan Jeftanović, d-r Ljubo Leontić, Ismetaga Merhe- 

mić, Ivo Mrčić, d-r Emil Miler, d-r Milan Nešković, Pol 

Ramlo, d-r Cvjetan Spužević i Vaso Vasiljevič, članovi. U pađ- 

zornom odboru su g. g.: Mujaga Šahinagić, pretsednik; f  Bog

dan Besarović, Ludvig Merio, Vuko Đukić, Stevo Prnjatović, 

Petar Jurišič i d-r Julius Rotkopf, članovi. Poslovnu direkciju 

čine gi g.: Aleksandar Poljanić, d-r Nikola Kuzmani i Relja 

Petrovič.

ФАБРИКА ШЕЋЕРА A. Д. „БАЧКА“, НОВИ ВРБАС

Приликом анализе биланса Фабрике шећера „Бачка" 

за 1934 годину (Бр. 42 од 12 октобра 1935) констатовали 

смо да се прилике у нашој индустрији шећера нису још 

поправиле, али да je кулминација кризе била у 1934 год., 

тако да смо на путу постепеног побољшања. Kao што се 

види из закључних рачуна исте фабрике за прошлу го- 

дину, побољшање се наставило, али ни у 1935 год. стање 

није било још задовољавајуће, пошто се борба око цена, 

вођена између шећерних фабрика већ више година, сти- 

шала тек концем прошле године. Повољно дејство те 

чињенице није могло да дође до изражаја већ у закључ- 

ним рачунима за 1935 годину.

У ранијим анализама биланса фабрика шећера код 

нас ми смо детаљно изложили све мотиве њихове борбе: 

с једне стране ту je било неповољно дејство фискалне 

политике, a ca друге —- нагло опадање потрошње и след- 

ствено хиперпродукција, која je опет изазвала оштру ме- 

ђусобну конкуренцију. Пошто се увидело да je стање по- 

стало неиздржљиво и штетно не само за фабрике, већ и 

за произвођаче репе, као и за државне финасије, држава 

je одобрила да се приступи решавању питања продаје 

шећера. После дугих преговарања, то je питање решено 

у новембру 1935 године. У вези с тим престала je и борба 

око цена. Међутим, већи број мотива који су изазвали ту 

борбу остао je и даље.

To важи пре свега у погледу високе трошарине 

(која износи 7,50 динара од једног кг. кристалног, a 8,05 

динара од једног кг. шећера у коцки). Додуше, због из- 

весног повећања куповне снаге потрошача, обим продаје. 

шећера je такође нешто повећан. Међутим, нашу шећерну 

индустрију може спасти само знатнији пораст потрошње, 

a до њега не може доћи, док се држава не реши на сма- 

њење трошарине. Сматрамо да би држава тиме учинила 

велику корист и својим финансијама, пошто би се услед 

смањења трошаринске стопе омогућила већа потрошња 

шећера, a ова би имала за последицу повећање прихода 

од трошарине. Како извоз шећера практички и не долази 

у обзир, сигурно je да je то једини пут којим се мора ићи, 

тим пре што je потрошња шећера код нас врло слаба. Hd 

сваког становника не отпада већа просечна потрошња од

5 кг. годишње. Потрошња у Данској, Енглеској, Швед- 

ској, Швајцарској и у деким другим државама je скоро

10 пута већа од наше.

У свом пословном извештају за 1935 годину Управа 

фабрике шећера „Бачка“ напомиње, да je у прошлој кам- 

пањи преузеда на прерађивање свега 918,9 хиљада квицс 

тала репе. Квалитет je био знатно бољи од оног у 1934. 

Прерада je трајала од 23 септембра до 25 новембра.

У доњој таблици доПосимо главне билансне пози- 

ције Фабрике за четири последње године :
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Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Непокретности 4.360 4.450 4.450 4.680

Зграде и инвестиције 27.877 29.142 29.142 29.142

Машине и уређај 26.166 30.756 30.756 30.756

Индустријска пруга 1.058 2.349 2.349 2.349

Залихе 15.475 46.341 39.945 34.775

Дужници и улози 28.748 31.685 31.596 36.614

Хартије од вредности 3.273 3.339 3.483 4.622

Благајна 176 177 152 192

-Фабр. опрема и приб. -- 1 дин. 1 дин. 1 дињ

Разна актива -- 3.220 3.220 3.22Ü

Губитак -- 3.330 -- ---

Пасива

Главница 50.000 50.000 50.000 50.000

Резервни фонд 7.500 8.500 8.500 8.750

Фонд валоризације 8.789 8.789 8.789 8.789

■Фонд за пов. главнице 1.368 1.368 1.368 1.368

•Фонд амортизације 21.929 26.741 29.853 33.951

Фонд за сумњ. потраж. — --- -- 151

Засебно опор. резерва -- 53.439 36.454 28.995

Повериоци 7.456 5.872 6.641 10.519

Добит 10.090 --- 3.485 3.825

Збир биланса 107.134 154.728 145.092 146.349

Рачун губитка и добитка

Расходи

Порези 11.894 4.471 676 215

Отпис — амортизација 4.063 4.812 3.112 4.098

Сумњива потраживања 1.432 1.664 51 151

Добит са преносом 10.090 --- 3.485 3.825

Курсна разл. ефеката --- 83 --- ---

Приходн

Пренос добити 1.040 931 --- 387

Од ефеката --- 83 108 89

Од непокретности --- 11 15 7

Од производње 26.335 6.676 7.202 7.807

Разни приходи 105 --- --- --- -

Губитак --- 3.330 --- ---

Збир прих. или расхода 27.480 11.030 7.325 8.290

Збир биланса односно фабрички обртни капитал 

зјзноси 146,3 милиона и само je незнатно већи од оног у

1934 години. Од тога су само 10,5 милиона туђа средства, 

жоја су у односу на претходну годину порасла за скоро

4 милиона динара. Сопствена средства износе нешто мање 

од 136 милиона динара. Од тога отпада на главницу 50 

■милиона, на фонд амортизације 33,95 милиона, на остале 

(фондове 19,06 милиона, на чисту зараду 3,82 милиона и на 

„засебно опорезовану резерву“ 29 милиона (28,99).

Знатније промене у 1935 години имамо само код 

•фонда амортизације и код засебно опорезоване резерве. 

Фонд амортизације je порастао са 29,85 милиона у 1934 на 

33,95 милиона у 1935 години. Тиме je достигао 50% од 

билансиране вредности инвеетиција. Прошлогодишња 

амортизација износи 4,1 милион и већа je за 1 милион од 

<оне у 1934, али je ипак за 700 хиљада мања него у 1933 

години. Да je амортизација инвестиција била умерена, 

®иди се и no томе што je у 1935 изнела само 6,1% од би-

лансиране вредности инвестиција. „Засебно опорезована 

резерва“ пала je ca 36,45 милиона у 1934 години на 29 

милиона у 1935. Kao што je нашим читаоцима већ познато, 

ова позиција претставља латентну резерву која je важна 

нарочито код предузећа која подлежу коњунктуралним 

променама. Код фабрике „Бачка“ латентна резерва лежи 

у процени робе. Уместо да се роба билансира no цени 

коштања, она се мора књижити no продајној цени. Раз- 

лика као неостварена бруто зарада долази у пасиву.

У активи видимо да je вредност инвестиција остала 

готово непромењена са 66,93 милиона. Једино je вредност 

непокретности порасла за 230 хиљада. Залихе су смањене 

за око 5 милиона на 34,77 милиона динара. Насупрот томе 

види се, да су дужници и улози у 1935 години порасли 

такође за 5 милиона, са 31,6 на 36,6 милиона. To je у пр- 

вом реду изазвано порастом обима продаје шећера. Про- 

дата je и делокупна залиха меласе, пошто je тражња на 

домаћем тржишту знатна. Једино je продаја сувих реза- 

наца била слабија од оне у 1934.

Необично je интересантан и рачун губитка и до- 

битка. Приходи од производње износе 7,8 милиона и већи 

су за 600 хиљада него у 1934, али су ипак за читавих 18,5 

милиона мањи него у 1932 години. To нам јасно показује 

да су у 1935 прилике у индустрији шећера биле још увек 

тешке. A ko погледамо на страну расхода, пашће нам од- 

мах у очи да порези износе само 215 хиљада према 676 

хиљада у претходној години. У ствари, порези и таксе 

износили су у 1934 години 6,78 милиона (без трошарине на 

шећер), a у 1935 години 3,1 милиона. Разлика од 6,1 мил. 

у 1934 и 2,9 милиона у 1935 није ушла непосредно међу 

расходе, јер je исплаћена из резервног фонда фабрике. 

Да предузеће то није урадило, исказана зарада у 1935 год. 

била би само 900 хиљада уместо 3,8 милиона, a у 1934 

уместо зараде од 3,48 милиона морао би се исказати гу- 

битак од нешто преко 3 милио-на. To значи да се за испла- 

ту дивиденде морају трошити резерве, јер je зарада недо- 

вољна или je уопште нема.

Исказани чисти добитак од 3 милиона 825 хиљада 

овако je подељен: за 5% дивиденду 2,5 милиона, резервном 

фонду 0,5 милиона, за тантијему 344 хиљаде, a остатак од 

481 хиљаду преноси се на нови рачун.

У управном одбору су г.г.: д-р Гедеон Дунђерски, 

претседник; Филип Bajc, потпретседник; A. Ацел, д-р Мар- 

ко Чутић, Едмунд Холош, д-р Стеван Клајн, Јосип Најман, 

Радиша Николић, Максо Опенхајм, Лазар ГТродановић, 

Евген Шварц и Ђорђе барун Улман, чланови. У надзор- 

ном одбору налазе се г.г.: Мирко Јаковљевић, Геза Штуке- 

Рибар, Оскар Хамершлаг, Милета Лесковац, д-р Фрањо 

Киш, Карло Ацел, Евген Кеменди и Јосиф Пилиш.

ДИОНИЧКО ДРУШТВО ДОМАЋЕ ТВОРНИЦЕ ПРЕДЕЊА 

И ТКАЊА ПАМУКА, ДУГАРЕСА

Ha развитак наше текстилне производње утичу од 

половине прошле године два важна фактора у противном 

правцу. Побољшање куповне моћи сељака je повољан, a 

отежавање у снабдевању сировинама услед примењивања 

санкција према Италији je неповољан. Обе појаве смо за- 

бележили у своје време у чланцима: „Сјајан полет наше 

текстилне индустрије и радничке прилике у њој-’ и „Еко- 

номске санкције према Италији”. Пре кратког времена На- 

родна банка je израдила у споразуму са Министарством 

трговине и индустрије списак предмета, који ће се моћч 

уврзити само no претходној дозволи Народне банке. Спи- 

сак садржи најважније текстилне сировине, полуфабрика-
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те и велики број готових производа. Интерес текстилних 

фабрика налаже, да се код додељивања увозних дозвола 

води рачуна, да се фабрике могу снабдевати у довољној 

количини потребним сировинама, уз цене које не прелазе 

оне светских тржишта. У  овогодишњим аналима наших нај 

већих текстилних фабрика имали смо већ прилике да за- 

бележимо тенденцију повећања лагера, која je свакако у 

вези са страхом од евентуалних нових отежавања увоза 

сировина, што би проузроковало, сасвим природно, и њи- 

хово поскупљење. Исту појаву моћи ћемо установити при- 

ликом анализе биланса Дионичког друштва домаће твор- 

нице предења и ткања памука у Дугареси. Али пре него што 

бисмо прешли на анализу биланса бацићемо поглед на тех- 

нички уређај те наше велике и старе текстилне фабрике.

У Дугареси код Карловца основана je фабрика пре 

52 године. Дугареса данас има предионицу, ткаоницу, фар- 

бару, бељару, електричну централу на воденим турбинама 

и за калорични погон. У предионици раде преко 40 хиљ. 

вретена, a у ткаоници су доскора радила 1.100 разбоја, чији 

je број у почетку ове године повећан за 200 на 1.300. Ве 

лики део пређе прерађује у властитој ткаоници a један 

део се продаје. Прерада пређе у властитој режији je рен- 

табилнија и зато je и повећана ткаоница. Један део про- 

изведене пређе преостаће за продају; ни повећана ткаони- 

ца неће моћи прерадити целу произведену количину. Фи- 

нансијско стање и постигнут рентабилитет види се из сле- 

дећих упоредних бројева рачуна изравнања и добитка и 

губитка:

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Зграде 36.773 36.967 37.428 37.740

Машине 32.867 38.004 46.151 49.510

Благајна 106 63 213 712

Менице и хартије од

вредности 1.314 1.435 1.389 7.205

Роба 37.338 29.076 42.018 42.42Ј

Дужници 20.168 29.392 18.627 ----

Пасива

Главница 56.250 56.250 56.250 56.250

Резерве 5.535 5.535 5.535 5.535

Фонд амортизације 28.772 34.844 43.535 52.622

Фонд валоризације 7.215 7.215 7.215 7.215

Повериоци --- ---- --- 8.530

Облигације 29.500 28.970 28.398 ---

Пензиони фонд --- -— - 2.486

Добитак 2.184 2.540 2.944 4.949

Збир биланса 129.716 135.335 145.879 137.589

Рачун добитка и губитка

Расходи 1932. 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Општи трошкови 5.548 4.812 7.002 4.842

Фабрикација 33.044 34.975 39.559 41.934

Превозна средства --- --- — 889

Повериоци 2.910 4.020 3.209 2.110

Амортизација 6.072 6.072 8.691 9.087

Неутерива потраживања --- --- --- 139

Добитак 2.184 2.540 2.944 4.949

Приходи
Пренос добитка --- '--- --- 302:

Од предива 25.790 28.587 29.109 34.29 7

Од остале робе 27.587 24.952 32.842 29.350

Збир прих. или расх. 53.377 53.539 61.951 63.950'

Ha први поглед изгледа противречно да се збир би- 

ланса смањио са 146 мил. дин., у 1934 год, на 138 мил. 

1935 год., поред повећања техничког капацитета. Разлог 

гоме je да je у билансу за 1935 г. нестала једна врло ве- 

лика позиција: облигације у висини од 28,4 мил. динара. Са 

друге стране нестали су и дужници у висиНи од 18,6 мил. 

дин. У билансу за 1935 налази се само позиција повериоца- 

од 8,5 мил. дин., Чија висина одговара салду дужника и по- 

вериоца на дан 31 децембра прошле године. Изгледа да>јег 

пребијањем рачуна облигације са рачуном дужника доби-: 

вена нова позиција повериоца. Ова техничка промена не- 

мења суштину биланса, али отежава прегледност. Главни- 

ца, резерве и фонд валоризације остали су исти према прет- 

ходним годинама са 56,3 мил., 5,5 мил. и 7,2 мил. дин. Фонд. 

амортизације порастато je за 9 мил. дин., у 1935 г. са 43,5- 

мил. на 52,6 мил. дин. Управа фабрике сваке године са ве- 

ликим сумама дотира амортизациони фонд, за последње 

три године просечно за 9 мил. динара. У 1935 год. 60% 

свих инвестиција, искључиво зграде, било je покривено 

амортизационим фондом. Управа фабрике би могла у це*- 

лости да отпише вредност машина и да joj још остану 3" 

мил. дин у фонду. Ова активност најбоље показује колико- 

су порасле резерве и колико стоји управи на располож^- 

ње. У 1935 год. позиција машина се повећала на 49,5 мил.. 

према 45 мил. у претходној години, док je она зграда,- 

остала скоро непромешена са 37,7 мил. према 37,4 мил. дин.. 

Благајна износи 712 хиљ. дин., она се више него утростру- 

чила према претходној години. Врло велики пораст пока- 

зују менице и хартије од вредности са 1,4 мил. на 7,2 мил. 

дин. Фабрика je повећала обим својих кредита, али услови 

су строжији. Управа фабрике у прошлој години посветил® 

je највише пажње питању снабдевања сировинама. Нај- 

већи део робе отпада на сировине. Вредност залиха je 42,4 

мил. дин. према 42 мил. и 29 мил. у претходним годинама. 

За преко 40% порасле су сировине према 1933 години. Фа- 

брика може годину дана, na и више, да ради са располо- 
живим сировинама.

У рачуну добитка и губитка најважнију позицију чи- 

не фабрикациони трошкови, који су порасли са 39,5 на 42 

мил. дин. Другу важну позицију расхода чине амортизације 

од 9 мил. дин. према 8,6 у 1934 г. и 6 мил. у 1933 год. 

Општи трошкови знатно су се смањили са 7 мил. у 1934 

год. на 4,8 мил., a и порези су за округло 1 мил. дин. мањи, 

(2,1 мил.) него у претходној години. Укупни бруто приход 

порастао je за 1 мил. на 63 мил. у 1935 год. Приход од~ 

предива нарочито јако je порастао са 29 мил. на 34 мил. 

дин. док je приход од остале робе пао са 32,8 на 29,3 мил- 

дин. Добитак je у 1935 г. за 2 мил. дин. већи него у го- 

дини раније и износи 4,9 мил. У име дивиденде исплатиће 

друштво за 1935 г. 180 дин. no акдији према 100 дин. у 

претходној години, 7% према 4'%. Треба подвући да je, 

поред веће дивиденде акционарима, фабрика повећала 

своје резерве, снабдела се врло великим лагером, тако даг 

се постигнути успех у прошлој години може сматрати задо- 

вољавајућим. У управном одбору Дионичког друштва до- 

маће творнице предења и ткања памука у Дугареси нал^ 

зе се следећа г.г.: Мирослав гроф Кулмер, претседник; Отб 

Анингер, потпретседник, Миливој Црнадак, д-р Никола Ка- 

стренчић, f  д-р Густав Авенс, Иван Мохорић, Ђока Ћур- 

чин и д-р Феликс Хас. У надзорном одбору су г.г.: Роберт 

Лајбенфрост, д-р Бранко Пливерић, Едо Марковић, Никола 

Кода и д-р Фридрих Унгер.

■ ■ ■ ■
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FRANCUSKO-SRPSKA BANKA, PARIS—BEOGRAD

Kada se pojavila prva panika ulagača kod nas, u jesen 

1931 godine, uprava Francusko-srpske banke je naredila svo

jim filijalama da bez odugovlačenja i bez pitanja isplaćuju 

svaki zatraženi iznos. Od 21 septembra do 31 oktobra 1931 

godine, dakle za vreme od 6 nedelja, banka je bez ikakvih 

teškoća isplatila 24% svih tuđih sredstava, ali je time od

mah u početku presekla navalu ulagača i uspostavila pove- 

renje, koje je inače bez ikakvog opravdanog razloga bilo 

pokolebano, jer se i u širim krugovima znalo ža njeno jako 

zaleđe i ogromni likviditet njenih kratkoročnih plasmana.

U novembru 1931 zabeležen je opet priliv uloga, ali u 

1932, u vezi sa Uredbom o zaštiti zemljoradnika, dolazi do 

nove navale ulagača, koja je takođe odmah suzbijena održa

vanjem visokog likviditeta i isplatom svakog zatraženog iz

nosa. Blagodareći tome, kod Francusko-srpske banke prilike 

su se u celosti normalizovale već u drugoj polovini 1932 go

dine. U 1933 i 1934 ulozi pokazuju već znatno povećanje. 

Ceo obim tog povećanja ne može se videti iz bilansa. Naime, 

sedište Francusko-srpske banke nalazi se u Parizu, i pošto 

podleži francuskom zakonu, ona bilansira u francuskim fran

cima, a ne u dinarima. Do kraja 1933 dinari su preračunavani 

u franke po stabilizacionom kursu dinara. Posle zvaničnog 

pada kursa dinara i dodavanja »prima« od 28,5%, Francusko- 

srpska banka preračunava dinare u franke sa »pertom« od 

oko 23%, što odgovara našem primu od 28,5%. Ako se to 

uzme u obzir, vidi se da su ulozi u 1934 godini, iako su bi- 

lansirani sa nešto manjim iznosom nego u 1933, stvarno po

rasli za preko 20%. Odnosno porast uloga i pasivnih tekućih 

računa iznosi u 1933 oko 35 miliona dinara, a u 1934 oko 

70 miliona dinara.

Razvitak bančinih poslova u 1935 najbolje se može vi

deti iz sledeče tablice u kojoj smo uporedili glavne bilansne 

pozicije za četiri poslednje godine.

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama franc, franaka

Blag. i potraž. kod ban. 29.370 32.451 34.009 39.403

Koresponđenti i repor 3.410 6.886 6.913 1.381

Menice 20.983 28.365 27.928 20.039

Tekući računi 65.040 70.063 70.483 65.725

Hartije od vrednosti 2.523 2.264 1.249 3.477

Učešća 6.098 5.929 — —

Nepokretnosti i inventar 3.686 3.219 9.161 8.702

Garantije 22.116 12.366 7.497 7.754

Razno 668 ' 930 988 1.067

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Rezerve 658 715 1.027 1.310

Čekovi 1.129 1.445 5.923 4.215

Kuponi domicilironi 414 4.378 1.512 1.633

Tek. računi i ulozi 106.150 120.257 119.434 109.408

Garantije 22.116 12.366 7.497 7.754

Razna pasiva 1.782 1.493 1.647 1.719

Dobit 1.646 1.820 1.188 1.509

Zbir bilansa 153.895 162.475 158.229 147.548

Podela dobiti

Dividenda 1.000 1.000 — —

Dotacija rez. fondu 57 61 34 30

Dotacija osob. fondu — 250 250 —

Na raspoloženje upravi — — — 1.000

Prenos dobiti na novi rač. 589 508 904 479

Ukupna čista dobit 1.646 1.820 1.188 1.509

Zbir bilansa u 1935 godini iznosi 147.5 miliona francu-

skih franaka prema 158,2 miliona u prethodnoj godini. Ako 

se najpre zadržimo kod pasive, vidimo da je ovo smanjenje 

zbira bilansa od 10,7 miliona franaka izazvano isključivo od

livom tuđih sredstava. Čekovi su pali sa 5,9 na 4,2 miliona, 

a tekući računi i ulozi sa 119,4 na 109,4 miliona franaka. 

Sve ostale pozicije u pasivi, izuzevši glavnicu, pokazuju mali 

porast. Smanjenje uloga i pasivnih tekućih računa jedva pre

lazi 8%, pa se može reći da je srazmerno neznatno, naro

čito kad se uzme u obzir da je 1935 bila takođe godina 

krize i deflacije. Pored toga, zbog zakonskog regulisanja 

kamatnih stopa i porasta kurseva na efektnom tržištu, raspo

loživa sredstva su sve više plasirana u hartije od vrednosti i 

zgrade.

Inače, uprkos smanjenju u toku 1935, ulozi i tekući 

računi krajem te godine ipak su znatno veći nego krajem 

1932. Porast u tom razdoblju iznosi per saldo 3,26 miliona 

franaka. Odnosno, ako se uzme u obzir da je pretežni deo 

bančinih poslova koncentrisan na Jugoslaviju i da se on obav

lja u dinarima, koji su u bilansu za 1935 obračunati sa vred- 

nošću koja je za 23% manja nego u bilansu za 1932, vidi se 

da su ulozi i tekući računi u 1935 za oko 80 miliona dinara 

veći nego u 1932 godini. To je najbolji dokaz za ogromno 

poverenje koje kod nas uživa Francusko-srpska banka.
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Imama nekoliko interesantnih promena i u aktivi. Ko- 

respodenti i repor su pali sa 6,91 miliona franaka u 1934 
na 1,38 miliona u 1935. Tome na suprot povećana je po pri
lici za isti iznos pozicija gotovine i potraživanja po videnju 
kod novčanih zavoda, na 39,4 miliona franaka. Pomenute dve 
pozicije, koje  pretstavljaju bančina likvidna sredstva, iznose 
ukupno 40,78 miliona franaka, odnosno isto toliko као i 
prošle godine. Banka je u neobičnoj meri likvidna, jer su jo j 
obaveze pokrivene sa preko 32% gotovinom  i apsolutno si
gurnim potraživanjima po viđenju. Razume se da je  održa
vanje tako visokog likviditeta skopčano sa osetnim žrtvama, 
ali uprava napominje u svom izveštaju »da razvitak poli
tičkih prilika posle završetka poslovne godine nije bio ta
kav da bi se moralo žaliti zbog te predostrožnosti«.

Eskont menica je pao sa 27,9 na 20,0 miliona franaka, 
a aktivni tekući računi —  sa 70,48 na 65,72 miliona. Bilo bi 
pogrešno, kada bi se na osnovu toga zaključilo da se ban- 
čino tekuće poslovanje sužava. U stvari, banka je u 1935 
odobrila više kredita po menicama i tekućim računima nego 
u toku prethodne godine. Smanjenje pomenutih pozicija iza
zvano je  postepenom likvidacijom raznih kredita koji su bili 
odobreni još u vremenu pre krize.

Hartije od vrednosti su porasle sa 1,24 miliona frana
ka u 1934 na 3,47 miliona u 1935 godini, prvenstveno u vezi 
sa sanacijom Francusko-srpske industrije cementa i uglja a. d. 
Ovo društvo je  zbog krize pretrpelo osetne gubitke, pa je 
moralo smanjiti glavnicu sa 30 na 10 miliona dinara. Pri
likom ponovnog povišenja glavnice na 30 miliona, učestvo
vala je  i Francusko-srpska banka, pretvaranjem jednog dela 
svojih potraživanja u akcije.

Francuska akcionarska društva ne objavljuju račune 
gubitka i dobitka. To ne radi ni Francusko-srpska banka. 
Ono što ona objavljuje u vidu računa gubitka i dobitka pret
stavlja čistu zaradu odnosno specifikaciju podele dobiti. 
Zbog toga ne možemo znati koliko iznosi bruto zarada, niti 
koliki su prihodi odnosno rashodi po kamatama, upravni 
troškovi, plate, otpisi, prihodi od provizija itd. Ipak uprava 
napominje u svom izveštaju, da je prihod od kamate manji 
nego u 1934, zbog maksimiranja kamatnih stopa. Manjak se 
mje m ogao ukloniti odgovarajućim sniženjem rashoda. Inače, 
beogradsko sedište- Francusko-srpske banke je  radilo vrlo 
povoljno, a agencija u Beogradu na Savi i filijale u Južnoj 
Srbiji nisu još uspele da povećaju svoju delatnost na nivo 
od pre krize. Veći deo zarade na poslovanju u našoj zemlji 
upotrebljen je  na otpis sumnjivih potraživanja.

Čista zarada u 1935 posle izvršenih otpisa i podmirenja 
svih rashoda, iznosi 605 hiljada. Tome treba dodati još i 
prenos dobiti iz ranije godine od 904 hiljade, čime dobijamo
1,51 milion franaka prema 1,19 miliona u 1934 godini. Banka 
je od 1930 do 1933 uključivo neprom enjeno delila dividendu 
od 5%. U 1934 i 1935 ne deli se nikakva dividenda, opet iz 
predostrožnosti, a u korist pojačanja fondova. Krajem 1934 
godine stvorena je  i specijalna rezerva od 1 miliona franaka 
koja je stavljena na raspoloženje upravnom odboru, s tim da 
se upotrebi za eventualne otpise koji bi se mogli javiti.

Pored sedišta u Parizu i Beogradu, Francusko-srpska 
banka ima svoje filijale u Londonu, Skoplju, Bitolju, Nišu 
i Kosovskoj Mitroviči.

U upravi se nalaze sledeča g. g.: pretsednik: Raoul
Mallet, pretsednik upravnog odbora Banque Ottomane u Pa
rizu; članovi: d-r Ferdinand Gramberg, Felix Bellet, Emile 
Darđ, Adrien Jacques, Arnold Naville, Jacques de Neuflize i 
gro f Frederic Pillet-Will. U nadzornom odboru g. g.: Eugene 
Doyen, Jean V ergeot i P. Guillemot.

Savetodavni odbor u Beogradu sačinjavaju g. g.: 
Ravmont Deltel, pretsednik; d-r Ferdinand Gramberg, Jacques 
Mustelier i Rodolphe Pilts.

IZVOZNA BANKA, BEOGRAD

Izvozna banka je  osnovana 10 maja 1901 godine; pre
ma tome ona je  bila 10 maja 1936 god. stara 35 godina. Za 
mnoge ambiciozne ljude starost jednog poslovnog preduzeća 
od 35 godina dovoljan je  povod za jubilarnu priredbu. Da
našnja uprava Izvozne banke je  smatrala, da takva priredba 
ne spada u životnu potrebu jednog bankarskog preduzeća i 
da će mnogo bolje biti za njega i za akcionare, ako se bude 
i toga dana radilo kao i ostalih radnih dana. Kao što smo u 
jednoj analizi bilansa Izvozne banke od pre nekoliko g o 
dina istakli, njeno osnivanje bilo je  u stvari jedan nacionalni 
napor za jedan veoma težak cilj, za koji se unapred m oglo 
znati da može da donese banci velike štete. Banka je  trebala 
da posluži jednoj ekonomski potpuno fantastičnoj ideji, eman
cipaciji našeg izvoza od Austro-Ugarske. Izvozna banka je 
dugo patila pod pritiskom toga zadatka. Najzad je morala 
da uvidi da i ona mora da se baci na posao sa Austro
ugarskom. To je  bio momenat za sanaciju. Što jo j je  posle 
toga išlo još gore, uzrok je  ležao u ljudima.

Pri osnivanju glavnica je  bila predviđena na 2,5 mil. 
dinara u akcijama od po 100.—  dinara. Godine 1914 ova 
je povišena na 5 miliona, posle rata, 1920 god., na 10 miliona 
povišenjem nominale akcija na 200.—  dinara i uplatom po 
svakoj akciji 100.—  dinara. Godine 1921 zaključeno je  poviše
nje glavnice na 15 miliona, a 1922 na 30 miliona izdavanjem 
70.000 novih akcija. Stare akcije su spojene tri u jednu tako 
da je  nominalna vrednost 600,—  dinara! Kurs akcija je bio 
1928 godine 1.030.—  dinara, i posle toga padao tako, da je 
1933 godine iznosio 450.—  dinara. Pre rata u upravi ban- 

„ činoj bili su većinom izvoznici. Smatralo se da će oni n ajbo
lje umeti njome da upravljaju. To se gledište, međutim, p o 
kazalo pogrešno. Postepeno su eliminirani izvoznici i na n ji
hovo mesto došli, uglavnom, uvoznici. To ne samo da nije 
škodilo banci, već je  čak koristilo. Uvoznici su doneli novo 
poslovno načelo, naime da banka ne sme da izvozi sama, već 
đa treba samo da finansira izvoz. U tom znaku je sanirana 
Izvozna banka, kao što ćemo đocnije videti.

Izvozna banka ne pripada ni jednoj grupi naših ba
naka po razviću z a , poslednjih nekoliko godina. Ona pre 
svega nije tražila zaštite od svojih poverilaca. Sa celokupnim 
zaštitnim sistemom ona do danas nije imala ničeg zajedni
čkog. Prema tome kada neko bude posle nekoliko godina 
čitao bilanse Izvozne banke, taj će lako moći doći na ideju 
da je  i Izvozna banka bila pod režimom zaštite, pošto se u 
njezinom bilansu za 1933. godinu nalaze izvesne promene, koje  
spolja liče m nogo na sanaciju, k o jo j su podrgnute mnoge 
banke po poznatoj Uredbi Ministarstva trgovine i industrije. 
Izvozna banka je naime otpisala 1933 godine iz sopstvene 
inicijative celu svoju rezervu od preko 25 miliona dinara, 
radi pokrića sumnjivih potraživanja. Ta operacija nema ni
kakve veze sa opštom krizom poverenja od septembra 1931 
godine.

Dužnici Poverioci
Rez. fond tek. rač. Menice tek. rač. Ulozi

1929 33.556 78.899 39.252 86.900 18.010
1930 33.342 44.147 42.830 62.724 13.447
1931 27.658 38.523 37.255 53.277 11.457
1932 25.420 - 32.450 32.233 44.383 9.760
1933 115 15.322 23.375 36.011 8.248
1934 301 18.520 24,320 38.434 8.433
1935 3.342 29.158 27.243 53.484- ' 8.864

Iz gornje tablice se vidi da je Izvozna banka bila na 
vrhuncu svoga razvića 1929 godine, da se kod nje već u to j 
godini pojavljuju znaci slični znacima bankarske krize 1931 
godine. Glavne aktivne i pasivne pozicije kod nje su opadale
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rpostepeno sve do 1934 godine, koja pokazuje obrt na bolje. 

.Banka je sužavala svoj posao, od kako je nastupila svetska 

privredna depresija, bez ikakvog pritiska od strane poveri- 

laća. Ona je n. pr. izgubila najveći deo tuđih srestava mnogo 

ranije no što se uopšte mislilo na bankarsku krizu. Iako se 

nalazila već sama u sopstvenoj krizi, ipak bankarska kriza 

ostala je takoreći bez dejstva na nju. Međutim bilo je za 

pretpostaviti obrnuto po teoriji, da je bankarska kriza do

šla krivicom banaka. Izvozna banka bi trebala da bude naj

jače izložena napadu poverilaca. Međutim ona je, kao što se 

vidi iz donje tablice, mnogo više isplatila tuđih sretstava pre 

bankarske krize no u istoj, ne pribegavajući, međutim, ni

kakvoj zaštiti od svojih poverilaca. Očigledan dokaz dakle 

da bankarska kriza nema nikakve veze sa stanjem kod jedne 

banke. '

Mi podvlačimo ovaj dokumenat iz istorije Izvozne ban

ke kao dragocen podatak za pitanje o uzrocima bankarske 

krize kod nas.

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1S33 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna 2.664 2.265 1.872 4.288

Tekući računi 32.450 15.322 18.520 29.158

Eskont 32.233 23.375 24.320 27.243

Lombard 526 270 85 42

Nepokretnosti 29.331 23.474 23.347 23.247

Efekti 14.867 10.874 9.904 12.830

‘Vredn. penz. fonda — —- 1.382 1.646

Kaucije 516 — — 468

Ostave 163.615 81.354 95.331 129.965

Pasiva

Glavnica 30.000 30.000 30.000 30.000

Rezerve 25.420 115 301 3.342

Penz. fond 1.552 1.177 1.471 1.765

Tekući 44.383 36.011 38.434 53.484

Ulozi 9.760 8.248 8.433 8.864

Nepod. dividenda 20 31 20 36

Tantijema 187 — 171 214

Dividenda 750 — 600 750

Zbir bilansa 276.203 156.935 174.761 228.887

Obrtni kapital 112.072 75.581 79.430 98.455

Iz gornje četvorogodišnje uporedne tablice možemo da 

vidimo krivulju razvića poslova Izvozne banke. Zbir bilansa 

;bio je u 1932 godini 276 miliona dinara, zatim pada na 157 

u 1933, najnižoj tačci u razviću bančinih poslova. U 1934 se 

već primećuje obrt na bolje a 1935 pretstavlja revolucionaran

progres. Zbir bilansa skače od 174,7 miliona u 1934 na 228,8

miiiona u 1935 a obrtni kapital od 79,4 na 98,4 miliona di

nara. Taj kolosalan polet u 1935 godini dobio je najvidniji 

izraz u porastu pasivnih tekućih računa od 38,4 na 53,4, Znak 

veiikog poverenja i povećanje broja komitenata koji raspo

lažu i sami znatnim gotovinama. To je povećanje kapitala 

odjeknulo na aktivnim poslovima. Aktivni tekući računi i 

eskont pokazuju skok, naročito prvi. Iz bilansa se u stvari 

ne može ni da vidi u kojoj meri i na koji način je banka 

razvila svoju poslovnu delatnost. Ona je akvirirala veliki broj 

novih mušterija sa vrlo živahnim poslovnim odnosima sa 

bankom. Proširenju poslova prethodi redovno minuciozno 

ispitivanje kreditne sposobnosti novih komitenata. Prvenstve

no se regrutuju izvoznici, zbog čega je i valutno devizni po

sao kod banke znatno oživeo. Ona stoji sa celim svojim apa

ratom na raspoloženju svojim komitentima.

Kod nepokretnosti nema velikih promena u ciframa. 

Broj objekata se ranije povećao preuzimanjem izvesnih du

žničkih objekata, koji se još nisu mogli otuđiti. Za vreme de-, 

flacije glavna nepokretnost banke, njezina zgrada na Tera- 

zijama pretstavljala je jedan veliki teret; u najbližoj buduć

nosti biće ona dragoceni sastavni deo imaovine bančine. Nije 

teško pogoditi iz kojih razloga.

Efekti pokazuju porast od 10 na 12,8 miliona dinara. 

Dobit na kursevima banka je rezervisala po pravilima mudrog 

bilansiranja.

Kao što je poznato banka participira u Izvoznoj i Pro

metnoj banci u Skoplju, Valjevskoj zadruzi i čačanskoj šte

dionici. Gotovo celokupan posed ovih akcija banka je ot

pisala.

Račun

Rashodi

gubitka i 

1932

dobitka

1933 1934 1935

Kamata 3.997

u hiljadama dinara 

3.280 2.714 2.342

Troškovi 2.727 2.473 2.054 1.766

Otpisi (sum. potr.) 1.923 1.455 . 613 884

Dotacije penz. fondu 50 50 50 60

Tantijema 187 — ■ 171 214

Dividenda 750 — ' 600 750

Amort. nepokret. — — - 80

Rez. fondu — — 107

Prihodi

Kamata 5.134 3.781 3.066 3.022

Provizije i razno 958 652 636 920

Od hart od vrednosti 1.152 756 728 796

Od nepokretnosti 2.390 2.067 1.772 1.413

Napi. otpis. potr. — — — 53

Zbir 9.634 7.257 6.203 6.204

Bruto prihod u 1935 godini ravan je onom iz 1934. Ni 

po pojedinim pozicijama nema velike razlike. Kod prihoda 

od nepokretnosti treba napomenuti, da se unosi u račun do

bitka neto prihod. Račun gubitka pokazuje znatne kompre

sije kod kamata, naročito kod troškova. Otpisi iznose 884 

hiljade dinara. Banka izrično napominje da na sumnjiva po

traživanja nije računala kamate i da je i na drugima još 

vršila otpis. Otpisivala je 10% od nameštaja i 2—5% od zgra

da. Od čiste dobiti po odbitku dotacije rezervnom fondu i 

statutarnih tantijema odlučeno je, da se 750 hiljada dinara 

upotrebi za dividendu. Ova je iznosila 1932, 15.—, 1933, 0.—, 

1934, 12.— i 1935, 15.— dinara.

Banka konstatuje da njezina filijala u Tirani radi sa 

velikim uspehom.

Na kraju je još važno napomenuti da Izvozna banka 

uopšte ne prima velike uloge na štednju jer su oni kao što 

je iskustvo pokazalo vrlo nepouzdani.

U upravnom odboru se nalaze g. g.: f  Milan M. Jo

vanovič, pretsednik; Ljub. Saračević, potpretseđnik; Voj. Pav- 

ličević, Đobrivoje T. Lazarevič, Živ. M. Jankovič, Jezdimir L. 

Đokić, Ljub. M. Mihajlović, Petar T. Milanović, Milan O. Mak

simovič, Milan Mišković, Radisav Jovanović-Resavac. U nad

zornom odboru su g. g.: Stevan V. Gajič, pretsednik; Dura 

Paunković, p.pretsednik; Mih. Lukarević, Nikola Stanarević, 

Nedeljko K. Savič i Tasa Stojadinovič.
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ДРУШТВО ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ И ФАБРИКА 

КАБЕЛА A. Д.

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

Благајна 206

у хиљ. 

431

динара

131 265

Ефекти --- --- --- 129

Дужници 4.416 3.199 3.906 5.159

Роба и материјал 3.417 4.657 4.519 4.336

Непокретности 6.035 6.050 6.081 6.131

Машине и уређај 5.439 6.267 6.668 6.764

Намештај 52 44 38 32

Пасива

Главница 3.000 3.000 3.000 3.000

Резервни фонд --- --- --- 100

Аморт. фонд 3.601 4.360 5.157 5.966

Повериоци 12.773 13.097 12.973 13.530

Пренос добитка из

ранијих година --- --- --- 30

Добитак 162 158 215 189

Збир биланса 19.693 20.677 21.425 22.815

Од 1932 год. стално расте збир биланса Друштва за 

електротехнику и фабрике кабела а.д. У  1935 г. пораст пре- 

ма претходној години износи 1,5 мил. дин. Повећање отпа- 

да у пасиви на две позиције: „повериоца“ и „амортизацио- 

ног фонда”. Прва je порасла са 12,9 мил. дин. у 1934 г. на

13,5 мил. у 1935 год., a друга са 5,1 мил. дин. на 5,9 мил. 

Највећа и најважнија позиција биланса јесу повериоци. 

Финансијери друштва изабрали су тај начин да снабде- 

вају друштво потребним сретствима. Главница износи 

свега 3 мил. дин., 23% туђих сретстава. Ha том односу не 

мења много ни резервни фонд од 100 хиљ. дин. Каматно 

оптерећење друштва било би велико, ако би ce радиЛо 

искључиво о банкарско-пословним кредитима. Али пошто 

ce ради о дуговима који имају карактер стабилности, прет- 

стављајући учешћа, целокупно каматно оптерећење није 

веће од 977 хиљ. дин., или 7,5%. Амортизациони фонд 

износи близу 6 мил. дин., он ce повећао за 809 хиљ. дин. 

Од 1932 год. скоро ce удвостручила ова позиција. Годиш- 

њи отписи, којима ce овај фонд дотира, једнаки су и износе 

800 хиљ. дин. Beh у 1935 год. фонд je скоро покривао 

вредност машина и уређаја. Иако технички прогрес изи- 

скује чешће измене у постројењу, оваква висина аморти- 

зационог фонда чини вероватним, да je највећи део ре- 

зервног капитала друштва књижен преко овога рачуна.

У активи повећање збира биланса испољава ce код 

позиције дужници, која je за 1,255 мил. већа. Развитком 

наше електротехнике и производње електричне снаге по- 

слови друштва развијају ce све јаче. Али je потребно да je 

оно спремно да кредитира, да би олакшало произвођа- 

чима електричне струје даљне инвестиције. Друга пози- 

ција која je знатно порасла јесте благајна са 131 хиљ. на 

265 хиљ. дин. у 1935 год., затим ce у овој години првипут 

појављују ефекти са 129 хиљ. дин. Остале позиције су 

скоро непромењене. Роба и материјал износи 4,3 мил. дин. 

према 4,5 мил. Ту ce ради о сировинама које су потребне 

за фабрикацију, наиме, бакру, олову, гуми итд. Удео го-

тове робе вроватно неће бити велики, пошто je фабри- 

кација такве природе, да ce не ради много на лагер, него- 

више no поруџбини. Непокретности износе 6,1 мил. према-

6 мил. дин. у 1934 год a машине и уређај 6,7 мил. према;

6,6 мил. дин.

У нашој земљи има две фабрике кабела: Новосад- 

ска, чији смо биланс анализирали у бр. 23. и Друштво за  ̂

електротехнику и фабрику кабела у Загребу. Ове две фа- 

брике покривају сву нашу потребу у кабелима, жици за 

електротехничке сврхе и ужетима. Бруто приход Друш- 

тва за електротехнику и фабрику кабела у Загребу био je

3,8 мил. дин. Насупрот томе општи трошкови фабрикаци- 

је износили су 1,6 мил., наднице и плате 989 хиљ., камате 

977 хиљ. и неутериве тражбине 50 хиљ. Добитак у 193»-, 

год. био je 189 хиљ. према 215 хиљ., 158 хиљ. и 162 хиљ. 

у претходним годинама. Са преносом добитка из прет- 

ходне године од 30 хиљ. дин. стајало je збору акционара на 

расположењу 219 хиљ. дин. Постигнут добитак, иако je 

нешто мањи него у претходној години, најбољи je знак 

повољног развитка послова. Добар утисак биланса je још 

појачан даљим повећањем тихих резерви на рачуну амор- 

тизационог фонда.

У управи ce налазе г. г.: д-р Драгољуб Аранђеловић, 

д-р Адолф Цувај, Божидар Рибић, Хуго Елбоген, Виктор» 

Елек, Рихард Штарк и Ђорђе Ледерер.

Q t » o o y i e

Сваки иапредак у производњи и 
употреби, cbe знање и сва иску- 
ства, што су их од године 1866 
стекли специјалисти наше opra- 
низације која обухвата цео свет, 
примешују ce код фабрикације  

н a ш и X

G Ä R G O Y L E
М А З И Б А

и дају им она) квалитет, који га- 
рантује с и г у р а н  и економичан 

погон.
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Dodatak „Narodnom Blagostanlu“
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Sadržaj:

»Šipad«, šumsko-industrijsko preduzeće Dobrljin—Drvar a. d., Sarajevo 

Југословенска Солвај творница д. д., Лукавац

»SIPAD«, ŠUMSKO-INDUSTRIJSKO PREDUZEĆE DOBRLJIN- 

DRVAR A. D., SARAJEVO

Dok se nisu počele primenjivati sankcije prema Italiji, 

razvitak naše šumske industrije bio je dosta povoljan. U toku 

1935 godine primećen je postepeni porast domaće tražnje, a 

izvoz — uprkos svim teškoćama — nije zaostao iza onog u

1934 godini. Kako će posledice sankcija doći do punog izra

žaja tek u bilansima naših drvarskih preduzeća za 1936 go

dinu, bila je opravdana nada da će se bar bilansi za 1935 go

dinu završiti sa nešto povoljnijim rezultatom.

Kod »Šipada«, našeg najvećeg drvarskog preduzeća i 

jednog od najvećih u srednjoj Evropi, to se nažalost nije 

ostvarilo. Bilans za 1935 zaključen je po prilici sa jednakim 

gubitkom kao i onaj za prethodnu godinu, naime sa gubitkom 

od 2,7 miliona dinara. Kako je kod »Šipada« od 1931 godine 

rezultat rada stalno negativan, gubitku za prošlu godinu tre

ba dodati i prenos gubitka iz ranijih godina. Ukupni gubitak 

je na taj način već dostigao iznos od 13,6 miliona dinara od

nosno 68% od glavnice ili 31% od glavnice i fondova. Ako se 

uzme u obzir da preduzeće raspolaže i ogromnim tihim re

zervama koje se kriju u velikoj stvarnoj vrednosti amortizo- 

vanih investicija (investicije vrede najmanje 300 miliona, a 

bilansirane su sa 16 miliona), toliki gubitak, sam po sebi, 

ne bi morao da pretstavlja još nikakvu opasnost. Ni znatniji 

gubitak ne bi, možda, bio nepodnosiv za preduzeće kao što 

je »Šipad« sa kapitalom od nekoliko stotina miliona, sa pod

ručjem koje obuhvata sedam srezova, sa 350 km željezničke 

pruge koja je aktivna, sa najvećom strugarom u Evropi (Dr

var) i sa velikim stovarištem u Kninu i Šibeniku.

Ipak je potrebno da se ispitaju uzroci stalnih gubitaka, 

jer će se jedino na taj način dobiti prava slika o poslovanju 

u prošloj i u nekoliko ranijih godina. Uprava »Šipada« napo

minje u svom izveštaju da je na efekat rada preduzeća u

1935 godini uticalo nekoliko momenata. Pre svega, iako se 

odnos između troškova koštanja izrađene građe i prodajne 

cene nešto popravio u odnosu na 1934 godinu, ipak je on 

još uvA  nepovoljan, kao što se to vidi iz sledeče tablice (u 

dinarima po kubnom metru izrađene građe, franko strugara):

Godina Proizvodni troškovi Prodajna cena

1934 342,14 296,74

1935 325.14 293,36

Proizvodni troškovi nisu se mogli u većoj meri sma

njiti zbog lošijeg kvaliteta sirovine i zbog smanjenja pro

izvodnje od 330.329 m3 na 273.461 m3.

Izvesni gubici prouzrokovani su i padom kurseva stra

nih valuta i deviza, a preduzeće je imalo i znatan gubitak na 

kamatama usled beskamatnog blokiranja klirinških potraži

vanja u Italiji. Uprava »Šipada« ipak se najviše žali na sle

deče gubitke, koji su teretili prošlogodišnji bilans:

mil. din.

1) Kamate na stari dug Direkciji šuma u Banjoj Luci 3,54

2) Kamate na amortizacioni dug 0,57

3) Kamate na dug Direkciji drž. željez. iz 1934 god. 0,72

4) Deficit na pruzi Mlinište—Jajce 1,28

Uprava smatra da preduzeće ne može da plaća stari 

amortizicioni dug i šumsku taksu za poslednjih 5 godina, 

ukoliko je ona bila suviše visoka, pa sledstveno da ne može 

plaćati ni kamatu na ove dugove. Inače, na računu šumske 

takse preduzeće, čiji je sopstvenik država, duguje državi oko

40,55 miliona dinara, na koji mu se dug zaračunava 6%, ka

mata. U vremenu konjunkture, dok su prodajne cene izra

đene građe iznosile franko strugara 600 do 700 dinara, pre

duzeće je plaćalo šumsku taksu od oko 35 dinara po 1 m3 na 

panju. U toku zadnjih 5 godina, kada su prodajne cene pale 

na 250 dinara, šumska taksa je povišena na 50 odnosno 6& 

dinara po 1 m3 na panju. Od 1 januara 1935 šumska taksa je 

opet snižena na 22 dinara. Povoljno dejstvo tog sniženja doći 

će do punog izražaja tek u bilansu za 1936, jer se zatekla 

veća količina balvana iz 1934, koji su obračunati po ranijim 

uslovima i cenama. Još nije rešeno kako će se regulisati pi

tanje otplate duga koji je prouzrokovan ranijim previsokim 

šumskim taksama.

Isto tako nije rešeno ni pitanje nerentabilne i suvišne 

pruge Mlinište—Jajce. »Šipad« nije samo veliko šumsko, već 

i veliko saobraćajno preduzeće. Glavne su pruge Prijedor—  

Knin 232,8 km, Srnetica 49,4 km i Jajce 55,7 km. Na »Ši- 

pad«-ov bilans željeznica utiče vrlo nepovoljno velika pasiv

nost pruge Mlinište—Jajce, koja i nije vlasništvo preduzeća, 

već neposredno vlasništvo države. »Šipad« održava javni sa

obraćaj na ovoj pruzi koja prolazi kroz najsiromašnije kraje

ve Vrbaske banovine, tako da je na njoj, prirodno, promet 

slab a deficit od 1918 do 1935 bez kamata iznosi oko 24 mi

liona dinara.

I u pitanju »Durmitora» a. d. ništa se nije promenilo. 

»Šipad» je bio primoran da ga i prošle godine finansira. Da 

kraja 1935 u »Durmitor« je uloženo 43.6 miliona. Jedan deo 

te sume je zamrznut. »Šipad» je već godinama potraživao i 

od Fabrike celuloze Drvar d. d. 5,6 miliona. Krajem maja o. g. 

izabrani sud koji je rešavao o sporu doneo je odluku kojom 

su potpuno rašćišćeni odnosi između ova dva preduzeća i 

utvrđena je suma koju »Celuloza« ima da isplati »Šipadu«.

Na rezultat rada utiče i to što je »Šipad«, kao državno 

preduzeće, primoran da preuzme i izvesne socijalne i nacio

nalne obaveze, koje se od ostalih privrednih preduzeća ne 

mogu tražiti u istoj meri. Tako, na primer, 1930/31 javila se 

potreba čišćenja šuma. »Šipad« je tada izradom sušika spa- 

sao desetine hiljada hektara državnih šuma. Korist od tog 

čišćenja šuma ne može se lako i jednostavno izračunati, ali 

uprava »Šipada« smatra da je preduzeće na sušikama izgubilo
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25 do 30 miliona dinara. »Šipad« je, zatim, od 1925 do kraja 

1935 isplatio oko 12 miliona dinara i za razne druge poslove 

koji nemaju veze sa poslovanjem preduzeća; u istom raz

doblju izdao je i na razna blagodejanja oko 6,15 miliona 

dinara.

Uprava »Šipada« smatra da je angažmanima iz ranijih 

godina vezano oko 85 miliona dinara, koja se svota jednim 

delom mora smatrati propalom. Dalje, da razni-izdaci i gu

bitci, koji su preduzeću neopravdano nametnuti, iznose oko 

65 miliona dinara. To znači da je preduzeće za vreme lepih 

zarada od svoje imovine utrošilo oko 150 miliona dinara u 

nerentabilne poslove i u poslove koji sa njegovim pravim 

radom nemaju veze.

Neobično je važno pitanje da li se dosadašnjim gubicima 

i obavezama koje su »Šipadu« nametnute otežava samo po

slovanje preduzeća. S obzirom na ogromne rezerve kojima 

»Šipad« raspolaže, o njegovoj sigurnosti ne treba ni disku- 

tovati. Stanje preduzeća je potpuno solidno i u bitnosti po

voljno. Vrednost njegovih investicija može se proceniti sa 

najmanje 300 miliona dinara (a u bilansu se vodi sa 16 mi

liona). Likvidna aktiva preduzeća iznosi oko 68 miliona. Po

traživanja kod mušterija u zemlji i. inostranstvu su uglavnom 

sigurna i likvidna. Teškoće potiču otuda, što je znatan deo 

obrtnog kapitala »Šipada« vezan i delom zamrznut, tako da 

Se povremeno primećivala i oskudica gotovine. U vezi s tim 

biće zaista potrebno da se izvrši izvesna sanacija preduzeća. 

Uprava smatra da bi se ona mogla izvesti sledečim merama, 

i to: beskamatna pozajmica, koja je preduzeću odobrena, da 

mu se stavi na raspoloženje za rad, umesto što se upotreb

ljava za smanjenje duga iz ranijih godina, a zatim da se 

povisi glavnica sa dosadašnjih 20 na 100 miliona. To poviše

nje bi se imalo izvesti za račun previsoke šumske takse iz 

ranijih godina (50 miliona) i za gubitke na pruzi Mlinište— 

Jajce (30 miliona dinara). Druga alternativa bi bila da se dug 

za šumsku taksu kompenzira sa potraživanjem preduzeća za 

pruga Mlinište—Jajce, a ostatak duga za šumsku taksu da 

še briše.

Postoji i treća alternativa, koja je predviđen’a Finan- 

sijskim zakonom za 1936/37 godinu, a prema kojoj bi se imao 

napustiti oblik akcionarskog društva, kako kod »Šipada«, 

tako i kod »Durmitora«. Misli se na potpunu etatizaciju naših 

državnih šumskih preduzeća i sa formalne strane. Prilikom 

reorganizacije moraće se svakako povesti računa o tome, da 

fcšipađ« ne ostane bez potrebnih finansijskih sretstava. Ne 

srne se bez daljega napustiti ni organizacija preduzeća na 

komercijalnoj bazi, jer ona pruža »Šipadu« mogućnost da 

U slučaju potrebe sa većom elastičnošću preorijentiše 

svoj rad.

Što se tiče rada u šumama, uprava napominje da je 

uređaj preduzeća baziran na godišnjoj preradi od 300 do 350 

hiljada m3 tehničke oblovine. Međutim, proizvodnja u toku 

poslednjih godina stalno opada. Tako je u 1934 masa četi- 

nastog drveta iznosilä 508 hiljada m3, a u 1935 samo 317 hi

ljada m3, a za 1936 je doznačeno još manje, i to samo 272 

hiljade m3. Kod kvalitativnog omera od 55% ove 272 hiljade 

то® mase daće oko 150 hiljada m3 "Četinaste tehničke oblovine. 

Ä doznačena masa bukovine daje oko 18 hilj. m® oblovine. 

To znači da bi se sa oko 168 hiljada m® oblovine morale 

alimentirati obe strugare, odnosno da se ne bi iskoristila ni 

polovina njihovog kapaciteta.'Očigledno je da se moraju po

tražiti nova šumska područja, je r’ dosadašnja rie mogu više 

da hrane ove strugare..

U 1935 .»Šipad« je izradio 230.011 m® čamove tehničke 

oblovine prerna 37,6.941 m® u 1934 godini, i 28,771 m® bukove 

tehničke oblovine prema 24.476 m® u 1934. Osim toga je ucep- 

Ijeno 33.426 prostornih metara čamovog i . 122.477 prost, m 

bukovog ogrevnog drveta prema 49.603 pr. m. čamovog i

109.483 pr. m. bukovog ogrevnog drveta u 1934. Kao što se 

vidi, proizvodnja u 1935 bila je za */4 manja nego u 1934 g. 

Usled sniženja akordnih stavova pojevtinila je seča i izrada 

balvana, ali su opšti troškovi po m® zbog smanjenja proiz

vodnje porasli. Za radove u šumi utrošeno je u 1935 godini 

550 hiljada ljudskih i 100 hiljada konjskih nadnica. Za te ra

dove izdato je u 1935 godini 12,8 miliona. Za sve poslove 

(šuma, prevoz, strugare) je isplaćeno ukupno 36,4 miliona 

na ime nadnica i 6,1 miliona na ime činovničkih prinadlež- 

nosti. Prosečna nadnica iznosila je 21,24 dinara, a prosečna 

mesečna ptata činovnika 2.375. —dinara.

Izrađeni čamovi balvani otpremani su strugarama u 

Drvaru i Dobrljinu, a bukovi isključivo strugari u Drvaru. 

Oko jedne polovine bukovog ogrevnog drveta upućeno je 

raznim stovarištima za prodaju, a ceo ostatak ogrevnog dr

veta upotrebljen je za loženje lokomotiva, za ogrev i izradu 

uglja.

Rezultat prerade na strugarama najbolje se vidi iz 

sleđeće tablice:
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15,190

13,174

45,98 342.14

48.17 325,14

B u k o v i n a

8,03 46,79 1.403

14,43 39,35 2.402

81.72

65.47

562,04

595,29

Od 273,46 hiljada m® izrezane četinaste oblovine otpada 

na strugaru Drvar 220,11 hiljada, a na strugam Dobrljin 

53,35 hiljada m®. Kod bukovine odnos je za Dobrljin još ne- 

povoljniji, jer je ova strugara u 1935 izrezala 2,42 hiljade m® 

bukove oblovine, a ona u Drvaru 34,26 hiljada m®. Da bi se' 

obezbeđilo jače zaposlenje u 1935 je kupljeno od Križevačke 

imovne opštine i 8.000 m® hrastovine koja će se tokom 1936 

preraditi na strugari u Dobrljinu, iako ona nije udešena za 

preradu hrastovine. Međutim, trajno zaposlenje ove strugare 

neće moći da se osigura, ako se preduzeću ne dodele nova 

šumska područja.

U pogledu prodaje dobivene građe uprava napominje 

da »Šipad« smatra rad na svetskim tržištima svojim glavnim. 

zadatkomt pošto našu zemlju treba da snabdeva mala doma-; 

Ća industrija. Razume se, da je »Šipad« primoran da plasira 

u zemlji robu koja nije sposobna za izvoz, u p.rvom redu, 

težinski škart. U toku poslednje dve- godine plasirane .su sle

deče količine rezane građe (u hiljadama m3):

U inostranstvu 

U zemlji

1934 1935

Jelova 

177.067 154.620 

32.012 32.024

Svega 209.079 186.644

1934 1935 -

Bukova 

8.235 14.139 

829 272

9.064 14.41.1

Prosečne prodajne Cene u 1935 iznosile su po kubiku, 

franko strugara za jelovinu 292,85 dinara, a za bukovinu 

462,50 prema 296,20 odnosno 547,28 dinara’ii 1934.'"Uprava je 

nastojala da plasira robu na svima tržištima, koja za •predtf- 

zeće uopšte dolaze u obzir, ali je razumljivo đa' je najviše 

prodavano u bliže zemlje, jer se na udaljenim tržištima'jače 

osećala konkurencija drugih zemalja. Upoređenje izvoza pre

ma zemljama pruža sledeću sliku:



Zemlja 1931 1932 1933 1934 1935

u procentima

Italija 19,25 58,05 60,42 60,73 58,69

Eritreja — — — 17,74

Alžir, Tunis, Maroko 43,65 19,59 22,26 16,72 6,82

Egipat —,03 2,00 1,58 6,78 —.58

Južna Amerika 1:5,79 1,77 6,28 4,18 7,57

Engleska 16,39 7,63 3,96 3,18 3,17

«Grčka — 4,57 -,97 — 86 —
Ostale zemlje 4,89 6,39 4,53 7,57 5,44

Svega 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Milioni m? 78,2 117,1 177,3 188,4 172,0

Na osnovu ove tablice najbolje se može oceniti u kojoj

. su meri sankcijama prema Italiji pogođeni i »Šipad« i naša 

cela industrija drveta. Oko 60%, robe išlo je na talijansko 

■tržište. Zbog sankcija taj izvoz je sasvim prestao, a sa dobi- 

janjem kompenzacija na drugim tržištima išlo je vrlo teško. 

Talijansko tržište, ostaće nam jednim delom zatvoreno i po

sle ukidanja sankcija, jer će Italija favorizovati uvoz iz zema

l j a  koje nisu pristupile sankcijama.

Generalni direktor »Šipada« g. d-r Ulmanski smatra 

■da je za spasavanje i napredak naše drvarske industrije po

trebno da se ona organizuje, da zavedemo dirigovanu pri- 

- vredu, jer neorganizovani pojedinac na svetskim tržištima ne 

; nalazi više uslove za opstanak. Naročito manjim firmama je 

nemoguće da se pojedinačno javljaju na svetskom tržištu. 

.Zbog toga treba sprovesti njihovo udruživanje i kolektivan 

'nastup.

Glavne bilansne pozicije za 4 poslednje godine ovako 

;'izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Investicije 1.959 3.097 8.056 9.257

2eleznice 4.005 4.005 6.859 6.932

tlartije od vrednosti 1.852 1.852 1.750 1.750

Gotovina 1.573 1.498 880 1.602

Dužnici 31.932 25.432 26.807 46.991

Zalihe 22.943 24.807 33.133 22.745

Materijal i živ. nam. 9.087 8.214 10.086 9.900

Inventar 256 1.239 1.287 1.512

Rimese 185 122 65 11

»Durmitor« 20.408 26.534 26.516 27.069

Prenosne stavke — — — 248

Gubitak 4.337 8.201 10.929 13.627

Pasiva

Glavnica 20.000 20.000 20.000 20.000

Rezervni fond 4.269 4.269 4.269 4.269

Spec. rezervni fond 8.613 8.613 8.613 8.613

Potporni fond 1.996 2.041 2.095 2.108

Penzioni fond 3.289 3.453 3.626 3.807

Fond sa osiguranje od

požara i poplava 5.460 5.460 5.460 5.460

Poverioci 48.943 56.016 76.558 88.066

Akcepti 6.000 5.250 5.750 7.750

Prenosne stavke — — — 1.571

'Zbir bilansa 98.540 105.103 126.370 141.644

Račun gubitka i dobitka

Rašhodi

Prenos gubitka 2.371 4.337 8.201 10.929

Opšti troškovi 4.309 4.586 4.497 4.491

Kamata i provizije 145 1.135 568 2.199

•Osiguranja . 1.002 917 713 759

Porezi 3.352 1.037 1.126 831
Amortizacija — — 907 —

Kursna razlika 213 — 100 481
Potpore i milostinje — — 479 427
Gubitak želez. Mlinište—-Jajce — 1.452 1.442 1.288

Prihodi

Roba 7.056 6.091 7.105 7.778
Prenos gubitka 2.371 4.337 8.201 10.929
Gubitak tek. god. 1.966 3.864 2.728 2.698

Zbir prihoda ili rashoda 11.394 14.292 18.034 21.405

Zbir bilansa i prošle godine je porastao i iznosi 141,6

miliona. Sopstvena sretstva, koja se sastoje iz glavnice i

fondova, iznose 44,25 miliona i ostala su već nekoliko go

dina gotovo nepromenjena. To znači da su obaveze »Šipada« 

u stalnom porastu. Promene kod akcepata su neznatne, ali 

su poverioci porasli sa 48,9 miliona u 1932 na 88 miliona kra

jem 1935 godine.

Struktureine promene u aktivi su mnogo značajnije.

Pre svega pada u oči ponovni porast investicija, što je po

sledica postepene obnove zastarelih postrojenja. Dok je bi- 

lansna vrednost investicija i železnica u 1932 iznosila svega 

5,96 miliona dinara, dotle je ona krajem prošle godine pora

sla na preko 16 miliona. Kao što je ranije spomenuto, ove 

dve pozicije sadrže ogromne tihe rezerve. U 1935 kod inve

sticija nije bilo otpisa. Dužnici su porasli, prvenstveno zbog 

blokiranja klirinškog potraživanja u Italiji (17 miliona dina

ra). Vrednost robe iznosi 22,75 miliona prema 33,13 miliona 

u prethodnoj godini. Ovo smanjenje je posledica opadanja 

proizvodnje. Kredit koji je »Šipad« stavio na raspoloženje 

»Durmitoru« porastao je za pola miliona i iznosi 27,07 mili

ona dinara.

Neto prihod od prodate robe je porastao u odnosu na

1934 za 673 hiljade i iznosi 7,77 miliona dinara. Međutim, na 

strani rashoda imamo još znatnija povećanja. Kamate i pro

vizije iznose 2Д9 miliona prema 568 hiljada u 1934, a gubitak 

na kursnoj razlici u 1935 bio je 481 hiljada prema 100 hilja

da u 1934. Gubitak poslovanja u 1935 nije veći od onog u

1934 blagodareći tome Što nije izvršena amortizacija (u 1934 

otpisano 907 hiljada). Osim toga, i porezi su manji za 300 

hiljada nego u prethodnoj godini i iznose 831 hiljada dinara.

U upravi »Šipada« nalaze se g. g.: Spasoje Piletič, pret

sednik; Košta Spasojevič i inž. Milan Manojlović* potpretseđ- 

nici; Nikola Stanarević, Fetah Krupić, Doka Popovič, Petar 

Bilbija i Božo Aničić, članovi. U nadzornom odboru su go

spoda: Košta Gnjatić, Asim Muharemagić, Vlado Ivica i Jovo 

Kreco. Generalni direktor je g. d-r Milan Ulmanski.

ЈУГОСЛАВЕНСКА СОЛВАЈ ТВОРНИЦА Д. Д., ЛУКАВАЦ

26 маја о. г. одржана je у Лукавцу крај Тузле 41 pe-, 

довна годишња скупштина акционара Југословенске Сол-. 

вај творнице. Управа je том приликом поднела акционари- 

ма доста повољан извештај о пословању у 1935 години 

Поред осталога,. она вели „Са задовољством можемо кон- 

статовати, да се je пословање нашега. друштва у прошлој, 

пословној години побољшало. Овај успех проистиче из 

сталног повећања потрошње содних производа у земљи... 

У погледу експорта наших производа постоје још увек ве- 

лике потешкоће... И покрај свега тога успело нам je, да; 

продају у иностранству задржимо у висини прошлогбди-; 

шње продаје".
Ми ćm o  више пута имали прилике да констатујемо, 

да се у 1935 години побољшало економско стање у целом 

свету и код нас. Пословни извештај наше водеће хемијске 

фабрике потврђује Пам тачност те констатације. Сматрамо 

да je с национално-економског гледишта необично уте-
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шна околност, да je побољшање у индустрији амонијачне 

и камене соде изазвано повећањем потрошње у земљи. 

To je, наиме, знак, да je дошло до извесног побољшања и 

у оним гранама које троше содне производе, a то су фа- 

брике сапуна, фабрике стакла, штофаре, фабрике хартије, 

војно-технички заводи и разне водоводне централе, чији 

■се филтри снабдевају готово искључиво Солвајевом содом.

Ипак, ни за наш платни биланс ни за Југославенску 

Солвај творниду није никако повољна чињеница да je из- 

воз содних производа ограничен. Фабрика у Лукавцу била 

je и пре привредне депресије упућена на извоз, a данас по- 

готову, јер се прилике у земљи, и поред раније поменутог 

побољшања, нису још толико поправиле, да би се велики 

производни капацитет фабрике могао потпуно искористи- 

ти. Иначе, фабрика извози своје производе првенствено у 

Мађарску и у остале државе југоисточне Европе, где се 

сусреће нарочито са руском конкуренцијом. Даљу поте- 

шкоћу претстављају девизна ограничења, услед којих до- 

лази до немогућности благовремене наплате потраживања. 

Разуме се да je фабрика због тога присиљена да подноси 
велике жртве.

Према томе, упркос порасту продаје у земљи, акцио- 

нари Југославенске Солвај творнице не могу да буду са- 

свим задовољни, јер je прошлогодишњи чисти добитак je- 

два достигао половину оног из 1928, a знатно je мањи и 

од добитка у 1932 или 1933 години. С обзиром на то усло- 

ви рада и питање рентабилитета били би још увек врло 

компликовани, да се предузеће не налази у повољној фи- 

нансијској ситуацији. Оно не зависи од туђих, скупих кре- 

дита, него ради искључиво сопственим средствима. Фа- 

брика у Лукавцу основана je пре 42 године са главницом 

од свега 500 хиљада аустријских форината. Припадала je 

богатој породици Солвај у Брислу, која ју je снабдевала 

свим потребним финансијским средствима и стално водила 

рачуна о томе да предузеће буде што модерније и рацио- 

налније уређено. Крајем светског рата главница je изно- 

сила 40 милиона круна затим 10 милиона динара. После 

тога je неколико пута повишавана, и од 1929 износи 80 

милиона динара,

Југославенска Солвај творница спада у ред наших 

највећих индустријских предузећа. Доња таблица у којој 

смо упоредили главне билансне позиције за последње че- 

тири године, показује нам да je предузеће и иначе снажно 

фундирано и толико сатурирано сопственим средствима, 

да код нас има врло мало других фабрика које би се у 

том погледу могле ставити у исти ред са фабриком у Лу- 

кавцу.

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

У хиљадама динара

Непокретности 16.805 16.003 15.376 15.484

Машине и апарати 21.658 23.339 20.065 18.666

Транспортна средства 1.167 930 729 532

Мобилијар 442 248 198 202

Сировине и готова роба 18.564 15.604 8.397 9.186

Дужници 58.730 73.767 66.676 66.692

Благајна 135 455 706 874

Хартије од вредности 63 54 54 54
Преносне позиције --- --- •---- 445

Пасива

Главница 80.000 80.000 80.000 80.000

Резерве 13.951 15.038 16.349 16.913
Повериоци 12.933 21.552 9.962 6.250

Преносне позиције — V-. 252 366 378
Добит 10.958 13.878 5.910 , 8.593
Збир билака 117.863 130.721 112.587 112.135

Рачун губитка и добитка

Расходи

Амортизација 5.642 6.101 5.743 5.955»

Добит 10.958 13.878 5.910 8.593»

Приходи 

Пренос добити 88 771 267 45"

Бруто добит фабрикације 15.930 19.202 11.157 14.022

Камате 581 5 228 481

Збир прихода или расхода 16.599 19.979 11.652 14.548

Збир биланса у 1935 износи 112,1 милиона, и остао.

je у односу на претходну годину готово непромењен, али: 

je за 18,5 милиона мањи него у 1933 години. Пасива билан- 

са je необично једноставна. Сопствена средства износе

105,5 милиона, од чега отпада на главницу 80 милиона, на 

резерве 17 милиона и на чисту зараду 8,5 милиона динара- 

Повериоци су исказани само са 6,25 милиона према 9,96 ми- 

лиона у 1933 години. Склони смо претпоставци да фабрикаг 

и нема поверилаца у правом смислу речи. Износи који су 

књижени преко те позиције претстављају вероватно неис- 

плаћену дивиденду, разне депое и слично — пошто je но- 

горно да Југославенска Солвај творница не ради са туђим. 

средствима. У томе и лежи њено преимућство. Иначе, у 

пасиви имамо још само преносне позиције које не дости- 

жу ни 400 хиљада динара.

Прве четири позиције у активи односе се на инвести- 

ције које су исказане, no одбитку амортизације, за 34,83 

иилиона, од чега отпада на непокретности 15,48 милиона, 

на машине 18,66 милиона и на транспортна средства и мо- 

билијар 734 хиљаде. Према 1934 години инвестиције су 

мање за око 1,5 милиона динара. Ако се узме у обзир да 

je у 1935 отписано на име амортизације 3,95 милиона, вн- 

димо да je у току прошле године било нових инвестиција: 

за око 4,5 милиона динара. To значи да се постројења и ма- 

шине стално допуњују и модернизују. Иако je фабрика 

стара већ 42 године, ипак су њезине инсталације најмодер- 

није и најсавршеније. Управа фабрике зна, да je то један 

од врло важних фактора у борби са конкуренцијом, јер се - 

тиме омогућује најекономичнија производња.

Залиха сировина и робе износи 9,18 милиона према 

8,39 милиона у 1934 и 15,6 милиона у 1933. Дужници су са

66,6 милиона остали готово непромењени према 1934, али- 

су у односу на 1933 мањи за 7 милиона. Иако се на напла- 

ту потраживања за робу, нарочито у извозном послу, мора 

дуже чекати, ипак сматрамо да се знатан део ове позиције 

односи на незапослена средства, која су или код приват- 

них банака или на жиро-рачуну НароДне банке, односно 

на чековном рачуну Поштанске штедионице. Ha то указу- 

је и приход од камате. Иначе, готовина у благајни крајем-'

1935 износи само 874 хиљаде према 706 хиљада у претход-- 

ној и 135 хиљада у 1932 години.

Рачун губитка и добитка састављен je на нарочити' 

начин. Међу приходима исказује се само пренос добити, 

салдо прихода од камате и „бруто добит” од фабрикације, 

која се овако зове због тога што од ње није још одузета: 

амортизација, али су већ одбијени сви технички и управ- 

ни трошкови. „Бруто добит” износи 14 милиона, према-

11,15 милиона у 1934 години и 19,2 милиона у 1933. И амор- 

тизација je у 1935 нешто већа него у претходној годиниг 

и износи 5,95 милиона. Чиста добит у 1935 je 8,59 милиона< 

према 5,91 милиона у 1934. Она je овако подељења: диви- 

денда 7,2 милиона, хонорар управном и надзорном одбору' 

500 хиљада, дотација резервном фонду 854 хиљаде, a ocra- • 

так добити од 39 хиљада преноси се на нови даауд.

■ ■ ■ ■
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Садржај:

Беочинска фабрика цемента a. д. у Беочину

Прва југословенска творница вагона, стројева и мостова д. д., Славонски Брод 

Југословенско дионичарско друштво Шихт — Левер, Загреб

БЕОЧИНСКА ФАБРИКА ЦЕМЕНТА A. Д. У БЕОЧИНУ

Наша индустрија цемента концентрисана je у два 

реона: далматински, око Сплита, и савско-дунавски, где 

je најважнија Беочинска фабрика цемента. Док je инду- 

стрија у околини Сплита оријентисана углавном на извоз 

цемента морским путем, дотле фабрике из дунавско-сав- 

ског базена снабдевају пре свега домаће тржиште и тек 

у другом реду извозе, уколико je то данас уопште мо- 

гуће, у суседне државе, као што су то Мађарска, Бугар- 

ска и Грчка. Ове велике групе наших цементних фабриха 

немају углавном ништа заједничкога, изузевши то да ни 

једној ни другој не иде добро.
Привредиа отпорност наше цементне индустрије 

смањује се из године у годину. Узроци су познати. По- 

горшавање прилика услед привредне депресије имало je 

за последицу опадање грађевинске делатности. Међутим, 

како je цемент скоро најглавнији грађевински материјал, 

привредна депресија je имала катастрофално дејство и 

на цементну индустрију. Ситуацију су погоршале и смет- 

ње које се чине извозу. У вези с тим била je и далматин- 

ска цементиа индустрија принуђена да тражи нова тржи- 

шта или да смањи производњу, a у све већој мери се јав- 

љала и на нашем унутрашњем тржишту конкуришући фа- 

брикама из дунавско-савског базена.

Иако су ове тешкоће готово сасвим онемогућиле 

рентабилан рад наших цементних фабрика, ипак им je 

наметнут један нови неподношљиви терет. Уведена je не- 

обично висока трошарина на цемент. Једну половину те 

трошарине морају сносити потрошачи, a другу половину 

саме фабрике. Напори цементних фабрика у погледу уки- 

дања или бар смањења овог терета остали су до даиас 

без икаквог успеха, иако су том трошарином тешко 

угрожене не само цементне фабрике, већ и важни држав- 

ни интереси.

У току 1935 опште привредне прилике су се нешто 

поправиле, na je порасла и грађевинска делатност. Али се 

тиме цементна индустрија доста слабо користила. Пока- 

зало се, наиме, да je цемент због трошарине сувише скуп, 

тако да се он све чешће замењује јевтинијим грађевин- 

ским материјалом. Додуше, и извоз цемента показао je 

извесан напредак. Међутим, тиме су се користиле углав- 

ном само далматинске фабрике.

'Обрт Беочинске фабрике цемента и у 1935 се сма- 

њио. Међу нашим цементарама она je далеко највећа — 

како no капацитету производње тако и no висини анга- 

жованог капитала. Неиздрживост данашње тешке ситуа- 

Ције види се и no томе, што je она прошле године могла 

да искористи само око 30% свог капацитета, који износи 

око 3 милиона квинтала портланд-цемента годишње. Да 

предузеће није тако снажно фундирано, и да не распола- 

же огромним финансијским средствима, тешко би се m o 

m o  при таквој ситуацији одржати. Разуме се, да се о не- 

ком рентабилитету производње не може ни да говори.

Kao што ћемо утврдити анализом њеног биланса, од ис- 

казане чисте добити потиче само врло мали део од фа- 

брикације, a np-етежни део су камате и остали приходи 

Који не стоје ни у каквој вези са фактичним продукцио- 

ним погоном.

Главне билансне позиције за четири последње го- 

дине овако изгледају.

Рачун изравнања 

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Фабрика и намештај 88.794 93.823 93.881 94.102

Роба и материјал 7.788 17.796 13.862 15.150

Готовина 1.484 2.393 5.305 3.581

Дужници 40.951 44.451 42.045 41.272

Хартије од вредности 18.631 20.711 19.291 18.839

Вредност пенз. фонда --- --- 9.048 10.036

Полог харт. од вредн. 3.459 3.571 4.534 2.840

Пасива

Главница 40.500 40.500 40.500 40.500

Резервни фонд 5.000 5.300 5.500 5.700

Пореска резерва 250 250 250 250

Фонд за промену вредн. 10.066 10.066 10.066 10.066

Спец. рез. фонд 3.198 3.198 3.198 3.198

Резерв, фонд ефеката 879 879 879 879

Амортизациони фонд 37.730 45.076 50.488 54.847

Пензиони фонд 7.547 8.571 9.048 10.036

Повериоци 35.876 55.504 57.081 49.816

Разна пасива 6.515 2.297 2.475 2.043

Неподигнута дивиденда 2.089 1.908 47 1.455

Полог. харт. од вредн. 3.459 3.571 4.534 2.840

Чиста добит 7.998 5.624 4.530 4.189

Збир биланса 161.107 

Рачун губитка и

182.746

добитка

188.596 185.820

Расходи

Плате, трошкови и соц.

терети 7.743 7.118 6.498 6.41S
Амортизација 3.130 5.077 4.788 4.347
Отпис дубиоза 137 865 32 82
Порези и таксе 3.100 3.500 2.043 2.442
Трошарина (део фабрике) --- --- --- 5.893
Чиста добит 7.998 5.624 4.530 4.189

Приходи

Производња 21.763 19.929 15.347 19.424
Камата и разни прих. 291 1.731 2.340 2.002
Изузето из резерве --- --- ---- l.SOO
Пренос добити 268 134 203 145
Збир прих. или расх. 22.054 21.803 17.890 23.372
Дивиденда 10% 10% 8% 8%

Последње године смањен je обртни капитал за око 

3 милиона, на 185,82 милиона динара. У пасиви имамо не- 

колико интересантних промена. Пре свега — смањење no-



126
верилаца ca 57,08 на 49,81 милиона. Затим повећање пензи- 

оног фонда са 9 на 10 милиона и повећање амортизацио- 

ног фонда са 50,48 на 54,84 милиона динара. Полог хар- 

тија од вредности, као евиденциона позиција чију проту- 

вредност налазимо у активи, смаЉен je ca 4,53 на 2,84 ми- 

лиона. Остале промене у пасиви су незнатне. Једино треба 

епоменути да je неподигнута дивиденда порасла са. 47 

хиљада у 1934 на 1,45 милиона у 1935 години.

Однос између сопствених и туђих средстава je врло 

повољан, јер туђа средства износе укупно 53,3 милиона, 

што не претставља ни 1/3 од обртног капитала. Насупрот 

томе сопствена средства су достигла 130 милиона, од чега 

отпада на главницу 40,5 милиона, на чисту добит 4,2 мили- 

она и на фондове скоро 85 милиона динара. Највећи je 

амортизациони фонд са 54,85 милиона. Како су инвесги- 

ције у активи билансиране са 94,1 милиона, види се да их 

овај фонд већ покрива са 58,3%.

Актива je једноставна и врло прегледна. Цео обртни 

капитал од 185,8 милиона подељен je углавном на четири 

позидије, од којих су инвестиције са 94,1 милиона највеће, 

a затим долазе дужници са 41,27 милиона, хартије од вред- 

ности са 18,8 милиона и роба и материјал са 15,15 милиона 

динара. Готовина предузећа износи 3,58 милиона, a вред- 

ност пензионог фонда 10 милиона динара. Последњих го- 

дина нове инвестиције су биле знатне. У 1935 порасле су 

само за 220 хиљада, али je зато пораст у току четири прет- 

ходне године био око 24 милиона динара. Имали смо већ 

прилику да констатујемо, да je Беочинска фабрика цемен- 

та била међу првима у нашој држави, која je правилно 

предвидела развитак привредних прилика и прва отпочела 

са модернизацијом и техничком реоргаиизацијом произ- 

водње.

Повећање рачуна робе са 13,86 на 15,15 милиона до- 

казује да je управа очекивала да he живља грађевинска 

делатност у 1935 повољно утицати на продају. To се оче- 

кивање није у прошлој години још испунило. У току пр- 

вог полугодишта 1936 продаја цемента показује извесно 

побољшање, првенствено благодарећи јавним радовима. 

Међутим, превисока трошарина на цемент и даље jako 

омета приватну грађевинску делатност, што претставља ве- 

лику штету за народну привреду.

Код рачуна хартија од вредности имамо у 1935 сма- 

њење од 450 хиљада динара. Преко ове позиције књиже 

се учешћа у многобројним предузећима која припадају 

концерну Беочинске фабрике, али није искључено да се 

у њеном портфељу налазе и разни државни папири. Ово- 

годишње смањење вероватно je последица продаје или 

преноса на рачун пензионог фонда.

Беочинска фабрика дели и за 1935 годину дивиденду 

од 8%, али je уопште не би било, да се из резерве није 

изузела сума од 1,8 милиона и да предузеће није напла- 

тило 2 милиона на име камате и других прихода, који не- 

мају никакве везе са производњом цемента. Да су помену- 

те две позиције испале из рачуна прихода, чиста добит за 

прошлу годину износила би мање од 250 хиљада динара. 

To не би било довољно ни за исплату дивиденде од 2/,% . 

Објашњење за овако неповољни резултат наћи ћемо, ако 

погледамо рачун расхода. У односу на претходну годину 

у 1935 су смањени трошкови, плате и амортизација. Међу- 

тим, код пореза имамо повећање од 400 хиљада, a троша- 

рина која иде на терет произвођача износи читавих 5,89 

милиона динара. Рад централне индустрије je нерентаби- 

лан управо због високе трошарине. Кад би се односна сто- 

па бар снизила на сношљиву меру, сигурно je да би знат- 

но порасла и продаја овако важног грађевинског матери- 

јала као што je цемент. Ни фискални интерес не би дошао 

у питање, јер je већ одавна утврђено да на фискалне при- 

ходе боље утичу ниске него високе стопе.

Исказана чиста добит од 4 милиона 189 хиљада ова- 

ко je подељена: за 8% дивидинду 3,24 милиона, тантијема

404 хиљаде, редовном резервном фонду 100 хиљада, за 

оснивање фонда поч. потпретседника Фердинанда Баум- 

гартена 300 хиљада, амортизационом фонду 2,8 хиљаде, a 

остатак од 142 хиљаде преноси се на нови рачун.

У управи фабрике налазе се г.г.: Милош Савчић, 

претседник; Дамјан Бранковић, Геза Ковач, д-р Влада Т. 

Марковић, д-р Емил Оплер, Ђорђе барон Оренштајн, Јо- 

сиф барон Рајачић, Коста JI. Тимотијевић, Дезидер Шо- 

мођи и Јулије Јон, чланови. У надзорном одбору су г.г.: 

Милан Француски, д-р Алфред Гардоњ, д-р Елемер Ге- 

лерт, Михајло Гутман, Лазар Сладековић и Фрања Шле- 
зингер.

ПРВА ЈУГОСЛОВЕНСКА ТВОРНИЦА ВАГОНА, СТРО-

ЈЕВА И МОСТОВА Д. Д., СЛАВОНСКИ БРОД

Непосредно иза Уједињења претпостављало се с пу- 

ним правом да he код нас имати повољне услове за раз- 

витак све оне индустријске гране које задовољавају по- 

требе саобраћаја. Нарочито су постојали сви потребни 

предуслови за рад и напредак једне велике фабрике ва- 

гона, локомотива, стројева и мостова. Довољно запослење 

једном предузећу великих димензија могла je да даде већ 

сама поправка возног парка, која се само једним делом 

може да врши у државним радионицама. Бродска фабрика 

вагона имала je и то преимућство, да je подигнута у ме- 

сту у коме су се сусретале наше нормалнотрачне са глав- 

ним делом наших ускотрачних жељезничких пруга.

Упркос свему томе, судбина Бродске фабрике вагона 

je веома тешка и жалосна. Узрока има више, али се сви 

они могу свести на један: на погрешну индустријску по-

литику јавне руке. У целом свету младе индустријске гра- 

не, a нарочито оне које изискују велике капитале и велике 

инвестиције, увек су уживале нарочите привилегије, a до- 

бивале су чак и субвенције у готовом. Наша машинска ин- 

дустрија није с тим рачунала, али je с правом очекивала 

да he се с њом поступати бар на исти начин као и с пре- 

дузећима на страни. Укратко, она je очекивала да joj се 

од стране државе неће чинити непотребне сметње и да he 

joj се пружити могућност да ради.

У првим годинама после рата, посла je било доста, 

јер je наш возни парк био у дерутном стању, a државне 

радионице нису могле да извршују ни редовне оправке. 

Међутим, са исплатама рачуна ишло je веома слабо, na je 

услед тога и Бродска фабрика вагона имала велнке гу 

битке на каматама. Да би се они елиминисали, главница 

фабрике редуцирана je 1927 године са 55 на 27,5 милиона 

динара. У току 1928 извршена je реорганизација фабрике 

и главнида joj je повишена на 110 милиона. Али, с обзиром 

на сталне потешкоће око финансирања државних лифера- 

ција, као и због тешке конкуренције коју je чинила Не- 

мачка са својим репарационим лиферацијама, појава нових 

великих губитака била je неизбежна. У вези с тим морало 

се у 1932 приступити поновном смањењу главнице са 110 

на 55 милиона динара.

Када су у јесен 1931 године престале репарационе 

лиферације, стање се није поправило, јер су државне по- 

руџбине због штедње скоро сасвим престале. Бродска фа- 

брика je тада покушала да нађе друге изворе запослења. 

Врло леп успех je постигла израдом трамвајских кола за 

београдску, љубљанску и новосадску општину. Дал^е су 

основана одељења за мостове и разне друге железне кон- 

струкције, за производњу парних котлова и пећи за цен- 

грално ложење итд. Али тиме се нису могле иадокнадити 

поруџбине Министарства саобраћаја, јер je фабрика no 

свом уређају ипак у првом реду упућена на израду желез- 

ничких возних средстава. Ни у току последње две-три 

године Бродска фабрика вагона није добијала већих no- 

руџбина од државе, иако су страној индустрији даване 

знатне нове поруџбине железничког материјала. Бродска



127

■ фабрика има све модерне инсталације и све потребне 

-услове за градњу локомотива, али до данас није направила

још ни једну локомотиву, пошто их ми поручујемо у ино-

• странству. To се може рећи и за извесне предмете који 

интересују Министарство војно. И у пословном извештају 

за 1935 годину Управа Бродске фабрике вагона се жали 

ша слабу запосленост. „Ии у овој пословној години ни- 

смо могли знатно да повећамо обрт — вели Управа —  јер 

je Министарство саобраћаја оне поруџбине, које су нас 

интересовале, већим делом уступила иностранству. Наше 

интервенције поводом овог поступка, који се противи по- 

стојећим закоиским прописима, нису имале успеха”.

Дакле, уместо да се фаворизује домаћа индустрија, 

велике набавке се поверавају страним компанијама, иако 

би их наша предузећа могла да изврше уз исте услове и 

у истом квалитету као и страна. За увоз предмета који 

. служе железничком саобраћају предвиђа се чак и ослобо- 

ђење од плаћања царине и царинских дажбина, ослобо- 

ђење од таксе на рачуне итд. Како страна предузећа не 

плаћају код нас ни пореза, очигледно je да им се даје и 

предност над домаћима. У последње време фаворизују се

■ етрана предузећа и у вези с нашим активним клириншким 
салдом у трговинском промету са Немачком. Према на- 
шим информацијама постоји  намера да се у Немачкој на- 
бави за 400 милиона динара разног железничког матери- 
јала, иако се већи део тог материјала производи и у зе- 
мљи. Ш то je  најинтересантније, тиме би се и наша актива 
у клирингу са Немачком слабо променила. Наиме, држава 
би за поменути материјал издала бонове у износу од  400 
милиона динара. Неке немачке банке су пристале да те 
бокове есконтују, a наша држава би их откупила у току 
од 7 година, годишње no 57 милиона динара. To значи да 
би се том трансакцијом ове године наша актива у клирин- 
гу са Немачком смањила само за 57 милиона динара. Чему

. онда набавка материјала за 400 милиона? Je ли сигурно 
да he у току свих следећих 7 година клирииг са Немачком 

■бити за нас активан? Уосталом, према нашем сазнању, цео 
raj материјал нам није уопште потребан, a оно што Мини- 
старство саобраћаја стварно треба, може се добити и од 

цомаћих предузећа, чак и на кредит уз исте ако не и уз 
повољније услове него у иностранству.

Како се још  увек слабо води рачуна о домаћој ин- 
дустрији, доказује нам и један случај који интересује и 
Бродску фабрику вагона. Она je  израдила за Министаретво 
саобраћаја 10 курсних кола. Израда je  првокласна и нај- 
солиднија, a цена није скупља него у иностранству. Ипак 
постоји намера да се поручи још  13 курсних кола, али не 
код Бродске фабрике вагона, већ у иностранству. Изгледа 
као да Бродска фабрика вагона и не постоји  или као да 
држава не Bepyje у њену индустријску. способност. Међу- 
тим, ова фабрика je  једна од најмодерније уређених и нај- 
већих у средњ ој Европи. Поред осталога, она има и свој 
конструкциони биро, у коме раде необично озбиљ но и са- 
весно око 15 инжењера.

Да je  Бродска фабрика вагона дорасла и за нај- 
веће пројекте, доказује нам, на пример, и чињеница 
да je  она добила другу награду на последњем конкурсу за 

'израду пројекта за нови савски мост код Загреба, иако je 
на конкурсу учествовало 14 такмичара, из земље и ино- 
странства. Шта више, пошто je  мост no пројекту који je 
добио прву награду сувише скуп, на претстојећој лици- 
тацији служиће као база пројект Бродске фабрике вагона.

У  вези с нашом погрешном индустријском политиком, 
финансијски резултат рада Бродске фабрике вагона није 
ни у 1935 могао да буде задовољавајући. Пословна година 
je завршена с губитком од 597 хиљада динара. Заједно са 
преносом из ранијих годииа укупни губитак износи 2,47 

-милиона. Уосталом, не сме се заборавити да су путем сни- 
жења главнице већ раније отписани губици од 82,5 мили- 

•••она динара.

Главне билансне позиције за четири последње године 

овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935
У хиљадамаi динара

Инвестиције 86.788 95.000 95.956 97.351
Нове инвестиције 8.212 956 1.395 510
Материјал и радови 11.259 7.816 7.862 9.211
Благајна 194 163 242 302
Ефекти 197 835 1.159 775
Сопствеие облигације 7.500 7.500 7.500 7.500
Дужници 18.189 11.689 5.973 9.096
Губитак 590 1.476 1.876 2.473

Пасива
Г лавница 55.000 55.000 55.000 55.000
Резервни фонд 1.000 1.000 1.000 1.000
Фонд амортизације 19.398 19.398 19.398 19.398
Облигације 28.100 28.100 28.100 28.100
Повериоци 27.931 21.937 18.466 23.720
Збир биланса 123.930 125.930 121.964 127.218

Рачун губитка и добитка
Расходи

Општи трошкови 1.604 1.340 1.412 1.349
Порези 807 382 587 627
Камата 3.457 2.553 2.624 2.563
Дотације аморт. фонду 2.807 --- --- ---

Отписи 7.395 4 --- U—

Губитак из ран. год. --- 590 1.476 1.876
Приходи

Бруто зарада 1.865 1.840 4.228 3.942
Остатак снижене главнице 13.628 1.500 --- ---

Курсна разлика ефеката --- 53 ---

Губитак 590 1.476 1.876 2.473
У 1935 збир биланса je повећан за 5,,25 милиона, на

127,2 милиона динара. Ако потражимо у пасиви разлоге
ове промене, видећемо да се они налазе у рачуну повери-
лаца. Све позиције у пасиви, изузевши повериоце, пока- 
зују непромењено стање већ неколико година. У 1935 по- 
вериоци су порасли за 5,25 милиона, на 23,72 милиона. Од
28,1 милиона динара облигација налази се 7,5 милиоиа у 
рукама фабрике, тако да je  њена стварна обавеза no обли- 
гацијама свега 20,6 милиона. Повериоци и облигације sa
je дно износе 44,3 милиона, a сопствена средства фабрике, 
урачунавши и фонд амортизације, 75,4 милиона. Однос из- 
међу сопствених и туђих средстава je  ca 63 према 37 по- 
вољан.

Инвестиције су билансиране са 97,86 милиона, од 
чега отпада 510 хиљада на нове. To значи да су инвести- 
ције покривене сопственим средствима и салдом облига- 
ционог дуга. Дакле, здрав je  и однос између дугорочне 
активе и дугорочне пасиве. Дужници су порасли са 5,97 
на 9,09 милиона, a материјал и радови са 7,86 на 9,21 ми- 
лиона (од  чега отпада на сировине 4,5 милиона, a на не- 
довршене радове 4,7 милиона према 4,1 милиона на сиро- 
вине и 3,7 милиона на радове у 1934 години). Кретање дуж- 
ника и материјала и радова показује да je  запосленост у 
1935 била нешто боља него у претходној години, што je 
последица огромних напора Управе да створи предузећу 
ново запослење. Повећање обрта ипак није знатно, na се 
може рећи да су радионице Бродске фабрике вагона и у
1935 више мировале него радиле. Крајем 1935 добивене су 
извесне веће поруџбине, које се међутим извршују тек у
1936 години. Пре свега се израђују раније поменута курсна 
кола за М инистарство саобраћаја, затим извесан број 
трамвајских кола за Београд и Нови Сад, друмски мост 
преко Саве код Загреба и неколико мањих мостова за Ми- 
нистарство грађевина. За сада je  у фабрици запослено 550 
радника.



Бруто зарада у 1935 износи свега 3,94 милиона пре- 

ма 4,23 милиона у 1934. Дакле, упркос нешто повећаном 

обрту, бруто зарада je мања, јер су поруџбине преузимане 

само из разлога запослења — да техничка способност 

предузећа не би остала потпуно неискоришћена. Трошкови 

су нешто смањени, a тако исто и камата. Међутим, код 

пореза имамо извесно повећање. Мора ce напоменути да 

ce амортизација непокретности, машина, алата и уређаја 

не врши већ читав низ година. И то je последица очајног 

стања у којем ce налази ова индустријска грана, првен- 

ствено кривицом наше погрешне индустријске политике. 

Крајње je време да ce престане с грешкама и да ce по- 

праве учињене кривице.

У управном одбору су г.г.: Миливој Црнадак, прет- 

седник; инж. Светозар Аранђеловић, Едгард Ауснит, f  Ми- 

хаило Бајлони, Марсел Бард, Пол Баре, Максо Боснић, 

инж. Душан Глишић, инж. Отмар Хен, Драгољуб A. Лаза- 

ревић, инж. Николаус Малакса, д-р Бранко Пливерић, 

Оскар Полак, Фриц Рајснер и инж. Никола Ј. Станковић, 

чланови. У надзорном одбору налазе je г. г.: Коломан 

Ђањешић, д-р Адолф Цувај и Фердинанд Медек. Водећи 

директор je г. инж. Хен.

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДИОИИЧАРСКО ДРУШТВО 

ШИХТ-ЛЕВЕР, ЗАГРЕБ

Производи Шихтове фабрике били су код нас позна- 

ти још од пре рата, нарочито на оном делу наше терито- 

рије који je раније био саставни део Аустро-Угарске. Прва 

већа реклама која ce у нашим крајевима изводила у цил.у 

пропаганде једног производа била je она Шихтове фабри- 

ке из Аусига. Благодарећи томе, као и одличном квалитету 

Шихтових производа, Шихт je доминирао готово суверено 

гржиштем сапуна на већем делу наше данашње територије. 

После рата аусишка фирма je одлучила да подигне своју 

фабрику и у нашој држави. Уместо да оснује сасвим ново 

предузеће она je преузела Осијечку творницу сапуна, која 

je знатно проширена и усавршена, тако да je постала нај- 

веће предузеће те врсте у Југославији, поготову после фу- 

зије са Ју.гословенским Санлајт д. д., које je припадало 

групи Левер, необично познатој у западноевропској инду- 

стрији сапуна и маргарина. Фузија je извршена 1931 годи- 

не на тај начин да je Југословенско д. д. Георг Шихт пре- 

узело Југословенско Санлајт д. д. и претворило ce у „Југо- 

словенско д. д. Шихт-Левер”. Поред свих врста сапуна, 

нарочито оног марке „Јелен”, предузеће ставља код нас 

у промет и познати прашак за прање „Радион”, као и ко- 

сметичке артикле „Елида”.

Јасно je да ce у годинама тешке привредне депресије 

и наша индустрија сапуна морала борити са великим те- 

шкоћама. Свака промена у куповној моћи мора имати свој 

утицај и на прођу сапуна и сродних производа, јер издаци 

sa чистоћу не зависе само од културе него и од прихода 

становништва. To значи да су тешке прилике имале ути- 

цаја и на зараду Југославенског д. д. Шихт-Левер. Али je 

оно ипак у мањој мери осетило промену прилика, него што 

je то био случај са многим другим мање познатим и сла- 

бије фундираним предузећима. У  току 1935 године, упо- 

редо са постепеним поправљањем општих прилика, код нас 

je порасла и потрошња сапуна. У рачуну добитка наших 

фабрика сапуна то није могло да дође потпуно до изража- 

ја, јер су неке сировине, које делом морамо увозити, поску- 

пиле за преко 40%, a продајне цене робе остале су готово 

непромењене или су чак и снижене.

Шихт-Левер je у том погледу сразмерно доста добро 

прошао, јер je за прошлу пословну годину могао да иска- 

же добитак од 3,33 милиона (a ca преносом добити из 1934 

године 3,54 милиона динара). Код главнице од 20 милиона 

то претставља укамаћење од 16,5%, што je у сваком погле- 

ду ванредно повол,но, нарочито ако ce узму у обзир наше

опште прилике код којих 
гурност.

још преовлађује извесна неси—

Рачун изравнања за 

изгледа:
четири последње- године овако'

Актива 1932

У

1933 1934

хиљадама динара

1935

Земљишта 138 138 138 138;
Зграде 8.854 8.854 9.012 9.013»
Индустр. инвентар 23.447 23.680 23.734 23.831
Роба 8.207 12.812 8.904 10.421
Благајна 688 1.872 1.808 479
Дужници 9.088 7.078' 7.791 11.018
Хартије од вредности 2.369 2.277 2.343 2.258 1
Прелазне позиције — — 56 —

Пасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резерве 6.145 6.280 6.418 6.559
Фонд амортизације 16.357 17.962 19.306 20.186

Резерва за дубиозе — — — 1.758

Повериоци 5.902 8.505 4.136 3.955
Менице 1.403 1.000 995 960

Прелазни 188 148 — 194

Јамчевине — — — 4.525

Добит 3.170 2.817 2.827 3.544

Збир биланса 52.980 56.713' 58.198 61.686

Збир биланса je порастао за 3,5 милиона, на 61,68 ми- 

лиона динара. To je свакако у вези с извесним побољша- 

њем прође. Промене у пасиви нису знатне. Једино треба 

нагласити да je прошле године фонд амортизације пора- 

стао само за 878 хиљада, док je ранијих година повећање 

износило просечно око 1,5 милиона годишње. Да je овом ' 

фонду и у 1935 дата уобичајена дотација, чиста добит за

1935 била би само незнатно већа од оне која je исказана' 

у две претходне године. Овако je чиста добит за 1935 за 

преко 700 хиљада већа од оне у 1933 или 1934.

Иначе, интензивнија амортизација инвестиција није 

предузећу више ни потребна, бар за сада. Наиме, инвести- 

ције износе 33 милиона динара, a фонд амортизације je већ 

достигао 20 милиона, односно 61% од њихове билансне 

вредности. И однос између сопствених и туђих средстава’ 

je необично повољан. Сопствена средства, заједно са фон- 

дом амортизације, износе преко 48 милиона, a туђа не до- 

стижу ни 5 милиона. Сопственим средствима су покривене 

не само све инвестиције, него и цела роба, као и знатан 

део дужника. За пар година, и без повишења главнице, до- 

гацијом фондова и амортизацијом инвестиција, предузеће 

биће у стању да покрије сопственим средствима и цео 

обртни кагштал. Туђа средства су књижена преко два ра- 

чуна: преко рачуна меница и поверилаца. Менице износе 

960 хиљада, a повериоци 3,95 милиона: ГТовериоци су углав- 

ном недоспела потраживања лифераната' за сировине и no- - 

дуфабрикате. Обавезе према новчаним заводима износе 

само 297 хиљада. To je ситница, ако ce упореди с обимом * 

послова.

Промене у активи указују на нешто бољу прођу. За- 

лихе сировина, полуфабриката и готове' робе билансиране 

су са 10,42 милиона према 8,9 милиона у 1934. Један део - 

пораста залиха односи ce сигурно и на пораст залихе си- 

ровина, пошто ce оне већ и ради транспортиих трошкова ■ 

набављају с времена на време у већим количинама. Дужни- 

ци, који су били у сталном опадању, порасли су већ у 1934 : 

за 700 хиљада, a у прошлој годгога’ за" око 3,2 милиона, 

на 11 милиона динара. Дакле, почиње ce поново с јачим ' 

кредитирањем. С обзиром на познату опрезност управе, то ■ 

значи да она просуђује знатно повољније данашњу ситу- 

ацију у трговини, односно да ce поново искристалисало '■ 

мишљење о томе, коме ce може, a, коме ce не може одо- ■ 

бравати вересија.
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Sadržaj:

„Сава” опће осигуравајуће дионичарско друштво, Загреб 

Здружене папирнице Вевче, Горичане ин Медводе д. д., Љубљана

„CABA“ ОПЋЕ О СИГУР AB A ЈУЋЕ ДИОНИЧАРСКО 

ДРУШТВО, ЗАГРЕБ

Сва осигуравајућа друштва у нашој земљи баве се 

осигурањем живота и елементара. Изузетак чини једино 

„Сава“ опште осигуравајуће акционарско друштво, За- 

греб. Упркос томе што и „Сава“ има у својој фирми и 

израз „опште“ осигуравајуће друштво, оно се не бави 

животним осигурањем, већ се специјализирало на осигу- 

рање елементара, и то противу пожара и лома стакла, 

провалне крађе, града, транспорта, незгода и законске 

дужности јемства. Ова пословна специјализација има сво- 

је нарочите разлоге. Наиме, „Сава“ je основана пре 15 

година с одређеним циљем да преузме сав дотадањи еле- 

ментарни посао друштва „Асикурациони ђенерали“ на 

подручју наше државе. „Асикурациони ђенерали“ после 

тога код нас се више не баве осигурањем елементара, 

него све овакве понуде упућују „Сави“. У замену, „Сава“ 

упућује њима све понуде у осигурању живота.

Из наших ранијих анализа читаоцима je познато да 

je „Сава“ основана 1921 године од две групе интересена- 

та: у једној се налазе „Асикурациони ђенерали” који cv 

преузели 40% главнице „Саве“, a у другој групи су наши 

највећи новчани заводи који су преузели 60% главнице, 

и то: Југословенска удружена банка, Јадранско-подунав- 

ска банка, Прва хрватска штедионица, Српска банка, Зе- 

маљска банка за Босну и Херцеговину и Земљска банка — 

Београд. Ове одличне банкарске везе које има „Сава‘, 

као и раније споменута подела рада између „Асикураци- 

они ђенерали“ и „Саве“, омогућиле су joj рапидан полет, 

тако да je она данас већ готово наше највеће осигурава- 

јуће друштво у елементару. Код ње je осигуран скоро 

претежни део наших индустријских предузећа, што би 

нам добро дошло за упоређење с другим друштвима, али 

СУД о волумену пословања „Саве“ може се створити и из 

података о кретању прихода и расхода, односно на осно- 

ву прихода од премија и расхода no исплаћеним штетама.

Од 1921 године, када je „Сава“ основана, na до кра- 

ја 1935 године исплаћено je укупно штета за 252,81 милч- 

она динара. To je свакако једна замашна сума. и доказује 

нам да je и пословање „Саве“ заиста врло разгранато. 

Што се тиче прихода од премија, према појединим грана- 

ма осигурања они су се овако кретали:

Бруто-премије Удео

реосигурача
1930 1935 1930 1935

Грана У хиљадамаi динара
Пожар и стакло 26.748 18.999 14.911 8.504
Провална крађа 1.900 1.612 744 551
Град 615 81 144 8
Транспорт 1.753 2.411 1.332 1.761
Незгоде, јамство 4.224 3.448 2.416 1.683
Укупно: 35.240 26.552 19.547 12.607

Из овога се јасно види да je осигурање противу 

пожара и лома стакла далеко најважнија грана, која у

1935 години износи 71,5% од целокупне продукције. Горња 

таблица нам показује и утицај тешке привредне депре- 

сије на пословни волумен „Саве“. Укупне бруто премије 

су пале ca 35,24 милиона у 1930 на 26,55 милиона у 1935 

години. To je општа појава на коју наилазимо и код на- 

ших осталих осигуравајућих друштава. Погоршање при- 

вредних прилика у току последњих година није мимо- 

ишло ни осигуравајући посао. A у нарочитој мери je по- 

гођено управо елементарно осигурање, због смањења 

вредности производа, великог опадања индустријске де- 

латности, сужења волумена диркулације добара, осиро- 

машење сељака итд. До краја 1933 године нова je продук- 

ција нагло опадала. У току последње две године опште 

прилике почеле су се постепено поправљати, али су се 

солидна осигуравајућа друштва морала и сама уздржа- 

вати од посла, јер je после престанка „Тарифног cnopa- 

зума“, што смо већ имали прилике да констатујемо, до- 

шло до огорчене утакмице међу осигуравајућим друш- 

твима и до невероватног обарања премијских стопа, на- 

рочито у гранама елементарног осигурања. У тој утакми- 

ци „Сава“ je, сасвим природно, ишла за тим да очува само 

оне послове, које je сматрала безпрекорнима, a без пре- 

предомишљања су одбијане понуде за послове код ко- 

јих ниске премијске стопе нису одговарале величини ри- 

зика. Друкчије се, у ствари, није ни смело поступати, јер 

би мање опрезно пословање било штетно како no акци- 

онаре, тако и no саме осигуранике. Како je 1 марта 1936 

године одобрењем Министарства трговине и индустрије 

ступио на снагу нови „Тарифни споразум“ између осигу- 

равајућих друштава, може се сматрати да су се тиме за- 

вршиле све нездраве и штетне појаве у елементарном 

осигурању. У вези с тим, оправдана je и нада да ће код 

„Саве“ већ у 1936 години доћи до стабилнијег посла и 

до поновног знатнијег повећања пословног волумена.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1932 1933 1934 1935

У хифадама динара
Штете 5.459 5.253 4.687 5.457

Трошкови и провизије 7.592 7.458 7.582 7.718
Порези 1.038 771 979 1.323
Таксе, ватрогаснине итд. 378 549 683 561
Отписи 666 962 94 228
Премијске резерве 5.429 5.836 6.586 6.688

Рез. за нереш. штете 5.463 2.146 2.406 2.548

Разне резерве 1.813 4.722 5.267 7.122

Добит 1.169 1.345 1.397 1.429'

Приходи

Пренос разних резерви 1.813 1.930 5.057 5.607

Пренос прем. резерви 5.780 i 5.468 5.789 6.521

Пренос нереш. штета » 4.071 5.496 2.130 2.320
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Премије и дажбине 13.613 13.353 13.708 13.944

Од уложених главница 1.623 1.431 1.598 1.910

Разни приходи 2.107 1.613 1.651 2.773

Збир прих. или расхода 29.008 29.293 29.931 33.075

Да видимо мало детаљније кретање послова у 1935 

и у току неколико ранијих година. Рачун губитка и до- 

битка даје нам у томе погледу најважније податке, које 

доносимо v следећој таблици „нето”, то јест, no одбитку 

удела реосигурача.
Приходи од „нето“-премија и дажбина износили су 

у 1930 години 15,69 милиона динара. После тога су v 

сталном опадању све до 1933 године, у којој износе 13,35 

милиона динара. У 1934 имамо опет пораст за 350 хиљада, 

a у 1935 години за даљих 250 хиљада динара, на 13,94 

милиона. Иако се кретање прихода од „бруто“-премија 

није још поправило у истој мери, ипак je то свакако по- 

вољан знак, тим пре што га прати и друга важна окол- 

ност, наиме чињеница да опет расту и остали приходи. 

Тако су приходи од уложених главница, углавном од ка- 

мата, порасли са 1,43 милиона у 1933 на 1,59 милиона у

1934 и на 1,91 милиона у 1935 години. И код разних при- 

хода имамо у првој години знатно повећање. Они износе 

2,77 милиона према 1,65 милиона у претходној години.

За „Саву“ je повољно и то, да су до 1934 године 

„нето“ штете јаче опадале него приходи од премија. На- 

рочито je у 1934 у односу на претходну годину опадање 

штета било знатно. У 1935, на жалост, оне су, противно 

ранијим годинама, биле чешће и веће и износе 5,45 ми- 

лиона према 4,68 милиона у 1934. Kao што ћемо мало 

ниже видети, однос између нето-штета и нето-премијд 

je ипак и у 1935 повољан. Трошкови и провизије показују 

незнатно повишење према претходној години. Порези су 

знатно већи и износе 1,32 милиона према 979 хиљада у

1934 и 771 хиљада у 1933 години. Код осталих расхода 

промене су сразмерно незнатне. Отписи су већи него у

1934, али су у односу на 1932 или 1933 знатно мањи. Тре- 

ба нагласити да су техничке резерве издашно дотиране. 

Премијске резерве износе 6,69 милиона, a резерва на не- 

решене штете 2,54 милиона динара.

Рентабилитет осигуравајућег посла може се најбо- 

ље оценити упоређивањем премија и штета. По одбитку 

дела који отпада на реосигурача имамо код целокупне 

продукције следећу слику :

Год. Нето-премије Нето-штете у %
у хиљадама динара

1929 15.682 5.981 40,7

1930 15.691 5.998 38,2

1931 14.445 5.769 39,9
1932 13.613 5.495 40,1

1933 13.354 5.253 39,2

1934 13.708 4.687 34,2

1935 13.944 5.457 39,1

У 1935 je употребљено 39,1% од наплаћених премија 

за исплату штета. Taj проценат je неповољнији само у 

односу на 1934 годину, која je у том погледу била изу- 

зетно врло добра са 34,2%. Ииаче, процентуално учешће 

штета у премијама у 1935 je ипак знатно боље него у

1931, 1932 или 1933 години. За резултат у 1935 могло би 

се чак рећи да je управо сјајан, с обзиром на већ споме- 

нуто обарање премијских стопа од стране неких осигура- 

вајућих друштава.

Реосигурање je, код свих грана заједно, имало сле- 

деће дејство :

Нето-премије

Год. Бруто-премије Нето-премије у %

у хиљадама динара бруто-премија

1929 36.691 14.682 40,0

1930 35.240 • 15.691 44,5

1931 33.093 14.445 43,6

1932 30.002 13.613 45,3
1933 28.492 13.354 46,8
1934 27.120 13.708 50,5
1935 26.552 13.944 52,5

Нето штете Уштеда

У % „Саве“
Год. Бруто штете Нето-штете бруто штете у %

1929 15.481 5.981 38,5 1,5
1930 19.746 5.998 30,4 14,1
1931 17.362 5.769 33,3 10,3
1932 15.933 5.459 34,2 11,1
1933 15.238 5.238 34,4 12,4
1934 11.747 4.687 40,0 10,5
1935 14.245 5.457 38,3 14,2

Процентуално учешће нето-премија у бруто-преми- 

јама покајује нам колики део преузетог ризика и напла- 

ћених премија „Сава“ задржава за себе. Видимо да тај 

проценат стално расте и у 1935 износи 52,5 према самих

40,0 у 1929 години. Разуме се, да je у вези с тим повећано 

и учешће „Саве“ у штетама (1935 je опет смањено), али 

она постиже знатне уштеде средством реосигурања. У 1935 

уштеда износи 14,2% и доказује нам да су уговори о ре- 

осигурању за „Саву“ необично повољни.

Пошто je грана пожара и лома стакла најважнија — 

обухвата 71,5% укупне продукције — издвојили смо je 

као и ранијих година и приказаћемо je засебно. Главни 

подаци за ту грану изгледају овако :

Год. Бруто-премије Бруто-штете Нето-премије Нето- 

у хиљадама динара штете

1932 22.178 11.486 10.635 4.343

1933 20.563 10.832 10.214 4-.082

1934 19.885 7.935 10.485 3.530

1935 18.999 11.287 10.495 4.142

Нето-штете Нето-премије Нето-штете Уштеда пу-

у  %  у % у % тем реосигу-

нето-премија бруто-премија бруто-штета рања у %

1932 40,9 47,9 37,8 10,1

1933 40,0 49,8 37,8 12,0

1934 33,6 52,6 44,6 8,0

1935 39,5 55,2 42,1 13,1

У 1935 год. знатно су порасле бруто-штете и нето-

штете, али прве сразмерно јаче од других, што значи да 

je повећање штета јаче погодило реосигурача него „Са- 

ву“. Нето-штете, које сноси „Сава“, у процентима нето- 

премија износе 39,5% према 33,6% у претходној години. 

Упркос толиком порасту, проценат je ипак нижи од нор- 

малнога, што je свакако повољан знак.

Ефекат реосигурања поправљен je у корист „Саве“. 

Она задржава за себе све већи део премија (у 1935 год. 

65,2% према 47,9% у 1932). Штете које „Сава“ сама сноси 

не расту у истој мери, тако да je све већа и њена уште- 

да, коју постиже средством реосигурања (у 1935 години 

13,1% према 8,% у 1934 или 10,1% у 1932 години).

Анализа рачуна изравнања

Пре но што пређемо на детаљну анализу рачуна 

изравнања „Саве“ задржаћемо се код приказа гарантних 

средстава, јер њима свако осигуравајуће друштво покла- 

ња највећу пажњу. Међутим, гарантни фондови „Саве'1 

не могу се без даљега упоређивати са онима других оси- 

гуравајућих друштава која се баве и животним осигура- 

њем. Уговори о животном осигурању су дугорочни, na и 

односни фондови морају бити знатно већи. Код елемен- 

тарног осигурања уговори су увек краткорочни, тако да 

су и гарантни фондови мали, али су код „Саве“ релативно 

врло велики, иако се она бави једино елементарним оси- 

гурањима. Њена гарантна средства износе :
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1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Уплаћена главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резерва главнице 1.605 1.739 1.879 2.022

:Пореска резерва 325 325 325 325

»Фонд курсне разлике --- 200 211 1.525

Шремијске резерве 5.429 5.836 6.586 6.688

\Резерва за штете 5.463 2.146 2.406 2.548

"Пренос остатка добити 218 189 185 198

Гар. полог реосигурача 5.749 5.072 4.642 4.217

Фонд према пор. зак. --- 2.792 2.792 2.792

Фонд за непокретности --- --- 200 400

Фонд за ванр. случајеве --- --- 200 400

Укупно: 28.789 28.301 29.427 31.117

Иако се гарантни полог реосигурача постепено сма- 

њује, ипак збир гарантних средстава расте. У 1935 год. 

повећање износи 1,7 милиона динара. Највећи пораст има- 

мо код фонда курсне разлике. Иначе, премијске резерве, 

резерва за нерешене штете и гарантни полог реосигурача 

заједно износе 13,45 милиона. Све остале позиције прет- 

стављају сопствена средства „Саве“.

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Благајна 1.149 336 754 874

Потраж код банака 10.346 12.603 9.102 9.366

Хипотек. зајмови 47 160 91 71

Харт. од вредности 13.889 12.938 15.099 17.323

Филијале и заступства 4.019 5.298 5.582 3.375

Разни дужници 2.554 515 417 686

Дуг реосигурача 2.325 1.034 1.123 1.857

Непокретности 4.709 4.609 4.931 4.931

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резерве 1.813 4.722 5.267 7.122

Премијске резерве 2.429 5.836 6.586 6.688

Резервисане штете 5.463 2.146 2.406 2.548

Филијале и заступства 78 12 8 5

Разни повериоци 6.133 3.696 2.415 3.104

Потраж. реосигурача 8.884 9.528 8.831 7.401

Добит 1.303 1.563 1.586 1.615

Збир биланса 39.038 37.494 37.099 38.484

У 1935 збир биланса je порастао за 1,4 милион ди- 

нара, на 38,48 милиона. Главница je остала непромењена 

са 10 милиона, a сопствене резерве износе 7,12 милиона, 

односно после дотација из добити за 1935 годину 7,66 ми- 

лиона динара према 1,8 милиона крајем 1932. Код премиј- 

ских резерви и резервисаних штета промене су незнатн-3.. 

Разни повериоци су пали са 6.13 милиона у 1932 на 2,41 

милиона у 1934, a у 1935 години су опет порасли за 700 

хиљада. Међутим, потраживање реосигурача после 1932 

стално опада, у 1935 за 1,4-милион, на 7,4 милиона динара.

И у активи имамо неколико интересантних промена. 

Хартије од вредности пале су са 19 милиона у 1930 на 

испод 13 милиона у 1933, али су у 1934 и 1935 поновно 

повећане, тако да крајем 1935 износе 17,3 милиона. To јс 

знатним делом последица пораста курса државних папира. 

Сви ранији курсни губитци на хартијама од вредности 

ликвидирани су и код њихове данашње вредности има- 

мо већ и фонд курсне разлике од 1,52 милиона. Прошле 

године благајна je такође порасла са 754 на 874 хиљада, 

потраживања код банака са 9,1 на 9,36 милиона, разни 

дужници са 417 на 686 хиљада динара, a дуг реосигурача 

са 1,12 на 1,85 милиона динара. Једино je позиција „фи- 

лијале и заступства“ пала са 5,58 на 3,37 милиона динара.

Чиста добит „Саве“ за 1935 годину износи 1,61 ми- 

лион. Од тога се даје на име 8% дивиденде (непромењено 

«ао и у току четири претходне године) 800 хиљада ди-

нара, поседницима оснивачких признаница 156 хиљада, 

члановима оба одбора и чиновништву 118 хиљада, фондо- 

вима 343 хиљаде, a остатак добити од 198 хиљада пре- 

носи се на нови рачун.

У управи налазе се следећа г.г.: д-р Светислав Шу- 

мановић, претседник; Кав. ди Гр. Kp. Едгардо Морпурго u 

д-р Станко Шверљуга, потпретседници; Максо Антић, 

Стеван Карамата, д-р Анђело Ара, д-р Михајло Колин, 

Никола Берковић, Микеле Сулфина, Миливој Црнадак, 

Фрањо Сабо, д-р Гедеон Дунђерски, f  Ђорђе Велисавље- 

вић, д-р Валтер Ф. Фишел и инж. Франтишек Зита, чла- 

нови. У надзорном одбору су г.г.: Роберт Лајбенфрост, 

Артур Коен, Артур Гвозденовић, Љубомир Ђиновски и 

Стеван Тубић, Директори су г.г.: Нико Гамулин и д-р 

Хинко Волак.

ЗДРУЖЕНЕ ПАПИРНИЦЕ ВЕВЧЕ, ГОРИЧАНЕ ИН 

МЕДВОДЕ Д. Д., ЉУБЉАНА

Од наше домаће индустрије хартије, која je групи- 

сана око Љубљане, Загреба, Сушака и Београда, највећа 

je словеначка. Она je концентрисана у једном концерну, у 

виду акционарског друштва, са фирмом „Здружене па- 

пирнице Вевче, Горичане ин Медводе д, д., Љубљана“. У 

овом концерну се налазе шест фабрика (раније седам) и 

две самосталне електричне централе, и то три фабрике за 

производњу хартије — у Вевчама, Јанезији и Горичану, 

две фабрике за производњу дрвовине — у Вевчама и Мед- 

водама, једна фабрика целулозе у Горичану и две велике 

хидроелектричне централе у Фужинама, на левој обали 

Саве.

Све ове фабрике биле су раније у рукама аустријског 

друштва „Leykam - Josephsthal Aktiengesellschaft, Wien”, ä 

1920 cy их прекупили домаћи интересенти под вођством 

најстаријег словеначког новчаног завода, Љубљанске кре- 

дитне банке. Том приликом je основано ново акционарско 

друштво. Љубљанска кредитна банка je одмах преузела 

преко половине акција. Знатан пакет je имало и Опште 

југословенско банкарско друштво, али je Љубљанска кре- 

дитна банка додније и то прекупила тако да она, заједно 

с домаћим интересентима који су с њом у вези, данас има 

преко 90% свих акција. Откако je предузеће прешло у 

наше руке, толико се развило и у толикој je мери модерни- 

зирано и повећано, да га ранији акционари више не би 

могли ни препознати. Анализирајући биланс Љубљанске 

кредитне банке за прошлу годину (Бр. 15 од 11 априла

1936 г.), ми смо већ напоменули да Здружене папирнице 

раде сразмерно доста повољно и да изводе систематску 

модернизацију свог уређаја, што he њихов положај знатно 

ојачати.

Управа „Здружених папирница” вели у свом послов- 

ном извештају за 1935 да je с обзиром на чињеницу да je 

производни капацитет југословенских фабрика хартије 

већи од тражње хартије на домаћем тржишту, прошле 

године приступила делимичном преуређењу фабричких по- 

стројења, како би се начин и обим производње прилаго- 

дили садашњим захтевима у погледу количине и врсте про- 

изводње. Нарочито се реорганизацијом главне фабрике у 

Вевчама обезбедила еластичност у производњи, као и нај- 

економичнија израда најразличитијих врсти хартиЈе. У 8ев- 

чама су замењена стара постројења за израду хартије но- 

вим најмодернијим, потпуно je преудешена холандска дво- 

рана, савремено je уређен пренос сировина, a главне ма- 

шине биће такође опремљене за најсавременији електрични 

погон. Затим je постављен и један нови турбогенератор од 

1200 кв.

Капацитет производње Здружених папирница износи 

око 150 вагона хартије месечно, a стварна производња у 

последњим годинама била je следећа:



132
1930 1931 1932 1933 1934 1935

у вагонима

хартије 1.335 1.075 752 812 912 900

целулозе 347 454 449 497 490 582

дрвовине 492 322 243 240 278 242

укупно 2.174 1.851 1.444 1.549 1.680 1.724

A k o  упоредимо целокупну прошлогодишњу произ- 

водњу хартије, целулозе и дрвовине са оном из 1930 годи- 

не, која се сматра као последња нормална, онда излази да 

je про^зводња у 1935 само за мања од нормалке. Ипак, 

код свих врста продукције развитак није био идентичан. 

Код целулозе уопште се није приметило дејство привредне 

депресије. Све од 1929 године производња непрекидно ра- 

сте, од 240 вагона у 1929 на 582 вагона у 1935. Пораст у

1935 износи 18,8.%, a у току последњих 6 година 142,5%. 

Производња дрвовине кретала се баш супротно: од 492 ва- 

гона у 1930 она je сведена на 240 вагона у 1933. У 1934 

производња дрвовине je нешто повећана, али je у 1935 опет 

смањена на 242 вагона. To значи да у 1935 није произведе- 

на ни половина од количине која je била израђена у 1930 

години.

Знатно je опала и производња хартије. У 1930 она je 

била најповољнија; затим нагло опада, до 1932 за 43,7%. 

После тога ситуација се постепено поправља. Међутим, у

1935 опет имамо мало смањење од 1,3%. Иначе, производња 

хартије у 1935 износи само две трећине од нормалне (1929 

и 1930 године). Подаци о производњи хартије Здружених 

папирница крећу се углавном упоредо са подацима о по- 

трошњи хартије у земљи. Ова je износила 1930 године 3,1 

кг., 1932 године 1,7 кг, a 1935 око 2 кг no становнику, ра- 

чунајући овде продају свих домаћих фабрика и целокупан 

увоз хартије из иностранства. У 1935 су Аустрија, Чехо- 

словачка и Немачка покушавале да путем демпинг-цена 

продру на наше тржиште. Због тога су и Здружене папир- 

нице биле приморане да поновно снизе цене својим произ- 

водима, услед чега су и приходи од продаје нешто под- 

бацили.

Финансијско стање предузећа je повољно, као што 

нам то потврђује доња таблица у којој смо упоредили 

главне билансне позиције за четири последње годнне:

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара
Благајна 454 297 327 519
Фабрике 21.398 17.169 15.919 23.517
Сировине и полуфабрикати 4.858 8.976 9.227 9.849
Хартија 2.265 2.618 2.305 1.958
Дужници (за робу) 20.832 21.909 26.146 17.807
Девизе, улози и разни дужн. 3.298 4.878 4.597 5.623
Хартије од вредности 5.350 5.163 5.414 3 480

Пасива

Главница 25.000 25.000 25.000 25.0UÜ
Резерве 12.448 12.515 12.588 12.665
Пензиони фонд 3.827 4.309 4.858 5.348
Неиспл. дивиденда 15 14 11 13
Депо валор. акција 3 3 3 3
Повериоци 15.814 17.713 19.945 18.106
Добитак 1.348 . 1.456 1.530 i .61.9
Збир биланса 58.455 61.010 63.935 62.754

Рачун губитка и добитка
Расходи

Управни трошкови 2.712 2.398 2.167 1.872
Порези 1.507 1.206 1.149 1 217
Камата 672 1.864 1.663 1 137

Отписи 5.337 5.080 4.620 5 170з'

Чиста добит 1.34S 1.456 1.530 1.5J»

Приходи

Пренос добити 3 15 4 4iy-

Приходи ефеката 76 52 50 56:

Од непокретности — — 132 148?

Наплата отпис, потр. — — 7 154

Од производ. и продаје 11.498 11.937 10.936 10.611

Збир прихода или расхода 11.577 12.004 11.129 11.015

Главница je 25 милиона, a резерве без пензионогфон- 

да и без фонда амортизације (који не постоји пошто се 

вредност инвестиција смањује непосредним отписом преко-- 

рачуна расхода), износе 12,66 милиона динара односно пре- 

ко 50% од главнице. Укупна сопствена средства достижу'

37,66 милиона. a заједно са добитком и пензионим фондом

44,5 милиона.. Насупрот томе повериоци износе само 18,1 

милиона динара. Промене на страни пасиве биле су у 1935> 

сразмерно незнатне. Једино су повериоци за 1,84 милиона 

мањи него у 1934 години.

Међутим, у структури активе имамо последње године 

неколико интересантних промена. Пре свега, вредиост ин- 

вестиција je билансирана са 23,5 милиона према 15,9 ми- 

лиона у 1934. Дакле, повећане су за 7,6 милиона. Пошто- 

овогодишња амортизација износи 5,17 милиона, излази да 

je за нове инвестиције утрошено око 12,75 милиона дина- 

pa. Даље имамо знатно смањење код дужника (за робу), 

који износе 17,80 милиона према 26,14 милиона у 1934. To 

je делом последица слабијег робног промета, a делом сни- 

жених продајних цена. Међутим, није искључеко да je и 

наплата потраживања за робу текла повољније. Позиција 

„девизе, улози и разни дужници” (вероватно новчани за- 

води) повећана je за 1 милион динара •— на 5,6 милиона. 

Даље имамо извесно повећање вредности сировина и полу- 

фабриката. Али je вредност папира нешто мања, тако да 

je укупна вредност залиха у односу на 1934 остала готово 

непромењена. Хартије од вредности износе 3,48 милиона- 

према 5,41 милиона у 1934. Ово смањење je углавном про~ 

узроковано санацијом Љубљанске кредитне банке, која je 

путем отписа смањила своју главницу са 50 на 20 милиона; 

динара. 30 хиљада њених акција имају и Здружене папир- 

нице.

Све инвестиције, сопствене хартије од вредности, 

роба и известан део дужника покривени су сопственим' 

средствима, што je свакако необично повољно. Иначе, пре- 

дузеће има у инвестицијама и знатне тихе резерве, тако да 
je сигурност потпуна.

Код бруто прихода имамо према 1934 извесно смање- 

ње, за 325 хиљада — на 10,6 милиона. Управни трошкови 

су такође опет смањени, a тако исто и расходи no камата- 

ма. Амортизација je за 550 хиљада већа од оне у 1934, што-- 

je последица повећане билансне вредности инвестиција. 

Амортизација у 1935 je ипак мања од оне у 1932 години. 

Чиста добит износи 1,6 милиона. Од тога je дато 1 милион 

акционарима као 4% дивиденда, 70 хиљада као тантијема 

члановима оба одбора, 180 хиљада на име ремунерације' 

чиновништву, мајсторима и радницима, 200 хиљада пензи- 

оном и 78 хиљада редовном резервном фонду, a 90 хиљад® 

се преноси на нови рачун.

У управи су г.г.: Алојзиј Водник, претседник; д-р • 

Иван Боле, потпретседник; д-р Петер Дефранчески, Август 

Јенко, д-р Алојзиј Кобал, Хануш Крофта, Виктор Наглас, 

д-р Ернест Рекар, Рихард Швингер и Лео Соуван, чланови.. 

У надзорном одбору су г.г.: д-р Вјекослав Лавш, Матко» 

Јанежић, д-р Албин Стеле и Владислав Турк. Директориг 

су г.г.: д-р Цирил Павлин, Егон Сребре и Хенрик Јан.

■ ■ ■ ■
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Državna fabrika šećera na Čukarici 

Југословенски лојд a. д., Сплит

Сапониа д. д., Осијек, (прије Миларва' ин свечарна д. д„, Љубљана)

DRŽAVNA FABRIKA ŠEĆERA NA ČUKARICI

Prilikom analize bilansa Državne fabrike šećera na Ču

karici za 1934/35 godinu (br. 1 od 4 januara 1936). primetili 

smo da smo, s obzirom na neobično teške prilike u kojima 

se nalazi naša industrija šećera, bili prijatno iznenađeni, kad 

smo pročitali da je ta fabrika 1934/35 poslovnu godinu za

ključila sa dobitkom od 10,3 miliona dinara. Tada smo na

glasili da bi bilo sasvim pogrešno, kada bi na osnovu tog 

izuzetno veoma povoljnog rezultata zaključili, da su se pri

like u našoj šećernoj industriji znatno popravile. Ovu tezu 

nam potvrđuju i zaključni računi iste fabrike za 1935/36 god.

Blagodareći s jedne strane povoljnoj strukturi samog 

preduzeća, a s druge strane najrigoroznijoj štednji koja je 

od strane uprave primenjivana sa mnogo energije i razume

vanja za današnje prilike, Državna fabrika šećera na Čukarici 

završila je i 1935/36 poslovnu godine sa čistim dobitkom od 

4.64 miliona dinara. Iako taj dobitak u stvari ne dostiže ni 

polovinu od onoga iz prethodne godine, ipak smatramo da je 

i takav rezultat još uvek neobično povoljan. Treba naime 

imati u vidu da su fabrike zbog jake međusobne konkuren

cije bile primor,ane da spuste cene šećera do najniže granice. 

Dalje obaranje cena bilo je zaista sasvim nemoguće, pa je 

pravo čudo da je neka fabrika i pri tako niskim prodaj

nim cenama mogla uopšte da dođe do čistog dobitka.

Kako se borba oko cena, vođena između šećernih fab

rika već više godina, stišala tek koncem 1935 godine, povolj

no dejstvo te činjenice moglo je samo neznatnim delom da 

dođe do izražaja već u zaključnim računima za poslednju 

poslovnu godinu, koja je završena 31 marta 1936. Mi smo 

već imali prilike da detaljno izložimo uzroke i motive te 

borbe. S jedne strane tu je bilo nepovoljno dejstvo naše 

fiskalne odnosno trošarinske politike, a sa druge — naglo 

opadanje potrošnje zbog krize i smanjenja kupovne snage 

potrošača, i sledstveno hiperprodukcija, koja je opet iza

zvala oštru međusobnu utakmicu putem obrazovanja cena. 

Pošto se uvidela neodrživost i štetnost toga stanja, država 

je dozvolila da se pristupi rešavanju pitanja prodaje šećera. 

Ono je, posle dugih pregovaranja, u novembru 1935 godine 

i rešeno, tako da su se i cene počele oporavljati. Kako se i 

stanje u privredi polako popravlja, a kupovna snaga potro

šača postepeno opet raste, izgledi šećerne industrije su sada 

takođe nešto povoljniji. Već je zapaženo izvesno povećanje 

domaće potrošnje šećera, tako da se u toku prvog polgođa

1936 prodaja poboljšala, a i zalihe iz lanjske kampanje se 

normalno smanjuju. Inače, ovogodišnja kampanja šećera 

obavljena je pod veoma povoljnim vremenskim prilikama. 

Kvalitet šećerne repe bio je uglavnom znatnq bolji od onog 

u prethodnoj godini.

Pa, ipak,. uprkos pomenjitim pöyoljnijim izglediina, mi 

i dalje smatramo da kriza naš,e . šećerne industrije nije još 

prebrođena. Naše fabrike šećera može spasti samo — osetniji

porast potrošnje, koja je kod nas vrlo slaba. Na svakog sta

novnika ne otpada veća prosečna potrošnja od 5 kg godišnje. 

Međutim, potrošnja u Danskoj, Engleskoj, Švedskoj, Švaj- 

carskoj i u nekim drugim državama je skoro 10 puta veća, 

od naše. Dovoljno veliko povećanje potrošnje nije mpguće 

bez sniženja cena. Već smo konstätovali da fabrike sa svoje 

strane ne mogu ništa da učine u tom pogledu. Obaranje cena 

koje se plaćaju proizvođačima repe ne bi dalo odgovarajući 

efekat, a ni s političkog gledišta ne izgleda celishodno. Pre

ma tome, u obzir bi došlo jedino sniženje suviše visoke tro

šarine, koja iznosf 7.50 dinara od jednog kg. kristalnog, a

8,05 dinara od jednog kg. šećera u kocki. Smatramo da bi 

država time učinila veliku korist i svojim finansijama, pošto 

bi se usled smanjena trošarinske stope omogućila znatno 

veća potrošnja šećera, a ova bi imala za posedicu povećanje 

prihoda od trošarine.

U donjoj tablici donosimo glavne bilansne pozicije Dr

žavne fabrike šećera na Čukarici za 1930/31 i za dve posled

nje poslovne godijie:

,Л  ‘ ' ■ <■' Računi  zravnan ja

Aktiva 1930/31 1934/35 1935/36

u hiljadama dinara

Gotovina
u blagajni 108 30 67

žiro rač. kod banka 18.626 4.841 4.800

Ukupno 18.734 4.871 4,867

Dužnici

tekući račun 2.582 9.309 4.481

garancije ■ — 12.337 8.044

fabrični ekonomi 162 397 649

predujmovi 10.823 . 1.709 1.316

predujmovi M. Pravde 1,013 916

doznake na putu — — SV«?
prenosna kamata — 30 25

Min. fin. rač. viškova 9.712 — —

komitenti za šećer 2.301 — —

Ukupno 26.596 24.698 14.909

Fabrikati' 22.650 46.529 41.539

Nepokretnosti

zemljište i zgrade 9.660 9.329 9.150

celokup. maš. uređaj 7.650 6.635 6.310

Ukupno 17.310 15.964 15.460

Razna aktiva

pokretnosti 2.777 1.746 1.541

vrednost rez. fonda 6.946 4.068 4.351

ulozi penz. fonda — 369 533

evidenc, računi ■■ — 6.947 8.747

Ukupno 9.72S 13.130 15.172
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Pasiva

Sopstvena sretstva

obrtni kapital 41.740 43.301 43.301

rezervni fond 10.726 11.035 11.268

fond za obnovu 11.828 13.696 13.825

specijalni fond 1.320 — . —

penzioni fond — 462 733

Ukupno 65.604 68.493 69.154

Poverioci

Min. fin. dotacije dobiti 12.205 8.362 3.642

tantijeme 1.445 310 111

Min. fin. trošarina 10.977 — —

otpisi dužn, M. Pravde 1.013 916 —

šećer u komision 777 4.882 —

razni po tek. rač. 1.461 2.006 1.420

prenosni poverioci 1.517 919 744

poverioci garancija 12.337 8.041

neisplaćena repa i razni 14 20 87

Ukupno 29.409 29.752 14.045

Evidenc, računi — 6.947 8.747

Zbir bilansa 95.013 105.192 91.947

Zbir bilansa u 1935/36 iznosi 91,9 milion i manji je za

13,2 miliona dinara nego u prethodnoj godini. Ako se prvo 

zadržimo köd pasive. Vidimo da su sopstvena sredstva fabrike 

ostala gotovo nepromenjena, odnosno zbog dotacija fondo

vima čak su i porasla za 660 hiljada, sa 68,49 miliona u 1934/ 

35 na 69,15 miliona u 1935/36 godini. Kao državno preduzeće 

fabrika nema sopstvene glavnice. Mesto toga postoji »obrtni 

kapital«, koji poslednjih godina iznosi 43,3 miliona a formi

ran je iz čiste dobiti, najvećim delom u 1926/27 i 1927/28 

godini. Ova pozija ne pretstavlja sav obrtni kapital fabrike. 

Fondovi (za obnovu i rezervni) iznose nešto iznad 25 mi

liona, a poverioci 14 miliona (prema 29,75 miliona u 1934/35).

Ako malo bolje pogledamo sastav pozicije »poverioci«, 

dolazimo do zaključka da Državna fabrika šećera na Čuka

rici u stvari i nema poverilaca u uobičajenom smislu te reči. 

To znači da ona ne mora da plaća nikakve kamate i da je u 

tom pogledu gotovo u povoljnijem položaju od ma koje 

druge fabrike šećera u zemlji. Među »poveriocima« iskazano 

je na prvom mestu Ministarstvo finansija sa 3,64 miliona za 

čistu dobit koja je preostala posle odvajanja za fondove i 

nagradu upravi i osoblju. Poverioci garancija, prema kojima 

se u aktivi nalaze dužnici garancija, iskazani su sa 8 mili

ona prema 12,3 miliona u prethodnoj godini. Ako se od 

ukupnog iznosa poverilaca (14 miliona) oduzmu pomenute 

dve pozicije, vidi se da sve ostale obaveze fabrike, uračunavši 

i »prenosne poverioce«, iznose samo 2,36 miliona.

Odvajanja za fondove vrše se redovno. Iako su u toku 

poslednjih godina nabavljana nova postrojenja na račun fon

dova za obnovu, ovaj ipak iznosi 13,85 miliona, dok je u ak

tivi vrednost svih nepokretnosti, koje se sastoje iz zemljišta, 

zgrada i celokupnog mašinskog uređaja, iskazana samo sa

15,46 miliona. Današnja stvarna vrednost investicija je sigur

no znatno veća. To znači da fabrika ima tihe rezerve. Po

četkom 1926, kada je ona postala državnom svojinom, ure

đaj je bio stariji i sa malim kapacitetom, ali je u međuvre

menu zamenjen i modernizovan.

Vrednost fabrikata na lageru, naime šećera, melase i 

rezanaca, iskazana je ti poslednjoj godini sa 41,5 miliona di

nara i manja je za 5 miliona nego 1934/35. Iz toga bi se mo

glo zaključiti da se ranije zalihe postepeno smanjuju. Na ža

lost he raspolažemo sa podacima o proizvodnji fabrike na Ču

karici za nekoliko poslednjih godina, äli s obzirom na to 

da je poslednja kampanja u zemlji skoro bez izuzetka bila 

povoljnija od pretposlednje, smatramo da ni njena proizvod

nja ü 1935 nije. bila manja od one u 1934 godini. Upoređe- 

nje zalihe za dve poslednje godine sa onom ža 1930/31 (22,65

miliona dinara) pokazuje da je situacija naše šećerne indu

strije još uvek teška. U 1928/29 vrednost fabrikata na la

geru bila je čak samo 13,8 miliona dinara, tj. iznosila je samo 

jednu trećinu od današnje.

Gotovina u blagajni i na žiro-računu kod banaka iznosi

4,8 miliona, gotovo jednako kao i prethodne godine. Me

đutim, dužnici su u 1935/36 za čitavih 10 miliona manji nego 

u prethodnoj godini i iznose 14,9 miliona prema 24,7 miliona 

u 1934/35. Pre svega, imamo jedno smanjenje od skoro 5 mi- 

iiona kod dužnika po tekućim računima, zatim drugo sma

njenje od 4,3 miliona kod dužnika po garancijama, i najzad, 

nestala je iz bilansa pozicija »predujmovi Ministarstva prav

de«, koji su još u 1934/35 bili iskazani sa 916 hiljada dinara. 

Međutim, moguće je da su ovi predujmovi prebačeni među 

evidencione račune, koji su porasli sa 6,9 na 8,7 miliona 

dinara.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1930/31 1934/35 1935/36

u hiljadama dinara

Održanje fabr., plate i dr. 7.792 5.709 7.287

Porez i prirezi 5.846 4.674 3.862

Otpisi 1.402 914 912

Ukupno 15.040 11.297 10.061

Podela čiste dobiti

rez. fondu 5% 803 516 233

fondu za obnovu 10% 1.606 1.032 465

nagrada upravi 642 103 37

nagrada osoblju 803 206 74

penz. fondu — 100 200

dobit - ostatak Min. fin 12.205 8.362 3.642

Čista dobit 16.059 10.319 4.651

Prihodi

Od proizvodnje 27.573 19.935 13.306

VanrečL

prih., kamata, prov. 3.526 1.681 1.407

Zbir prihoda — rashoda 31.099 21.616 14.713

Prihodi od proizvodnje iznosili su u poslednjoj godini

13,3 miliona dinara prema 19,93 miliona u prethodnoj ili 27,57 

miliona u 1930/31 ili čak 35,6 miliona dinara u 1929/30. Ma

njak prihoda u 1935/36 u odnosu na prethodnu godinu iznosi 

6,63 miliona dinara, a prouzrokovan je uglavnom nižim ce

nama šećera i izvesnim poskupljenjem šećerne repe. Razume 

se, da se redukcijama na strani rashoda nije mogao nikako 

nadoknaditi tako ogromni manjak kod prihoda od proiz

vodnje.

Inače, rashodi na koje je uprava fabrike mogla uticati 

rcducirani su do krajnjih granica mogućnosti. Tako na pri

mer za održavanje fabrike, plate, nadnice i ostale rashode iz

dato je samo 5,28 miliona prema 5,71 miliona u 1934/35 ili

11,11 miliona u 1928/29. Iako državno preduzeće, ipak fabrika 

ne uživa nikakve specijalne privilegije. Za porez i prireze 

ona je izdala 3,86 miliona prema 4,67 u prethodnoj godini. 

Jedino preimućstvo koje ona ima nad ostalim fabrikama še

ćera je u tome, što joj se u neposrednoj blizini nalazi Be

ograd koji pretstavlja dosta veliku potrošačku oblast, tako 

da se mogu postići izvesne uštede u transportnim troškovima 

gotove robe.

Kao što je već spomenuto, čista dobit za prošlu po

slovnu godinu iznosi 4,65 miliona dinara. Od toga je odvo

jeno za fondove fabrike 700 hiljada dinara, za penzioni fond 

200 hiljada, za nagradu upravi i osoblju 111 hiljada, a osta

tak dobiti od 3 miliona 642 hiljade odobren je Ministarstvu 

finansija, odeljenju za budžet, kao višak prihoda.

U upravi se nalaze sledeća gospoda: Sima Miloševič, 

kao pretsednik Upravnog veća; Dragutin Priča i Toplica Pe> 

šić kao članovi. Direktor je g. Velimir Đurđić.
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ЈУГОСЛОВЕНСКИ ЛОЈД A. д. —  сплит

Како je међународна трговина, нарочито прекомор- 

ска, за време кризе јако назадовала, постале су и прилике 

у поморском паробродарству готово неиздржљиве. Ниске 

превозне цене онемогућиле су многим бродовима рента- 

билно пословање или су снизиле рентабилитет до најни- 

жих граница. У вези с тим паробродарска друштва су била 

приморана да повуку из промета многе своје бродове и у 

разним лукама je било везано неколико милиона Tođa не- 

запосленог бродарског простора. За неколико година цене 

тшјединих пароброда пале су на половину, na и на четвр- 

тину од ранијих цена. Разуме ce да су и редовни приходи 

пословања код ротово свих паробродарских друштавабили 

недовољни за вршење амортизације пловног парка у оби- 

му у којем су. падале дене пароброда.

Нашим паробродарским друштвима ce мора одати 

пуно признање, што су имали храбрости да своје губитке 

отворено прикажу и да изврше потребно снижење глав- 

нице. Тако су акционари Југословенског Лојда већ на збо- 

ру одржаном 24 јула 1934 одлучили, да ce друштвена глав- 

ница снизи са 15 милиона златних динара на 7,5 милиона, 

и то смањењем номинале акција од 25 на 12,5 златних ди- 

нара. Да би ce прилике сасвим средиле, они су пристали и 

wa даље жртве. Ванредни збор акционара одржан 25 мар- 

та 1935 године решио je, да ce већ снижена главница од

7,5 милиона златних динара прерачуна на 60 милиона за- 

ионске динарске валуте. Како je за ово претварање глав- 

нице узета релација између златног и данашњег динара од 

I према 8, док je она no стабилизационом курсу као 1 пре- 

ма 11, a према данашњем фактичном стању као 1 према 

15, то треба и ову меру схватити као даљи делимични от- 

пис главнице. Ha тај начин je потпуно елиминиран не само 

губитак који ce показао у пословању за време депресије, 

него и губитак који je настао због тога, што пловни парк 

зише није претстављао ону вредност која je исказана у би- 

лансу. Благодарећи поменутој жртви коју су у.чинили ак- 

ционари, билансна вредност пароброда и остале активе 

опет je у складу са стварношћу.

Код Југословенског Лојда имамо и других промена. 

У циљу успешнијег одолевања кризи друштво je већ 1930 

године одлучило да изврши извесну преоријентацију. Како 

je криза најтеже погодила управо друштва која ce баве 

превозом робе, a пословање Југославенског Лојда ce од 

првог почетка заснивало искључиво на робном промету, 

купљен je одмах 1930 године у Енглеској један луксузан 

брод, крштен именом „Краљица Марија”, с тии да ce упо- 

треби за вршење туристичких путовања no Средоземном 

Мору. Може ce рећи да je у том погледу постигнут потпу- 

ни успех. У току 1935 друштво je извршило 10 таквих кру- 

жних путовања и превезло je преко 2.000 путника. Окура- 

жен успехом у првом покушају, Југословенски Лојд je од- 

лучио да набави још једну сличну лађу. Тако je дошло до 

куповине пароброда „Принцеза Олга”, који je после „Кра- 

љице Марије” највећа јединица југословенске трговачке 

морнарице. Друштво није ни у чему штедило да и овај па- 

роброд најсавременије преуреди и укусно декорира, и он 

je почео саобраћати у мају 1935 године у 14-дневној брзој 

луксузнОј путничко-теретној прузи између Јадрана и Грч- 

ке, Палестине и Египта. До краја прошле године извршено 

je 14 путовања и превезено je преко 4 хиљаде путника. Зз 

време сезоне биле су све кабине на лађи распродате. To 

je најбољи доказ да ce и овај пароброд већ афирмирао 

исто тако добро, као што je то случај са бродом ,,Краљица 

Марија”. Иначе, треба нагласити да ова два луксузна бро- 

да успешно иопуларизују туризам код нас и да врше ефи- 

касну пропаганду за нашу земљу no Средоземном Мору.

Што ce тиче успеха пословања, може ce рећи да je 

ситуација и у том погледу опет нешто повољнија. После 

трију тешких година закључених са знатним губицима, Ју- 

гословенски Лојд je 1934 године, први пут за време кризе,

могао да искаже добитак благодарећи томе што je дошло 

до извесног олакшања у кризи светског паробродарства. 

Подељена je чак и дивиденда. И 1935 година je завршена 

са добитком, јер ce олакшање продужило, али ипак не у 

толикој мери, да би ce могло говорити о престанку кризе. 

Тражња за тонажом je још увек ограничена, и лађе, на- 

рочито теретне, тешко налазе запослење. Даљи пад пре- 

возних цена спречен je једино благодарећи споразуму који 

су у Лондону закључила сва већа паробродарска друштва, 

међу њима и југословенска.

Главне билансне позиције Југословенског Лојда a. д. 

за последње четири године овако изгледају:

Рачун изравнања

1932. 1933. 1834. 1935. 

у хиљ. 
папирних

Пароброди
у хиљ. злат. динара динара

24.178 24.178 , 12.004 126.916

Инвестиције 931 931 931 6.694

Непокретнине 229 229 229 850

Намештај 18 18 17 i 33

Банке и благајна --- —‘— 490 4.403

Дужници разни 1.976 2.819 4.174 17.363

Губитак

Пасива

1.970 1.995 ■i--— ----

Г лавница 15.000 15.000 7.500 60.000

Резервни фонд 4.636 5.845 900 18.522

Повериоци 9.666 9.325 8.716 68.433

Добитак },-— - —— 692 8.719

Збир биланса 29.302 30.170 17.845 156.359

Рачун губитка

Расходи

и добитка
у

Пренос губитка 645 1.972 ... —

Поправци за класу 105 94 257 1.147

Управни трошкови 185 155 179 2.039

Трошкови осигурања 515 473 — ---

Амортизациони фонд 1.209 i.209 900 9.519

Резервни фонд ■ — _ ■■ 36 320

Отпис курс. разл. 20 10 10 -—-

Чиста добит 

Приходи

. --777. --- 692 8.719

Пренос добити -— — - 2.636

Пренос рез. фонда 100 ii ! ГГГГТ̂; ---

Приход пословања 609 1.918 2.075 19.109

Губитак 1.970 1.995 --- ------------

Збир прихода-расхода 2.679 3.913 2.075 21.745

Закључни рачуни за 1935 годину ^онети су no први

пут у законској динарској валути. Због тога je. донекле 

отежано упоређивање података за 1935 са онима из рани- 

јих година. A k o  ce најпре задржимо код пасиве, видимо да 

еопствена средства заједно с фондом амортизације износе

79,2 милиона. Томе треба додати и неподељену чисту за- 

раду од 9,3 милиона која ce преноси на нови рачун, тако 

да укупна сопствена средства износе преко 83 милиона ди- 

нара. Ha супрот томе стоје повериоци у износу од 68,4 ми- 

лиона. Однос између сопствених и туђих средстава у 1935 

години je као 55 према 45; док je у 1934 години био као 

50 према 50. To значи да ce структура пасиве осетно по- 

правља, упркос претварању главнице са златних у папир- 

ие динаре no необично ниској релацији од 1 према 8. To 

значи даље да су ce повериоци и прошле године смањили 

и да ce постепено ликвидира дуг који je био закључен ради 

набавке нових јединица.

Пароброди су исказани са 126,9 милиона папирних 

према 12 милиона златних динара у ,1934 години и 18,33 

милиона златних динара у 1933 (24,17 милиона минус фонд 

амортизације 5,84 милиона). Kao. што ce види, билансна 

зредност пароброда доведена je у склад састварним це- 

иама већ у 1934 години, тако да ce у 1935 углавном није



морао вршити никакав даљи отпис. Једино су приликом 
прерачуна златних динара у папирне извршене незнатне 
корекције, које су се у међувремену показале као потреб- 
не. Иначе, као што je  споменуто, прошле године je  купљен 
пароброд „Принцеза Олга” , a од старијих лађа продате су 
две ..Истина” и „И зрада” домаћем друштву „Оцеаиија“ , a 
грећи пароброд „Душан Силни“ , који je био 30 година 
стар, продат je  Јапанцима. Југословенски Л ојд има данас, 
поред „Краљице М арије” . и „Принцезе Олге” , још  19 лађа, 
од којих свака носи просечно no 8.250 енглеских тона те- 
рета. Друштво je  почело да изводи систематску модерни- 
зацију постојећих теретних лађа, у циљу смањења трош ко- 
ва за погон. До данас je модернизирано 9 друштвених па- 
роброда. Осим тога, на броду „Краљица М арија” проду- 
жена je  и потпуно проведена кроз читав брод инсталација 
текуће топле и хладне воде.

Управа напомиње у свом извештају, да je  почетко.м
1936 набавила зна'тан пакет акција „П рекоморске пловидт 
бе” д.д., чи,ме je  Југословенски Л ојд осигурао себи већину 
у том друштву, које поседује 3 модерне теретне лађе од 
укупно 25.700 тона носивости. Ова набавка доћи he до из- 
ражаја тек у билансу за 1936 годину.

Од осталих позиција у активи највећи су „Дужни- 
ци” . Они износе 17,36 милиона папирних динара према 4,17 

милиона златних динара у претходној години, што значи 
да су се ; у, 1935' знатно смањили. Иначе, преко овог рачуна 
књижи се и субвенција коју  Југословенски Л ојд потражује 
од државе. И инвестиције показују према ранијим годи- 
нама извесно смањење. У 1935 оне су исказане са 6,69 ми- 
лиона папирних према 931 хиљада златних динара у току
3 претходне године.

Приход пословања био je прошле године 19,1 мили- 

она, a no одбитку трошкова 15,92 милиона динара. После 

дотације амортизационом фонду од 9,5 милиоиа и резерв 

ном фонду од 320 хиљада чисти добитак за 1935 годину 

износи 6 милиона 83 хиљаде, a ca преносом из 1934 године 

8 милиона 719 хиљада на име 7% дивиденде и исплате 10% 

дивидендног пореза (у 1934 години 6% дивиденда и порез), 

a остатак од 3,92 милиона пренет je на нови рачун.

САПОНИА Д. Д., ОСИЈЕК, (ПРИЈЕ МИЛАРНА ИН 

СВЕЧАРНА Д. Д., ЉУБЉАНА)

Потрошња фабрички произведених саиуна код нас 

ни у 1935 године није порасла. Она je вероватно опет не- 

што назадовала, јер сељаци као најмногобројнији ред no- 

трошача, због слабе куповне снаге и оскудице новчаних 

средстава, све више употребљавају кућевни сапун. Сапо- 
ниа д. д., Осијек, je ипак успела да повећа своју продају, 

Али то није последица повећања потрошње у земљи, већ 

je изазвано другим узроцима. Пре свега, Сапониа je дру- 

штво за продају познатих и добро уведених производа 

фирме Шихт-Левер и Миларна ин Свечарна д. д. Пове- 

ћање продаје робе стоји у вези и с поскупљењем сиро- 

виеа. Већ приликом анализе биланса Југословенског д. д. 

Шихт-Левер (Бр. 28 од 11 јула 1936 г.) констатовали смо 

да су неке сировине, које делом морамо увозити, поску- 
пиле за преко 40%. У вези с тим трговци су се још no 

старим ценама снабдели с већим залихама, које he се 

знатним делом потрошити тек у 1936 години. Најзад, и 

неки мањи произвођачи сапуна привремено су се повукли 
са тржишта, јер нису могли благовремено попунити своје 

залихе сировина. Међутим, ни Сапонији није пошло за 

руком да повећа промет тоалетних и других бољих врста 

сапуна.
Код таквих прилика треба се бојати да ће у 1936 и 

даље опадати не само потрошња, него и продаја сапуна, 

тим пре што су финансијским законом за 1936/37 годину 

предвиђени нови јавни терети, који тешко погађају са- 

пунску Индустрију, Koja je због прскупљења сировина

већ била приморана да повећа цене. Повишење промет- 
ног и луксузног пореза, увођење прометног пореза на 
лој, увођење бановинске трошарине на соду, повишеље 
такса на рачуне итд. имаће такође као последицу даље 
повећање цена сапунских производа, јер je  индустрији 

због поскупљења сировина апсолутно немогуће да сама 

сиоси и те нове терете. С обзиром на то изгледа да je и 

даље смањење потрошње сапуна неизбежно, a у вези с 
тим и смањење фискалних прихода. Ми смо више пута 
имали прилику да докажемо да оптерећивање сировина 
трошаринама и претерано повећање пореских и троша- 
ринских стопа ретко када води добру, na сматрамо да ни 
нови терети наметнути сапунској индустрији неће пове- 

ћати, него смањити досадашње фискалне приходе.

Kao фирма, Сапониа д. д. спада у ред наших нај- 
млађих акционарских друштава, a као предузеће — стара 
je већ 16 година. Фирма je раније гласила „Миларна ин 
Свечарна д. д., Љубљана“. Ванредна скупштина акцио- 
нара од 11 новембра 1935 одобрила je  промену иазива 

фирме. као и пренос седкшта у Осијек, што je  спроведе- 

но 1 јануара о. г. Мајоритет акција има Југословеиско 

д. д. Шихт-Левер, Загреб.

Рачун изравнања

Актива 1934 1935

у ' хиљадама динара

Готовина и банке 92 320

Дужници 1.965 2.638

Роба 333 314

Ефекти 11 ' 11

Намештај 65 65

Пасива

Главница 500 500

Резервни фонд 17 ■ 17

Резерве за отписе 31 44

Резерва за дубиозе — .— 559

Повериоци 1.845 1.958

Транзиторне позиц. 24 164

Кауције 769 453

Добитак 49 106

Збир биланса 3.235 3.801

Рачун губнтка и добитка

Расходи

Управни трошкови 952 1.443

Камати 11 15

Порези 28 24

Дубиозна потраживања 120 212

Отпис намештаја ■ 12 13

Добитак 49 106

Прикоди

Пренос добитка раније год. 53 49

Од робе 1.119 1.764

Збир прихода — расхода 1.172 1.813

Главница износи само пола милиона, али je то

свим довољно ако се узме у обзир, да Сапониа има нео- 
бично јако залеђе у фирми Шихт-Левер, чије производе 

искључиво и продаје. Резерве укључивши и ону за дубио- 

зе износе 620 хиљада. Повериоци су у односу на претход- 

ну годину за око 100 хиљада већи и износе 1,96 милиона.
У активи су најглавније позиције дужници и роба. 

Промене код робе у односу на 1934- су незнатне, a дуж- 

ници су порасли са 1,96 на 2,63 милиона динара, што je 

последица јаче продаје.

Управни трошкови износе 1,44 милиона према 952 

хиљаде у 1934. Повећање je изазвано првенствено тро- 

шковима око промене назива фирме и преноса седишта 

Чиста добит за 1935 износи 57 хиљада динара, a ca пре- 

■носон из 1934 године 106 хиљада. Ове године друштво 

није поделило никакву дивиденду, него се цела чиста до- 

бит преноси на нови рачун.
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„Унион“ подвара д. д., Љубљака

Прво хрватско-славоиско диоеичко друштво' за индустрију шећера, Осијек 

„Mociep“ творкица лака и боја д. д., Загреб

„Искра“, творница кемичких производа н свијећај д. д. у Загребу

„УНИОН” ПИВАРА Д. Д., ЉУБЉАНА

Производни капацитет наших пивара износи преко

1,5 милион хл. пива годишње. Међутим, због сезонског ка- 

рактера потрошње пива код нас, наше пиваре ни у нор- 

малним годинама нису обично искоришћавале више од 

половине свог капацитета, a стање ове индустријске гра- 

не у годинама кризе најбоље нам показују подаци о по- 

трошњи пива у земљи. Ова je износила:
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1927 740.000 49% 1931 540.254 36%
1928 728.307 48% 1932 338.095 22%

1929 674.763 45% 1933 214.647 14,3%
1930 653.238 43% 1934 210.132 14%

Kao што се види. потрошња je пала са 740 хиљада 

хл. у 1927 на 210 хиљада хл. у 1934. Подаци за прошлу го- 

дину још нису у целости прикупљени, али према до сада 

примљеним извештајима потрошња у 1935 je само незнат- 

но већа од оне у 1933 или 1934 године. To значи да наше 

пиваре већ, трећу годину не могу да искористе ни 15% 

свог капацитета. Ми смо већ више пута имали прилику 

да нагласимо, да je велико назадовање потрошње пива само 

мањим делом изазвано привредном депресијом куповне 

снаге потрошача, a у далеко знатнијој мери то je после- 

дица наше државне и самоуправне фискалне политике, која 

je пиво учииила скупим пићем. Државне и самоуправне 

трошарине и пореза на пословни промет повећаване су од

1928 до данас неколико пута, тако да већ износе преко 

265 динара од једног хектолитра пива. Када се уз то узме 

у обзир и јевтиноћа вина, лако je објаснити велико сма- 

њење потрошње пива као и чињеницу да je последњих го- 

дина 10 наших пивара (у земљи их je било 35) морало да 

сасвим обустави рад, док су готово све остале радиле са 

знатним губицима.

Пивара „Унион” у Љубљани, која je једини произ- 

вођач пива у Словеначкој a према величини друга пивара. 

у нашој земљи, показивала je до 1930/31 стално добитак 

од око 2,5 милиона динара годишње У нормалним годи- 

нама њена продаја je износила просечно око 120 хмл.ада 

хектолитара. После повишења трошарине, у пиварској го- 

дини 1930/31 (од септембра до 31 августа) продате су 92 

хиљаде хл, a у 1931/32, због даљег повишења трошарИне 

и скупног пореза, продато je само 45,5 хиљада хл. У на- 

редним двема годинама (1932/33 и 1933/34) продаја износ.и 

мање од 30 хиљада годишње. У погледу пословања у 1935 

години, управа пиваре „Унион” напомиње у свом послед- 

њем пословном извештају, да су и даље трајале тешке ■1 

нрилике, које су с непромењеном интензивношћу ометале

рад, пошто се — упркос разним корацима који су преду- 

зимани — није приступило смањењу државне, бановинске 

и општинске трошарине, које имају управо катастрофално 

дејство на потрошњу.
Благодарећи изузетно лепом времену у прошлој го- 

дини продаја пива код пиваре „Унион” показује у 1935 

ипак известан пораст, али он износи само неколико про- 

цената, тако да je и продаја у 1935 години још увек из- 

носила само једну четвртину од оне из ранијих нормал- 

них година. Знатнији пораст потрошње не може се ни оче- 

кивати док се не приступи ревизији наше трошаринске 

политике, која већ читав низ година не погађа само пи- 

варску индустрију, него и фискалне приходе. To показују 

и подаци о трошарини коју je платила пивара „Унион”. 

Трошарина на пиво je повећавана неколико пута, да би 

се тиме повећали и фискални приходи. Али je резултат био 

баш супротан. Још у 1930/31 години пивара „Унион” je 

платиЛа 17 милиона на име државних, бановинских и оп- 

штинских трошарина, a следећих година знатно мање, упр- 

кос повишењу трошаринских стопа, и то (у милионима 

динара):

Година: Трошарина:

1931/32 7,7

1932/33 7,5

1933/34 (16 месеци) 8,0

1935 8,0

Kao што се види, после повећања трошаринских 

стопа није дошло до одговарајућег повећања фискалних 

прихода. Напротив, они су сада за пола мањи. To je ја- 

сан доказ да високе трошаринске стопе убијају и потро- 

шњу и фискалне приходе од трошарине.

У наредној таблици доносимо кретање главних би- 

лансних позиција пиваре „Унион“ за неколико последњих 

година. Напомињемо да je међусобно упоређивање пода- 

така, нарочито оних из рачуна губитка и добитка, оте- 

жано тиме, што je 1933/34 година трајала 16 месеци. Пи- 

вара je раније закључивала своје рачуне крајем августа 

сваке године — јер се пословна година поклапала са 

процесом производње односно пиварском годином, која 

траје од 1 септембра до 31 августа сваке године. 1933/34 

закључена je крајем децембра 1934. Тиме je и пивара

„Унион“ саобразила своју пословну годину календарској, 

као што то ради претежни број акционарских друштава. 

ГТрема томе, прошла пословна година трајала je опет 12 

месеци, од 1 јануара до 31 децембра 1935 године.

Рачув изравнања 

Актива 1031/32 1932/33 1933/34 1935

у хиљадама динара 

Зграде и земљиште 20.959 20.596 19.458 18.836

Машине 8.347 7.809 6.960 6.411
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Поеуђе . 1.298 . ДД60 . . 967 . 790

Мобилијар 16 13 ш .; . 3
Гостион. инвентар:

флаше и подрум, инв. 2.066 i:885 1.456 1.203

Инвентар н спрем.

залихе —— .4.782 4.249 3.561

Крла ,и стока 69 ' 22 12 26

Укупно инвестиције 32.755 36.267 33.243 30.943

Залихе 6.083. 4.944 5.813 6.068

Дужници и гаранције 15.557 7.867 7.232' 10.488

Хартије од вредности 2.729 2.604 ' 2.949 2.718

Благајна 355 439 " 8 11

Губитак 553 2.115 294 ---

Пасива S.i;2i j''i 'r >ii
Главница 24.000 24.000 24.000 24.000

Фондови 22.546 22.547 20.432 ;: 20.701

Повериоци 11.462 7.684 5.104 5.476

Добит —— ---- --- : 51

Збир биланса 58.028 54.238 49.539 50.228

Рачун губитка и добитка

Расходи

Сировине : 5.162 5.365 7.8.10 5.600

Плате и трошкови 13.930 12.078 11.845 10.486

Дажбине и порези 7.766 1.231 561 367

Отписи и амортиз. 2.174 2.302 2.335 2.686

Пренос губитха --- 553 ^ 294

Добит --- --- --- 51

Приходи

Од продаје 28.441 19.415 22.259 19.448
Од кирије 40 --- --- 36
Губитак 553 2.115 294 ---

Збир прихода — расхода 29.034 21.530 22.553 19.484
Збир биланса износио je  у 1930/31 години 65 мили--

она динара, na je до 1933/34 смањен на 49,54 милиона, због
истопљене добити, отписа губитка од фондова у пасиви

и смањења туђих средстава• To je последица срозавања

продаје. Крајем 1935 год. збир биланса je опет нешто

већи и износи 50,23 милиона динара. Повериоци су 5,47 

милиона према 5,1 милиона динара крајем 1934 и 15,93 

милиона у 1930/31 години. Губитак из 1932/33 отписан je 

на терет фондова, који су због тога пали ca 22,54 милиона 

у 1932/33 на 20,43 милиона у 1933/34. У 1935 фондови су 
опет порасли за 270 хиљада —  на 20,7 милиона. Постоје 

три фонда: општи резервни (19,95 милиона) и два фонда 

за покриће сумњивих; потраживања (744 хиљаде). Аморти- 

зационог фонда нема, пошто се сви отписи инвестиција 

извршују непосредно кроз рачун расхода. Укупна соп- 

ствена средства износе 44,7 милиона динара, a туђа 5,47 

милиона, што значи да je однос необично повољан и да 

пивари нису готово ни потребна страна средства.

Пошто у 1935 дужници износе 10,48 милиона, одно- 

сно за 5 милиона више него повериоци, видимо да су све 

инвестиције, инвентар, залихе, хартије од вредности и 

око једне по ншпие дужника покривени сопственим сред- 

ствима. Залихе износе 6 милиона и веће су за 250 хиљада 

него крајем 1934. Дужници су за 3,25 милиона већи. Све 

остале позиције у активи су мање. Укупне инвестиције 

износе 30,94 милиона и смањене су за 2,3 милиона динара, 

што одговара амортизацији. Од тога je билансна вред- 

ност зграда и земљишта 18,8 милиона, машине 6,4 мили- 

она, a посуђе и остали инвентар 5,7 милиона. Портфељ 

хартија од вредности, у коме се поред акција афилира- 

них односно преузетих пивара налазе и државни папири, 

износи 2,7 милиона динара према 2,95 милиона крајем 

претходне године.

Приходи од продаје (no одбитку трошарине) у 1935 

години износе 19,4 милиона, готово једнако као и 1932/33, 

Преко овог рачуиа не књиже се само приходи од пива,

већ, такође и они од кзасца, шпиритуса и други прихоДО. 

Цифре исказане на странн расхода претстављају леп _.д,0' 

каз штедње. У 1929/30 плате и трошкови износили су 

преко 22 милиона, до 1931/32 смањени су на 13,93 мили- 

она, a у 1935 износе само 10,48 милиона динара. Међутим, 

ни поред оптималне обазривости режијски трошкови џ 

трошковн производње нису могли бити редуцирани у од- 

говарајућем обиму, због чега je последњих година и по- 

словни резултат морао бити негативан. Смањење прихода 

Je било толико, да се једВа могла вршити и потребна 

амортизација. БлаГодарећи повећању продаје, сталној 

штедњи у расходима и извршеној реорганизацији посло!- 

вања, 1935 година завршена je ca скромним добитком с>Д 

345 хиљада. Он још не омогућује исплату дивиденде, ria 

je употребљен за покриће губитка из претходне године 

(294 хиљаде), a остатак од 51 хиљаде преноси се на нови 

рачун. Kao што je већ споменуто, губитак од 2,11 мили- 

она из 1932/33 елиминисан je путем смањења фондова.

ПРВО ХРВATСКО-СЛАВОНСКО ДИОНИЧКО ДРУШТВО 

ЗА ИНДУСТРИЈУ ШЕЋЕРА, ОСШЕК

Приликом анализе до сада објављених биланса на- 

ших шећерана указали смо на све тешкоће с којима се по- 

следњих година морала борити ова индустријска грана, у 

коју су инвестирани огромни капитали. Због опште при- 

вредне депресије, сувише високе трошарине и опадања по- 

трошње шећера, шећерна индустрија je била пала у тешку 

кризу, која je претила да ће за неколико година апсор- 

бирати знатан део њених капитала. Да би се бар донекле 

средиле прилике које су тешко погађале и две државне 

фабрике шећера, држава je најзад одобрила да се при- 

ступи решавању питања продаје шећера. После дугих 

преговарања оно je крајем 1935 и решено, тако да je пре 

стала и борба око цена. Међутим, проблем наше шећерне 

индустрије тиме je само једним делом решен, јер je и 

даље на снази висока трошарина, која онемогућу,;е знаг- 

нији пораст потрошње, која je иначе код нас врло слаба 

(oko 5 кг. no становнику годишње).

Раније, пре 6 или 7 година, ми смо били у стању. да 

извозимо релативно велике количине шећера. Али од како 

je на светском тржишту због хиперпродукције .дошло до 

борбе између шећера из репе и шећера из трске, која ie 

изазвала огромни пад цена, на извоз се више не може нн 

мислити. С обзиром на то наше фабрике су принуђене да 

раде само за домаће тржиште. Разуме се да због даиа- 

шњег стања потрошње код нас мора и знатан део капа- 

цитета наших фабрика да остане неискоришћен. To пога- 

ђа и пољопривреднике, јер се сада репом засађују далеко 

мање површине.

Огромне тешкоће с којима се наша шећерна ииду- 

стрија морала борити долазе сасвим јасно до изражаја и 

у билансима Осијечке фабрике шећера, која je једна од нај- 

модернијих и највећих фабрика у нашој држави. Док je 

она у годинама нормалног рада и нормалних лрилика 

остваривала чисту зараду од 4 до 6 милиона динара годи- 

шње, што с обзиром на инвестирани капитал од око 150 

милиона и није претстављало неку нарочиту велику зара- 

ду, дотле видимо да се ова добит почевши од. 1931/32 ра- 

пидно топи, да би се у току две последње године претчо- 

рила у губитак од преко 3,7 милиона динара годишње.

Осијечка шећерана билансира сваке године на дан 

31 марта. Главне билансне позиције за четири последње 

године овако изгледају:

Рачун изравнања 

Актива 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36

у хиљадама динара 

Инвестиције 60.957 60.974 61.712 61.717

Инвентар 2.706 . 2.727 2.719 2.700



Залиха робе ' 36.650 46.136 44.077 38.6$$

Материјал '3.796: 2.595 ' 2.265 2.464

Семена ' ' : 1.034 ,. 885 1.452 755

Дужници 18.530 15.147 17.773 39.291

Г бтовина — — —  ---  689

•Ефекти ' 10.375 8.350 7.510 7.510

Губитак ---  ---  3.039 6.735

Пасива , ,

Главница 30.800 30.800 30.800 30.800

Резервни фонд i 47.239 47.239 47.246 , 47.246

Фонд курсне разлике , 7.303 7.303 7.303 7.303

Фонд амортизације 22.665 25,441 28.246 31.050

Повериоци 25.381 25.816 27.389 44.,145

Добит 573 759 ---  .. — -

Збкр биланса 134.151 137.457 141.051 160.545

Инвестиције су билансиране са 617 милиона динарај 

непромењено као и претходне године. Ако од инвестиција 

•одбијемо досадашњу амортизацију у износу од 31,05 ми- 

лиона, излази да су оне књижене са 307 милиона динара. 

Главница износи 30,8 милиона, a разне резерве 54,5 мили- 

она. Према томе властита средства достижу 85 милиона 

динара или скоро троструко више од инвестиција. Ови 

подаци најбоље показују да Осијечка шећерана спада у 

ред наших финансијски најбоље фундираних предузећа.

И однос између властитих и туђих средстава je не- 

обично повољан. Kao што смо видели, властита средства 

износе 85 милиона, a заједно са фондом амортизације чак

116,4 милиона динара. Када се од те своте одузме иска- 

зани губитак од 6,7 милиона, види се да властита средства 

мзносе равно 110 милиона динара. Повериоци су 44 мили- 

она динара. To значи да су властита средства равно два и 

.no пута већа од туђих.

Код властитих средстава у односу на претходну го- 

дину није било много промена. Једино je фонд аморти- 

зације у пасиви порастао за 2,7 милиона, са 28,25 на 31 

милион динара, исказани губитак у активи износи 6,7 ми- 

лиона, и већи je за 3,7 милиона него у 1934/35. Према томе 

укупна властита средства у 1935/36 су за око милион ди- 

нара мања него у претходној години.

Међутим, повериоци су порасли за 17 милиона, са 27 

na 44 милиона. To je у првом реду изазвано порастом ду- 

жника за 21,5 милиона, са 17,7 на 39,2 милиона. Залихе 

износе 38,6 милиона и мање су за 5,5 милиона него у прет- 

ходној години. Из овог би се могло закључити да су за- 

лихе смањене благодарећи томе, што je шећерана била 

либералнија у одобравању кредита, односно да се опет ис- 

кристалисало мишљење о томе коме се могу, a коме њ; 

могу одобравати кредити. Ипак треба имати у виду, да. 

се преко р.ачуна дужника књиже и потраживања шећера- 

не код банака, као и предујмови одобрени произвођачима 

репе. Остале промене у активи су незнатне.

Рачун губитка и добитка овако изгледа:

Расходи 1932/33 1933/34 1934/35 1935/38

Лроизводња шећера
У

29.179
■ хиљадама динара 

34.668 28.962 28.945
Пословни трошкови 4.931 6.759 5.268 ' 5.296
Губитак на ефектима -— 3.020 872 ---

Отпис дубиоза --- 452 .--јВ||£ ---

Порези 1.448 1.957 907 1.076
Амортизација 2.773 2.776 2.805 2.804
Пренос губитка --- -- --- 3.039
Добит 573 759 --- --- -

Приходи 

Од производње 38.643 49.798 35.015 34.426
Пренос добити 301 573 759 --- -

Губитак --- ’ .--- - 3.039 ’ 6.735
‘Збир прих. или расхода 38.944 50.371 38.814 4i.l6l

Приходи од производње су за 600 хнљада мањи него 

у вретходној години. Они износе 34,4 милиона, док су ka 

пример у 1929 и 1930 износили преко 80 'милиона годи- 

шње. Пословни трошкови су редуцирани ila Лајмању меру 

и износе 5,3 милиона, готово једнако каб и у 1934/35. Про- 

тле годрне у односу на претходну остали су и трошкови 

призводње готово непромењени, али су у односу на нор- 

малне грдине више него преполовљени. Ј^пркос најриго- 

рознијој штедњи, губитак се није могао ни прошле године 

избећи. Kao што смо видели, он износи 3,7 милиона, ä ca 

преносом из 1934/35 године 6,7 милиона динара.

„МОСТЕР” ТВОРНИЦА ЛАКА И БОЈА Д. Д., ЗАГРЕБ

До пре неколико година покривали смо увозом го- 

г.ово читаву нашу потребу боја и лакова, Кад свд.о. почели 

да производимо те артикле у земљи страиа конкуренција 

je била знатна и настојала je да елиминира домаћу инду- 

стрију, да би после тога опет могла да диктира на на- 

шем тржишту. Домаћа предузећа која, су у то доба већ 

постојала морала су се борити с огромним тешкоћама. 

Тако je и „Мостер“ творница лака и боја, Загреб, 1927 

године због губитака била приморана да , снизи своју 

главницу са 7,5 на 1,5 милиона динара., Међутим, одмах 

je проведено повишење снижене главнице ca 1,5 на 4,5 

милиона динара. Ha тај начин je предузеће поред отписа 

губитка добило на располагање и нова сопствена средства.

После санације пословни успех je био знатно по- 

вољнији, иако je и_ 1927 година закључен-а ca губитком 

од нешто преко 100 хиљада динара. Међутим, све доцније 

пословне године закључене су с малим добитком, уиркос 

смањењу потрошње лака и боја услед кризе. To je после- 

дица техничког усавршавања домаће индустрије, тако да 

je она у стању да изради производе истог квалитета као 

и иностранство. To важи поготову за „Мостер“ творницу 

лака и боја, која je у међувремену закључила повољне 

аранжмане ca неким великим страним концернима, no ко- 

јима она искоришћава у Југославији њихове патенте за 

специјалитете који су се раније увозили из иностранства. 

„Мостер“ производи између осталога и специјалне боје 

за потребе авијације. У земљи можемо већ да произво- 

димо све осим неких боја које треба текстилна индустри- 

ја. Благодарећи томе осетно се смањује и процентуално 

учешће иностранства у снабдевању нашег тржишта. Мо- 

же се казати да се та грана наше индустрије дефинитив- 

но афирмирала и да има све потребне услове за успешан 
рад.

Данас имамо већ читав низ фабрика лака и боја, 

'тако да je конкуренцију иностранства донекле заменила 

међусобна конкуренција домаћих предузећа. Али „Мо- 

стер“ творница лака и боја, која je наша највећа фабри- 

ка те струке, стекла je већ такву репутацију, да потро- 

шачи изричито траже њене производе због познатог до- 

брог квалитета. Због тога и успех у њеном гшсловању 

више зависи од развитка општих привредних прилика 

него од јаче или слабије конкуренције. Ca побољшањем 

привредних прилика морало je безусловно доћи и до од- 

говарајућег пораста тражње за њеним производима. Ка- 

ко грађевинска делатност постепено расте већ од друге 

половине 1934 године, могло се очекивати да ће и код 

„Мостера“ доћи до побољшања. Фабрика je у 1935 заи- 

ста повећала своју производњу и успела je да цео ви- 

шак пласира. У 1935 je и чиста добит знатно већа него 

ранијих година, као што се то види из следећег упоре- 
ђења (у хиљадаМа динара):

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

81 35 17 17 20 56 191

Првих година свога рада предузеће. je плаћало ди- 

виденду од 6— 10%, a после санације, која je извршена у
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1927 години, дивиденда није још дељена. Међутим,, доби- 

так који je исказан крајем 1935 године већ би био дово- 

љан за поновну исплату једне чедне дивиденде. Иначе, 

треба нагласити да je предузеће сваке године издашно 

дотирало свој фонд амортизације.

Биланси за 4 лоследње године овако изгледају:

Актнва 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Благајна 383 1.188 428 281

Ефекти 88 85 138 138

Земљиште 311 311 311 311

Зграде 4.764 4.764 4.764 4.764

Машине 3.420 3.420 3.420 3.420

Инд. пруга 139 139 139 139

Инвентар 338 338 338 338

Дужници 4.929 4.770 4.704 6.037

Менице 6 22 — — —

Залихе 5.223 4.330 5.138 3.944

Пасива

Главница 4.500 4.500 4.500 4.500

Резерва 86 86 86 86

Амортизад. 6.068 6.757 7.159 7.409

Повериоци 3.821 3.267 3.326 3.278

Акцепти 4.925 4.525 4.045 3.565

Добитак -150 170 226 417

Збир биланса 19.604 19.336 19.381 19.373

Збир биланса остао je већ читав низ година неп

н. Међутим, у структури пасиве имамо неколкко

гересантних промена. Ha првом месту видимо да фонд 

амортизације стално расте (у 1935 за 250 хиљада) и већ 

je достигао 7,4 милиона. Како укупне инвестиције (зем- 

љиште, зграде, машине, индустријска пруга и инвентар) 

износе 8,97 милиона дииара, то значи да их фонд амор- 

тизације већ покрива са 82,5%. Односно, билансна вред- 

ност свих инвестиција пер салдо износи само 1,56 милион 

динара. Саме непокретности стварно вреде сигурно неко- 

лико пута више. To значи да je интензивном амортизаци- 

јом већ надокнађен један део губитка који су акционари 

у своје врене претрпели услед отписа главнице.

Углавном упоредо са повећањем фонда амортиза- 

ције иде и смањивање акцепата. Они су пали са 4,92 ми- 

лиона у 1932 на 3,56 милиона у 1935. Повериоци су такође 

мањи и крајем 1935 износе 3,28 милиона према 3,82 мили- 

она у 1932 години. Дакле, сопствена средства расту, a ту- 

ђа опадају. Укупна туђа средства износе 6.84 милиона, a 

сопствена, урачунавши и чисту добит, 12,41 милиона ди- 

нара. Однос je необично повољан, a финансијска ситуа- 

ција предузећа управо одлична.

Све инвестиције су покривене сопственим средстви- 

ма, a предузеће располаже и знатним делом сопственог 

прометног капитала. Иначе, последњих година није било 

нових инвестиција, тако да су односне билансне позиције 

остале без икаквих промена. Дужници и залихе износе 

нешто испод '10 милиона, готово као и претходне године. 

Међутим, залихе су смањене са 5,13 на 3,94 милиона, a 

дужници су порасли са 4,7 милиона у 1934 на 6,3 милиона 

у 1935 години. To се може узети као доказ да je прошле 

године порасла производња и продаја.

„ИСКРА”, ТВОРНИЦА КЕМИЧККХ ПРОИЗВОДА И 

СВИЈЕЋА, Д. Д. У ЗАГРЕБУ

„Искра” je основана 1922 године. Главница joj je пр- 

вобитно износила само 250 хиљада, али je 1927 године по- 

вишена на 1 милион динара. И обим пословања проширује 

се постепено, али стално. Док су се у почетку произво- 

диле само свеће и неки споредни производи, као коломаз, 

данас се у фабрици израђује читав низ органских и анор-

ганских хемијских и битуминозних производа. Пре неке 

три године донета je и одлука да се пословање прошири/ 

и на фабрикацију сапуна и козметичких препарата. Разу-' 

ме се да je привредном депресијом и смањењем куповне 

снаге широких народних слојева, међу које „Искра” пр- 

венствено и пласира своје продукте, нешто успорен и раз- 

витак овог предузећа. Међутим, постоје сви изгледи, на- 

рочито с обзиром на сигурност људи који стоје иза 

„Искре”, да ће се ово предузеће развијати све више и да 

ће v будућем развитку наше хемијске индустрије си-. 

гурно играти још врло значајву улогу.

Предузећу je осигурана и повољна набавка најва- 

жнијих сировина, пошто се оно донекле ослања на рафи- 

нерију петролеума у Цапрагу код Сиска, која добија од- 

носне сировине као непосредне производе. Иначе „Искра" 

припада концерну Браће Марић, и има добро изграђену 

организацију за пласирање својих производа. Благодарећи 

томе она je радила без икаквих потреса и у најтежим го- 

динама опште привредне депресије.

Биланси за 4 последње године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Благајна 24 16 47 56
Роба 1.312 2.173 2.245 2.375

Непокретности 536 536 536 913

Машине и уређај 1.905 2.174 2.234 2.370

Хартије од вредности --- --- --- 4

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000'

Резервни фонд 10 165 165 285

Фоид амортизације 383 601 824 1.062

Салдо дужн. и поверил. 2.180 2.991 2.895 3.321

Прелазни рачун --- --- --- 28

Добитак 203 81 115 43

Збир биланса --- --- --- 5.713

Непокретности су порасле за 377 хиљада, са 536 на 

913 хиљада динара. И машине показују у прошлој години 

пораст од 136 хиљада динара. Крајем 1935 оне износе 2,37 

милиона према 1,9 милиона у 1932 години. To je у вези ca 

постепеним проширивањем уређаја за фабрикацију неких 

нових артикала, који се раније нису израђивали, a исто- 

времено je доказ да се предузеће одржава на техничкој 

висини. Последњих година су знатно повећане и залихе 

робе, у 1935 за 130 хиљада динара. To je такође послв- 

дица проширења производње. Сада су потребне веће ко- 

личине сировина, a мора се држати и већи лагер готове 

робе да би се све поруџбине могле на време извршити.

Дужници и повериоци нису исказани засебно, него 

само per saldo. Taj салдо се налази у пасиви и прошле 

године показује пораст од 426 хиљада динара, што ука- 

зује на интензивније пословање које долази до изражаја 

у потреби новчаних средстава.

Отписи износе преко 200 хиљада динара годишње 

или округло 10% од вредности машина. Kao што се види, 

а^ортизација je интензивна. Фонд амортизације достигао 

je већ износ од 1,06 милиона, a резервни фонд je билан- 

сиран са 265 хиљада, тако да су укупна сопствена сред* 

ства 2,37 милиона динара. Пошто су дужници и повериоци 

у билансу међусобно компензирани, није нам могуће да 

израчунамо однос између сопствених и туђих средстава. 

Свакако, сопствена средства нису довољна да покрију све 

инвестиције. Међутим, то има само споредан значај, јер je 

познато да су „Искри” стављени на расположење дугороч- 

ни кредити, не само за покриће инвестиција већ и за зна- 

тан део обртног капитала.

За 1935 исказан je сразмерно скромни чисти доби-, 
так од 43 хиљаде динара.
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GRADSKA ŠTEDIONICA OPĆINE GRADA SARAJEVA 

U SARAJEVU

Sarajevska gradska štedionica pokazuje u poslednjim 

godinama neobično snažan polet, kome ni privredna kriza ni 

kriza našeg bankarstva nisu mogle naškoditi. Posle Zagre

bačke gradske štedionice i Ljubljanske mestne hranilnice ona 

je naša najveća opštinska štedionica. Međutim, za razliku od 

pomenute đve velike opštinske štedionice i dosta drugih ma

njih, Sarajevska gradska štedionica se nije morala koristiti 

moratorijalnom zaštitom. Ona se razlikuje ođ pretežnog bro

ja naših opštinskih štedionica i po tome, što nije samo op- 

štinski novčani zavod u užem smislu te reči, već je i op- 

štinski preduzimač i finansijer. Već i samo letimičan pogled 

na aktivnu stranu njenog bilansa ostavlja utisak, da se ovde 

radi o bilansu nekog velikog industrijskog preduzeća. Ona 

vodi u vlastitoj režiji razna komunalno-privredna preduzeća, 

kao električnu centralu, tramvaj, vodovod, plinaru i asfaltnu 

industriju, a angažovana je skoro sa svih 100% akcijskog 

kapitala i u »Špediciji« d. đ. za internacionalne transporte. U 

vezi s ovim poslednjim angažmanom ona je i veliko-zakupac 

đuvana u 9 srezova Kao što se vidi, krug rada Sarajevske 

gradske štedionice je zasnovan na najširoj bazi.

Ovakvo stanje je posledica naročitih okolnosti. Iako. 

kod štedionica za sticanje poverenja nisu neophodna vlastita 

sredstva, ipak je Sarajevska opština prilikom osnivanja svoje 

štedionice, 1922 godine, htela da joj dade što više sredstava 

i što veće supergarancije za njezine pasivne poslove — pri

manje uloga i zaključivanje zajmova. Zbog toga ju je snab- 

đela glavnicom od 40 miliona i 73 hiljade dinara. Kao što ni 

Beogradska opštinska štedionica nije primila ođ opštine glav

nicu u gotovu, već u Ratnoj šteti, tako je i Sarajevska grad

ska štedionica umesto glavnice u gotovu od opštine primila 

njena privredna preduzeća. Time je i opštinsko knjigovod

stvo i budžetiranje znatno uprošćeno, a preduzeća su po

stavljena na strogo komercijalnu bazu.

Razvoj prilika je pokazao da je ova solucija bila do

bra. U toku ovih 14 godina Štedionica je obnovila i moder- 

nizovala postrojenja u električnoj centrali, znatno je proši

rila električnu i vodovodnu mrežu, a stvorila je i znatne re

zerve. Opština ima, pored toga, i besplatno javno osvetljenje 

elektrikom i plinom, besplatne javne česme itd. Da bi se bar 

približno mogla oceniti korist koju opština ima od svoje 

štedionice, spomenućemo da je na primer u prošloj 1935 go

dini opštini isplaćeno 3,625.000 dinara za iskorišćavanje pu- 

teva i trgova za vodovodne, električne i plinske vodove, kao 

i za upotrebu ceste od strane tramvaja; troškovi za javnu 

rasvetu i javne česme iznosili su 3,869.000 dinara; udeo op

štine u dobitku štedionice iznosio je 247 hiljada. U 1935 go

dini Štedionica je, dakle, ukupno pridonela opštini 7,74 mi

liona i time je pokrila njen godišnji budžet sa oko 25%. Op

ština je imala i druge koristi. Pre svega u vidu jevtinijeg ka

matnjaka na svoje dugovanje, a zatim velike budžetske ušte

de usled toga, što je Štedionica uposlila iz socijalnih obzira

znatan broj radnika i nameštenika, koji bi inače pali na te

ret opštinskog budžeta.

Evo nekoliko podataka o štedioničnim komunalno- 

privrednim preduzećima.

Električna centrala ima u svemu 4.700 k. . v. raspolo

žive snage, i to dva moderna turboagregata sa ukupnom sna

gom od 4200 k. v., jedan vodeni agregat od 500—600 k. v. i 

jedan agregat koji služi samo za rezervu. Oko 25% proiz

vedene energije pretvara se u istosmernu u transformatorima 

koji se nalaze u kaloričnoj centrali, gradskom kolodvoru i 

gradskoj većnici. U 1935 proširena je električna mreža za 

22.723 metra, i krajem iste godine iznosila je 563 hiljade me

tara. Ukupna proizvodnja u 1935 iznosila je 6,668.970 kilovat- 

časova, i ta  u kaloričnoj centrali 2,91 miliona k. v., a u hi

drocentrali 3,76 miliona kvč. U odnosu na 1934 proizvodnja 

je opala za 3,84%. U 1931 godini ona je iznosila 8,07 miliona 

kvč. To znači da je u 1935 potrošnja električne struje za oko

1,4 miliona kvč. odnosno za 18%, manja nego pre 5 godina. 

Smanjenje potrošnje izazvano je privrednom depresijom, a 

dobrim delom i zavođenjem državne trošarine na električnu 

struju. Ipak, električna centrala daje još uvek najveći deo 

dobiti.

Tramvaj je ranije odbacivao lep prihod. Međutim, ođ 

1930 do jula 1934 konstantno je opadala frekvencija putnika. 

U julu 1934 snižene su cene tramvajskim kartama, za 20 do 

50%. U vezi s tim opet se povećava i broj prevezenih put

nika. Ali su prihodi ovog preduzeća u 1935 još uvek manji 

nego u toku nekoliko ranijih godina i jedva pokrivaju ras

hode, jer su zbog ukidanja gradskog kolodvora otpali znatni 

prihodi iz teretnog saobraćaja, a snižena je i tarifa za pre

voz pošte, tako da su i ti prihodi smanjeni. Vozni park ostao 

je i u 1935 nepromenjen. Većih radova na tramvaju nije bilo, 

ali je već sve pripremljeno da se u toku 1936 izgradi nova 

centralna radionica i tramvajska remiza na zemljištu elek

trične centrale u Gundulićevoj ulici.

Vodovod daje mali višak. U 1935 je izveden čitav niz 

radova u cilju boljeg iskorištavanja vrela i održavanja vo

dovoda. Kupljena su i izvesna nova zemljišta. Povećan je ka

pacitet vodovoda Komatin kaptiranjem tri nova manja vre

la, čime je osigurana dovoljna količina vode i za vreme naj

većih suša. Položeno je novih cevi u raznim ulicama u ukup

noj dužini od 4115 metara, usađena su 54 nova zapona, 8 

nadzemnih hidranata i 4 ispusta. Postavljeno je i 10 novih 

javnih česama. Krajem 1935 vodovod je imao ukupnu duži

nu cevi od 142.577 m (prema 138.200 m u 1934), od čega je 

otpadalo na spoljne pruge 35.836 m, a na gradsku mrežu 

106.741 m. Na ovoj mreži se nalazilo 220 javnih česama, 284- 

hidranta, 526 zapora i 4971 komad kućnih instalacija. Sva 

vrela daju oko 10 miliona m3 vode.

Plinara služi prvenstveno javnoj rasveti, ali se u 1935 

povećao i privatni konziim za oko 20.000 m3. Ukupna proiz

vodnja u 1935 bila je 791.100 m3 plina od 4 hiljade kalorija 

prema 737.800 m3 u prethodnoj godini. Kao što se vidi, pro-
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izvodnja u prošloj godini je povećana za 53.400 m3 iii za 

7,2%, ali je u odnosu na 1933 još uvek manja za 39.600 m3 

ili 4,75%. Pored plina proizvedeno je i 5 vagona plinskog 

katrana i 53,6 vagona koksa (u 1934 godini 6 vagona katrana 

i 27 vagona koksa). Tražnja koksa za ogrev bila je manja 

zbog blage zime, a za industrijske svrhe — znatno veća. 

Plinski vodovi u 1935 su prošireni za 195 m, a čitav niz do

trajalih cevi je zamenjen novima.

Asfaltna industrija je osnovana 1928 godine. Preduzeće 

ima inače prvenstveno za cilj da vrši asfaltne radove za op- 

štinu. U 1935 su vršeni manji radovi oko asfaltiranja ploč

nika, terasa i popravaka stare asfaltne površine cesta. Polo

ženo je 415 m2 betonske podloge od 10 cm, 175 m2 od 20 

cm i 391 m2 betonske prevlake od 2,5 cm, zatim 1550 m2 

asfalta od 2 cm, 859 m2 od 2,5 i 3 cm i 1711 m2 od 4 i 5 cm 

debljine, kao i 105 m2 obruba. Pored toga je proizvođena i 

asfaltna masa za izolaciju i zalevanje, od čega je prodato

17.000 kg (prema 57.000 kg u 1934).

Špedicija d. d. bavi se špediterskim i carinskim poslo

vanjem, inkasom dokumenata, prodajom drva i uglja, dava

njem zajmova trgovcima na kurentnu robu, uskladištenjem 

trgovačke robe i zakupom duvana. Poslovanje u 1935 bilo je 

uglavnom u svim granama povoljnije nego u prethodnoj go

dini. Dok su krajem 1934 dužnici po lombardu iznosili samo 

950 hiljada, krajem 1935 su porasli na 2 miliona 85 hiljada di

nara. Kamata na ove lombardne zajmove iznosi samo 9%.

Bankovno odeljenje radilo je takođe povoljno. Pove- 

renje ulagača nije bilo nikad poljuljano, blagodareći neobič

no opreznom poslovanju, znatnim rezervama i jamstvu op

štine za uloge.

Sam bilans Gradske štedionice za poslednje četiri go

dine pruža sledeću vrlo interesantnu sliku:

Račun iz ravnanj a

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Blagajna i banke 2.424 3.859 9.130 6.499

Hartije od vrednosti 2.008 1.991 4.244 4.302

Menice 3.286 3.018 3.859 5.136

Zajmovi na zaloge 3.457 3.119 1.648 2.101

Dužnici 45.519 47.310 51.005 57.272

Materijal 5.173 5.614 5.777 4.934

Inventar i tehn. postroj. 56.550 61.596 63.058 65.041

Nepokretnosti 11.083 16.393 16.393 16.533

Investicije 9.110 1.069 1.714 1.004

Kaucije i garantije 47.605 58.482 9.843 7.365

Depoziti --- --- 52.434 62.294

Pasiva

Glavnica 40.073 40.073 40.073 40.073

Rezervni fond 4.490 5.205 5.904 6.261

Fond za amort. invent. i

tehničkih postrojenja 20.712 26.871 33.177 39.031

Fond za amort. nepokr. 947 1.341 1.735 2.133

Penzioni fond 333 816 1.254 1.558

Opskrbni fond --- 88 276 456

Ulozi na štednju 26.937 25.951 31.209 30.945

Poverioci 41.667 40.578 42.022 41.199

Reeskont 2.021 1.640 415 124

Prenosne stavke --- --- 48 55

Kaucije i garantije --- _--- 9.843 7.365

Deponenti --- - --- 52.435 62.294

Dobit 1.429 1.398 714 987

Zbir bilansa 186.215 202.541 219.105 232.481

Obrtni kapital 138.610 143.969 156.779 162.822

Zbir bilansa iznosi 232 miliona. Prema prethodnoj go

dini veći je za 17 miliona, a u odnosu na 1929 on je više 

nego udvostručen. Obrtni kapital štedionice takođe je sve 

veći i iznosi 162,8 miliona. Od toga otpada na glavnicu 40 

miliona, na fondove i čistu dobit 50 miliona, a na uloge i 

poverioce 72 miliona dinara. Na sopstvena sredstva otpada

oko 56% obrtnog kapitala, a na tuđa 44%. U odnosu na 1934 

tuđa sredstva (i to: poverioci) su manja za jedan milion di

nara, a sopstvena su za 7 miliona veća. To znači da je prošle 

godine obrtni kapital porastao per saldo za oko 6 miliona 

dinara. Povećanje sopstvenih sredstava je posledica porasta 

vrednosti fondova, naročito amortizacionih fondova. Tako je 

fond za amortizaciju investicija i tehničkih postrojenja po

rastao za 6 miliona i iznosi 39 miliona dinara, dok je u 1929 

bio bilansiran samo sa 5 miliona, a u 1928 nije uopšte posto

jao. 1 fond za amortizaciju nepokretnosti iznosi preko 2 mi

liona. Kao što se vidi, amortizacija je vrlo intenzivna.

Poverioci u 1935 iznose 41 milion prema 42 miliona u 

prethodnoj godini. Ulozi na štednju ostali su u odnosu na 

prethodnu godinu gotovo nepromenjeni sa 31 milion dinara. 

Broj ulagača je porastao sa 2437 u 1934 godini na 2880 u

1935. Reeskont kod Narodne banke je opet smanjen i iznosi 

samo 124 hiljade. Uostalom, Štedionica 'Se nije ni služila re- 

eskontom za svoj račun, već za račun »Špedicije d. d.«, koja 

iskorišćava reeskontni kredit posredstvom Štedionice.

S u aktivi ima nekoliko interesantnih promena. Dužnici 

su porasli za 6 miliona, na 57,27 miliona dinara. Zajmovi na 

zaloge su takođe povećani sa 1,6 na 2,1 miliona, a menice 

sa 3,86 na 5,13 miliona. Ovo je najbolji dokaz da se privreda 

u sve većoj meri obraća na svoju opštinsku štedionicu, gđe 

nailazi na najveću kulantnost i predusretljivost. Štedionica 

odobrava prvenstveno sitne kredite malim privrednicima.

Pozicija »inventar i tehnička postrojenja« pokazuje 

stalni porast, što znači da se preduzeća održavaju na teh

ničkoj visini. U 1935 ovaj račun je bilansiran sa 65 miliona 

prema 63 miliona u 1934. Kako je odgovarajući fond amor

tizacije dostigao 39 miliona, izlazi da su inventar i tehnička 

postrojenja njime već pokrivena sa 62%. Nepokretnosti iz

nose 16,5 miliona i samo su neznatno veće nego u prethod

noj godini. »Investicije« su za 700 hiljada manje i iznose 1 

milion dinara. U ovoj poziciji su knjiženi nedovršeni radovi 

kod pojedinih komunalno-privređnih preduzeća, koji će doc- 

nije preći na nepokretnosti odnosno na inventar i tehnička 

postrojenja.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Troškovi 26.190 25.089 25.002 26.871

Kamata 3.388 3.234 3.366 2.871

Amortizacija 5.889 6.553 6.699 6.251

Otpis kursne razlike 333 25 --- ---

Dobit 1.429 1.398 714 987

Prihodi

Kamate i provizije 4.875 4.737 5.121 5.612

Prihodi preduzeća 32.274 31.562 30.456 31.320

Kurs. razl. har. od vredn. --- --- 204 48

Zbir prihoda ili rashoda 37.149 36.299 35.782 36.980

Prihodi preduzeća su za 900 hiljada , a kamate i pro-

vizije za 500 hiljada dinara veće nego u 1934 godini. Dobi-

tak na kursu hartija iznosi 48 hiljada prema 204 hiljade u 

prethodnoj godini. Na taj način je zbir prihoda porastao za 

oko 1,2 miliona dinara. Na strani rashoda vidimo da je pa

sivna kamata za 500 hiljada manja, zbog maksimiranja ka

matne stope. Amortizacija je takođe za 450 hiljada manja, 

ali je u odnosu na 1932 i ranije godine još uvek znatno veća. 

Troškovi iznose 26,87 miliona (prema 25 miliona u 1934). Od 

toga otpada na plate, nadnice, poreze, upravne troškove i 

troškove proizvodnje 19,37 miliona, na troškove javne rasve- 

te i javnih česama 3,87 miliona i na placarinu gradskoj op

štini za iskorišćavanje puteva itd. 3,62 miliona dinara. Odnos 

između ličnih i materijalnih rashoda ostao je u 1935 uglav

nom nepromenjen. činovničke plate su, doduše, reducirane, 

ali je broj radnika i ostalih nameštenika nešto veći.

Čista dobit iznosi 987 hiljada i veća je za 273 nego u
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1934. Ovakav rezultat potpuno zadovoljava, s obzirom na to 

što se opšte prilike u 1935 u odnosu na prethodnu godinu 

nisu popravile. Dobit je ovako podeljena: dotacija opštini 

247 hiljada, tantijema upravi 49 hiljada, rezervnom fondu 493 

hiljade, penzionom fondu činovnika 99 hiljada i opskrbnom 

fondu majstora i voznog osoblja 99 hiljada dinara.

ХРВАТСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Према величини главнице и обртног капитала који 

joj стоји на расположењу, Хрватска банка спада међу 

веће средње новчане заводе Загреба, a с обзиром на 

послове с којима се она одувек бавила, можемо je увр- 

стити у ред типичних трговачких банака. Она с инду- 

стријом нема никаквих ужих веза. He поседује акције 

индустријских предузећа нити ове финансира. Она се 

ограничује искључиво на краткорочне операције, које 

пружају максимум сигурности и ликвидности, као на при- 

мер на куповину и продају девиза, финансирање увоза и 

извоза, есконт краткорочних робних меница, инкасо- 

послове итд. Хрватска банка je и иначе стално посвећи- 

вала нарочиту бригу одржању необично високе ликвид- 

ности. Готовина у њеној благајни или на жиро — односно 

чековним рачунима ретко када je била мања од 30 мили- 

она динара. Она се уз то ослањала на одличне и необично 

јаке везе у иностранству (као на пр. Банка комерћиале 

Италиана), тако да се могло с правом претпоставити да 

ни те стране везе неће никако дозволити да се поколеба 

кредитни углед Хрватске банке.

Kao што се види, није постојала никаква чињеница 

која би могла оправдати или објаснити панику улагача. 

П а  ипак, ни Хрватска банка од ње није била сасвим по- 

штеђена. To се види из кретања улога на књижице и no 

тек. рачунима. Ови су износили (у милионима динара):

1930 1931 1932 1933 1934 1935

263 235 198 181 149 95

Од јесени 1931 до краја 1935 одлив улога на књи- 

жице и no текућим рачунима износи 168 милиона динара, 

тако да су они крајем прошле године износили само не- 

што изнад једне трећине од стања крајем 1930 годиие, 

која je била последња нормална. Хрватска банка je све 

исплате na и највеће вршила без икаквог ограничења, не 

водећи чак рачуна ни о отказним роковима. Код неких 

других завода није дошло до тако јаког смањења поверених 

средстава због тога што су се дотични заводи користили 

заштитом. Кулантним поступком према улагачима, Хрват- 

ска банка je брзо успела да поврати њихово поверење. 

тако да се може рећи да je одлив улога приватника са- 

свим престао већ у 1932 години.

Доцније даље смањивање поверених средстава нема 

више никакве везе с кризом поверења, већ je последица 

смањеног обима послова, завођења девизних ограничења, 

клиринга итд. У последњем тромесечју прошле године до- 

шло je, као што je познато, до санкција према Италији. 

Пословање Хрватске банке било je тиме необично јако 

погођено, јер се она била готово специјализирала у фи- 

нансирању наше трговине с Италијом. Разуме се да због 

санкција финансирање те трговине није било више по- 

требно, јер je она сасвим престала. У вези с тим ни Хр- 

ватској банци нису била више потребна онолика туђа 

средства као раније. Зато je сасвим обуставила примање 

нових улога, a настојала je и својим ранијим улагачима 

и кореспондентима да врати што више средстава која joj 

више нису била потребна. Отуда су улози у 1935 години 

смањени за 54 милиона, јаче него ма када раније. Пошто 

су санкције укинуте, и пословање Хрватске банке he се 

нагло поправити, тим пре што она има могућност да v 

најкраће време добије сва средства која су joj потребна.

Главне билансне позиције за 4 последње године 

овако изгледају :

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

у хиљадама динара
Готовина 28.115 31,760 26.123 30.838
Менице 42.781 33.367 36.866 16.878
Дужници 146.256 135.180 106.024 67.284
Непокр. и намештај 5.456 5.278 5.197 5.197
Инкасо-менице 13.258 14.984 19.597 17.812
Гаран. и полози 102.084 91.105 84.362 74.615

Пасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000
Рез. фонд 2.920 2.963 2.996 3.016
Улози 198.379 181.076 149.561 95.453

Инкасо-менице 13.258 14.984 19.597 17.812

Гараи. и полози 102.084 91.105 84.362 74.615

Добитак 1.311 1.546 1.653 1.729

Збир биланса 337.951 311.675 278.170 212.625

Обртни капитал 222.609 205.586 174.211 120.198

A ko се најпре задржимо код пасиве, видимо да

обртни капитал у 1935 износи 120 милиона према 174 ми-
лиона у претходној години. Дакле, он je прошле године

смањен готово за једну трећииу, односно за 54 милиона. 

To je искључиво последица већ споменутог опадања уло- 

га за 54 милиона. Сопствена средства остала су непроме- 

њена са 24,7 милиона (од чега je главница 20 милиона. 

резервни фонд 3 милиона и добитак 1,7 милиона). Збир 

биланса je смањен прошле године за 66 милиона. Дакле, 

за 12 милиона више него обртни капитал. To долази оту- 

да, што су за толико опале позиције које се налазе у 

истом износу у активи и пасиви, и то гаранције и полози 

су пали за 10 милиона, са 84 на 74 милиона, a инкасо- 

менице за даља 2 милиона, са 19 на 17 милиона динара.

Актива нам показује пласман банчиних средстава, 

као и промене које су се десиле због редукције обртног 

капитала. Пре свега видимо, да менице износе 16,8 мили- 

она према 36,8 милиона динара у 1934. Оне су, дакле, 

смањене за 20 милиона. Дужници су опали готово два 

пута толико, за 39 милиона, са 106 милиона у 1934 на 6" 

милиона у 1935 години. Насупрот томе, готовина je пове- 

ћана за близу 5 милиона, са 26,1 на 30,8 милиона динара. 

Намештај и непокретности остали су непромењени са 5,19 

милиона динара. Kao што се види, готовина износи 30,8 

милиона. To je преко 25% од обртног капитала, што 

значи да банка није жалила потребне жртве за одржање 

своје ликвидности.

Рачуни губитка и добитка показују следећу слику:

Приходи 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Пренос добити 885 1.204 1.461 1.605

Камате и провизије 6.072 --- --- ---

Девизе и ефкети 3.312 --- --- ---

Разни приходи --- 7.424 5.691 4.919

Расходи

Управни трошкови 1.566 --- 1.783 1.599

Порези 542 --- 507 427

Упр. трошкови и порези --- 2.258 --- ---

Плате 3.371 3.342 2.991 2.770

Отписи 3.479 1.481 218 ---

Добитак 1.310 1.546 1.653 1.729

Збир прихода или расхода 10.271 8.628 7.152 6.525

Приходи у 1935 износе 4,9 милиона према 5,7 мили- 

она у претходној години. Дакле, мањи су за 800 хиљада. 

Да није дошло до примене санкција, приходи у 1935 били 

би сигурно чак и већи него у 1934, јер je Хрватска банка 

управо у другој половини 1934 и првој половини 1935 

била знатно проширила круг својих пословних веза. Ина- 

че, у 1930 и 1931 банчини бруто приходи су се кретали 

око 8 милиона динара годишње. У годинама банкарске 

кризе они се нису релативно много смањили, што je та- 

кође доказ да je Хрватска банка доста рано изишла на
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крај с паником улагача и да joj je пословање до примена 

санкција било сасвим иормално. До извесног смањења 

прихода морало je  и иначе да дође већ и ради тога, што 

су послови услед привредне депресије били уопште знат- 

но слабији него раније.

Подаци о расходима показују најригорознију штед- 

№у. Управни трошкови у 1935 износе 1,6 милиона према

2,2 милиона у 1930, a плате су у исто време сведене са

4 милиона на 2,77 милиона динара. Прошле године није 

било нових отписа, пошто су сви губици већ елиминисани 

ранијим отписима^ Иначе, сви отписи од почетка 1930 до 

краја 1934, урачунавши и отпис намештаја износе око 8 

милиона динара. To je сразмерно незнатна свота и no- 

тврђује нам да су банчини послови заиста пружали мак- 

симум сигурности.

Последњих. година банка није делила никакву ди- 

виденду. Верна начелима строге опрезности, она je оства- 

рени добитак преносила на нови рачун.

ХРВАТСКА ПОЉОДЕЛСКА БАНКА Д. Д., ЗАГРЕБ

Ни Хрватска пољоделска банка није могла избећи 

општу појаву смањења пословног волумена. Њен обртни 

капитал био je највећи у 1931 години са округло 100 ми- 

лиона динара. До краја 1935 он je опао на 69,4 милиона. 

Дакле, смањење износи око 30%. To углавном одговара 

приликама у којима се налази наше новчарство, али треба 

нагласити да ■ je Хрватска пољоделска банка одмах после 

добијања шестогодишњег одлагања плаћања без нарочи- 

тих тешкоћа успела да прилагоди своје пословање ново- 

насталим приликама. Иначе, одлагање плаћања било je 

банци већ због тога потребно, што je имала знатна по- 

траживања код земљорадника. Она се раније бавила уве- 

лико и парцелацијом већих поседа, али je извођење аграр- 

не реформе омело ту пословну грану.

Приликом пречишћавања биланса, према одредбама 

Уредбе о заштити новчаних завода, од улагача нису тра- 
жене никакве жртве. Отписи су извршени интерно употре- 

бом фондова. Акционари Пољоделске банке преузели су 

на себе и ризик за евентуалне, будуће штете, које би се 

могле јавити приликом реализовања активе. У ту сврху 
банчина главница je  смањена за 2 милиона, са 10 на 8 ми- 
лиона динара. Ова два милиона су дотирана фонду за 

покриће евентуалних доцнијих штета. Од ранијих резерви, 

које су износиле 5,27 милиона, остао je  после извршених 

отписа пензиони фонд од 1,15 милиона и један вишак од 

202 хиљаде динара. Поменути вишак од 202 хиљаде унет 

je такође у фонд за покриће евентуалних доцнијих штета, 

који данас износи 2 милиона 202 хиљаде.

Осим свог главног седишта у Загребу (Смичикласо- 

ва бр. 17), Хрватска пољоделска банка има подружнице у 

Сарајеву и Сушаку и испоставу у Чабру. Она има знатан 

ослон у Загребачком Каптолу, који je један од њених 

'главних комитената. По свом рангу она спада међу сред- 

ње новчане заводе Загреба и с обзиром на њене одличне 

везе има осигурану будућност a и свој резон д'етр. Ина- 

че, Пољоделском банком се увек управљало веома оба- 

зриво, чему треба и захвалити да je она претрпела рела- 

тнрно мало штете од опште банкарске кризе.

Главне билансне позиције за четири последње годи- 

не овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Готовина 675 654 826 751

Банке 268 •-- - --- ---

Хартије од вредности 3.293 1.902 1.944 1.916

Курс. разл. држ. папира --- 68 34 ---

Менице 16.096 19.724 19.033 17.549

Дужници 52.950 18.843 21.986 18.784

Предузећа у вл. режији 3.002 9.539 9.418 9.831

Непокретнности 10.962 18.302 18.102 18.102

Прелазни --- --- --- 10

Остала актива --- f --- 2.246

Пасива

Главница 10.000 8.000 8.000 8.000

Фонд за евент. штете ' 5.270 2.202 2.202 2.202

Пензиони фонд --- 1.151 1.151 1.151

Улошци 62.198 58.546 56.954 52.897

Повериоци 8.679 4 --- ---

Реесконт --- 5.836 4.807 3.929

Разна пасива --- —— --- 906

Јамчевине --- --- --- 240

Чисти добитак 56 64 76 104

Збир биланса 88.107 77.290 74.720 69.429

Поред рачуна преко којих су књижена банчина соп- 

ствена средства, имамо у пасиви само две важне позиције: 

улошци и реесконт. До 1933 Хрватска пољоделска банка 

није се готово ни служила реесконтним кредитом код Ha- 

родне банке. Крајем 1933 реесконт износи 5,8 милиона, у

1934 се смањује на 4,8 милиона, a у 1935 и даље опада —■ 

на 3,9 милиона. Повериоци су крајем 1932 изиосили 8,68 

милиона, али су у току 1933 готово у целости исплаћени, 

тако да се у билансу више не јављају. Улошци на књи- 

жице и no текућим рачуиима опали су у току последње1 

четири године за 22 милиона динара округло, са 74,9 ми- 

лиона у 1931 на 52,9 милиона динара крајем прошле годи- 

не. Од тога су крајем 1935 улози на књижице 44,28 милио- 

на, a улози no текућим рачуну, 8,62 милиона динара.

Интересантно je да су у 1931, упркос кризи повере- 

ња, туђа средства код Пољоделске банке била у порасту, 

и то улози за 2,3 милиона, a повериоци за 6 милиона ди- 

нара. Банка je исплатила највише туђих средстава у току

1932, и то 12,7 милиона улога и 400 хиљада поверилаца; у 

току 1933 исплаћено je 8,7 милиона поверилаца и 3,6 ми- 

лиона улога, али се те године јавио no први пут и ре- 

есконт са 5,8 милиона. У 1934 улози су смањени за 1,6 ми- 

лиоиа, a реесконт за 1 милион динара. Најзад, у 1935 ре- 

есконт се смањује за даљих 900 хиљада, a улози за 4 ми- 

лиона динара. У току последње четири године исплаћено 

je укупно преко 30 милиона.

Актива нам показује на који je начин Хрватска по- 

љоделска банка извршила исплате туђих средстава. Нај- 

јаче су били погођени дужници no текућим рачунима. 

Они су смањени са 58,3 милиона крајем 1931 на 18,78 ми- 

лиона крајем 1935 године. Вероватно je да je извесан део 

ових дужника претворен у менична потраживања, пошто 

видимо да су менични зајмови у 1933 години порасли баш 
када je дошло до најјачег смањења дужника no текућим 

рачунима. Даље пада у очи да je у 1933 години, дакле при- 

ликом пречишћавања биланса, порастао и рачун предузе- 

ha у властитој режији, са 3 на 9,5 милиона. Ha основу тога 

би се могло закључити, да су сопствена предузећа, у која 

улази и одељење за свилогојство, раније делом финанси- 

рана преко рачуна дужника. Најзад, у 1933 су порасле и 

непокретности са 10,96 на 18,1 милиона. Једним делом и 

то долази отуда што je банка за своје потраживање пре- 

узела непокретности које he вероватно у згодном момен- 
гу опет отуђити.

Иначе, у току прошле године није било много про- 

мена у активи. Менице су пале за 1,5 милиона, са 19 на,.

17,5 милиона динара. Дужници су такође смањени за 3,2 

милиона, од 21,98 на 18,78 милиона. Код предузећа у вла- 

ститој режији имамо напротив пораст од 400 хиљада, са

9,4 на 9,8 милиона. Других промена у активи готово и нема.

Још у 1930 чиста добит Хрватске пољоделске банке 

je била исказаиа са 1,47 милиона, a последње четири године 

она je, разуме се, минимална, делом због смањења прихо- 

да, a делом због потребе отписивања сумњивих потражи- 

вања. Чиста добит се из године у годину преноси на нови 

рачун. Ha тај начин она се у 1935 попела на 104 хиљ. дин.
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После паузе од четири године, Хрватска свеопћа кре- 

дитна банка je опет приступила подели дивиденде. За 

прошлу годину исплаћена je, додуше, само дивиденда од 

3%. Али, овде није толико важна висина дивиденде, ко- 

лико je карактеристична чињеница да je банчина управа, 

с обзиром на повољни развитак послова, стала на гле- 

диште да се може прекинути с праксом да се остварени 

добитак преноси на нови рачун. Како je необична опрез- 

ност банчине управе добро позната, то нам може послу- 

жити као доказ да je већ отписано све што je било и 

најмање дубиозно. Иначе, треба одмах напоменути да Хр- 

ватска свеопћа кредитна банка није ни имала сумњивих 

потраживања у већој мери. За отписе морало се једино 

у 1933 години употребити 5,5 милиона, a у осталим годи- 

нама отписи су износили нешто изнад пола милиона про- 

сечно, односно око V2% од износа дужника годишње. To 

значи да je селекција клијентеле вршена веома брижљиво.

Хрватска свеопћа кредитна банка имала je и ту пред- 

ност да ју je паника улагача и општа криза поверења 

затекла сасвим припремљену и потпуно ликвидну. Она се 

одувек убрајала у ред наших најликвиднијих новчаних 

установа и увек je држала сразмерно знатне износе у бла- 

гајни, на жиро-рачунима и код иноземних банака, иако je 

то скопчано ca знатним жртвама у камати. Банка je с дру- 

ге стране, упркос релативно мирном развитку наших при- 

лика, с обзиром на појаву кризе у светској привреди већ 

од почетка 1930 поступала са највећом уздржљивошћу у 

свим својим транзакцијама. У вези с тим она je увек без 

потешкоћа у пуном обиму и без и најмањих ограничења 

удовољавала свим својим обавезама. Шта више, и у нај- 

тежим фазама банкарске кризе код нас она je била у ста- 

њу да својим старим пословним пријатељима ставља на 

расположење нове краткорочне кредите који су им били 

потребни.
Да je благовремено и сасвим исправно проденила 

ситуацију и предвидела догађаје који су доцније насту- 

пили, види се такође из чињениде да je на време ликвиди- 

рала главни део својих ангажмана у ефектима, који су 

били знатни. Ha тај начин je сасвим избегла и губитке на 

курсној разлици ефеката, који су код знатног броја дру- 

гих новчаних завода били неизбежни због незапамћеног 

слома на нашем ефектном тржишту у 1931 и 1932 години.

Разуме се да je и код Хрватске свеопће кредитне 

банке било дизања уложака, јер наша банкарска криза и 

није изазвана ситуацијом код наших банака, већ je после- 

дица ненормалног психолошког стања улагача, од чије 

панике није био поштеђен готово ниједан завод. У септем- 

бру 1931 солидност и ликвидитет огромне већине наших 

банака били су на висини. To важи поготово за Хрватску 

свеопћу кредитну банку, у чију солидност и ликвидност 

иико није могао ни да посумња. Овде je улагачима пружа- 

ло све могуће гаранције и постојање необично јаког за- 

леђа.

Мора се признати да стално одржавање огромног 

ликвидитета и исплата сваке затражене суме нису, ипак, 

могли остати без утицаја на расположење улагача. Они 

су брзо увидели да je њихов страх био бесмислен и не- 

оправдан. Због тога се и поверење у Хрватску свеопћу 

кредитну банку нагло вратило. Одлив улога no текућим 

рачунима престао je већ у 1932, a оних no штедним књи- 
жицама у 1933 години.

У 1933 je завршено и опадање пословног волумена, 

a у 1934, први пут после неколико година, банчин обртни 

капитал показивао je опет чак и мали пораст. Ми смо већ 

приликом анализе биланса Хрватске свеопће кредитне бан- 

ке за 1934 годину (бр. 25 од 15 јуна 1935) констатовали, 

да je то знак да се мртва тачка пребродила и да je кре- 

тање волумена послова променило свој правац за 180°. 

Биланс за 1935 потврђује то у целости. Прилив туђих 

средстава у току прошле године био je знатан, тако, да je 

и обртни капитал повећан за 32,5 милиона, са 210,9 ми- 

лиона у 1934 на 243,4 милиона у 1935 години.

Развитак банчиних послова у току прошле године je 

и иначе повољан, као што се то види из следеће таблице, 

У Kojoj смо упоредили главне билансне позиције Хрватске 

свеопће кредитне банке за четири последње године.

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

Благајна
У

20.324

хиљадама динара 

34.513 36.622 56.881
Банке 5.827 8.695 6.709 9.446
Валуте 763 676 1.087 484
Харт. од вредности 3.664 4.057 6.897 9.699
Менице 45.178 31.852 29.154 24.066
Дужници 126.244 118.111 118.726 129.953
Непокретности 9.626 9.626 11.276 11.276
Инвентар 1 дин. 1 дин. 1 дин. 1 дин.
Разна актива 1.032 893 496 1.254
Прелазне ставке --- 9 --- 343
Јамства 33.415 7.365 7.932 7.269

Пасива

Главница 40.000 40.000 40.000 40.000

Резервни фонд 6.007 6.007 6.007 6.009
Посебна резерва I --- 3.448 3.144 3.144

Посебна резерва II --- --- ---- 1.212

Пензиони фонд 5.183 5.627 6.058 6.417

Улошци на књижице 44.596 39.842 52.908 61.295

Улошци no тек. рач. 50.973 58.498 57.933 94.084
Повериоци 53.557 45.407 37.871 25.530
Реесконт 9.995 6.350 2.890 378
Неиспл. купони 6 5 5 3

Разна пасива --- 33 --- 41

Прелазне ставке 107 --- 102 ---

Јамства 33.415 7.365 7.932 7.269

Добит 2.292 3.216 4.048 5.289

Збир биланса 246.132 215.798 218.900 250.672

Обртни капитал 212.717 208.433 210.968 243.403
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Крајем 1930 године обртни капитал банчин je изноСио 

288 милиона. Међутим, тада није била још проведена фу- 

зија ca Општом кредитном банком у Суботици. После ове 

фузије, која je извршена почетком 1931, обртни капитал 

Хрватске свеопће кредитне банке морао je порасти на око 

350 милиона динара. Крајем 1931 обртни капитал износи 

само 268 милиона. Како су у току 1931 (после фузије) соп- 

ствена средства банчина остала непромењена ca 46 мили: 

она, a у пасиви се јавила нова позиција „реесконт” ca 

15,73 милиона, види се да je у току те године улагачима и 

повериоцима исплаћено око 80 милиона динара. Taj 

огромни износ банка je исплатила готово без икаквих на- 

пора. To je најбољи доказ њене ликвидности.

У току 1932 обртни капитал je смањен за даљих 55 

милиона, искључиво због одлива туђих средстава. Пове- 

риоци, који су били пали ca 93,3 милиона у 1930 години на

61.5 милиона у 1931, порасли су у 1932 за 2 милиона, на 53,5 

милиона динара. Међутим, улози су смањени за 53 мили- 

она, и то они на књижице ca 76,2 милиона у 1931 на 44,6 

милиона крајем 1932, a они no текућим рачунима ca 72,19 

на 50,97 милиона динара. У билансу за 1932 и реесконт je 

за 5,73 милиона мањи него у претходној години. To значи 

да je већ до краја 1932 банка вратила више од једне тре- 

ћине ранијег кредита Народној банци. Такво стање могао 

je да покаже само малени број завода.

Банчина управа je и у 1933 настојала да појача свој 

ликвидитет. Због тога није приступила проширењу својих 

ангажмана, упркос поновном приливу улога. Додуше, у

1933 су улози на књижице опет опали за 4,75 милиона, ca

44.6 на 39,8 милиона, али су они no текућим рачунима по- 

расли за 7,5 милиона, ca 50,97 на 58,5 милиона динара. To 

значи да су укупни улози пер салдо у ствари повећани 

за 3,75 милиона. Банка je те године добровољно вратила 

повериоцима 8,15 милиона, a смањила je и реесконт ca 9,99 

на 6,35 милиона динара.

У току последње две године, у 1934 и 1935, прилив 

улога je знатан. Они no књижицама су повећани ca 39,84 

милиона у 1933 на 61,29 милиона крајем 1935, a они no те- 

кућим рачунима су у истом раздобљу још више порасли, 

ca 58,5 на 94 милиона динара. У вези с тим повериоци су 

редуцирани за преко 12 милиона, ca 37,87 на 25,53 милиона 

динара, a реесконт je готово сасвим ишчезао.

Последњих година су и банчина сопствена средства 

порасла, пре свега због тога, што се из оствареног до- 

битка није делила дивиденда, већ je он стално преношен 

на нови рачун. Затим се почевши од 1933 поред главнице 

од 40 милиона и резервног фонда од 6 милиона јављају и 

посебне резерве, које крајем 1935 износе 4,35 милиона. 

Укупна сопствена средства, урачунавши и пренос добити, 

достигла су већ 54 милиона, a туђа средства заједно с пен- 

зионим фондом износе 188 милиона динара.

Актива нам показује употребу ових средстава. Бла- 

гајна износи 56,88 милиона према 36,62 милиона у 1934.

: Банке су исказане ca 9,44 милиона, односно ca 2,7 ми- 

лиона више него у претходној години. Валуте износе ско- 

ро пола милиона динара. Према томе, расположива лик- 

видна средства износе око 66,8 милиона према 44,7 ми- 

лиона концем 1934. Држање толике готовине у благајни и 

код банака утицало je, разуме će, и на коначни резултат 

каматног посла. Због тога су многе банке ca задовољ- 

ством поздравиле издавање благајничких записа Министар- 

ства финансија. Хартије од вредности исказане су ca 9,7 

милиона. Од тога се може свакодневно уновчити 6,64 ми- 

лиона (државни папири). Ако овај износ додамо раније 

поменутом износу од 66,8 милиона, видимо да расположи- 

ва ликвидна средства износе укупно 73,5 милиона односно 

30% од целе активе.: Овом приликом треба напоменути да 

су банчина расположива ликвидна средства и крајем 1930 

године износила преко 60 милиона динара.

Менице су исказане ca 24 милиона, a дужници no те-

кућим рачунима ca 129,9 милиона динара. Ha ове две по- 

зиције отпада око 63% од целокупне банчине активе. Бан- 

чин менични портфељ био je најјачи у 1930 години ca 64,5 

милиона. После тога он се постепено али стално смањује, 

и крајем прошле године једва прелази 24 милиона. Дужни- 

ци no текућим рачунима претстављају најглавнији банчин 

пласман. Крајем 1930 они су износили 133,4 милиона. У

1931 су порасли на 150,7 милиона, али су у 1932 пали на 

126 милиона, a у 1933 на 118 милиона. У 1935 остали су у 

односу на претходну годину ca 118,7 милиона готово не- 

промењени, али у 1935 опет су порасли за преко 11 ми- 

лиона, на 129,9 милиона динара. Дужници су крајем 1935, 

као што се види, само за 3,5 милиона мањи него крајем 

1930 године.

Последње две године код непокретности није било 

промена, али je у току 1933 та позиција повишена ca 9,6 

на 11,27 милиона због преузимања разних непосретности у 

Загребу (Радничка цеста и Боронгај) и у Броду н/С.

Рачун губитка и добитка за последње четири године 
овако изгледа:

Рачун губитка и добитка

Расходи 1932 1933 1934 1935

у хиљадама динара

Камате 10.847 7.490 7.353 8.316

Плате 5.414 5.103 4.621 4.635

Управни трошкови 2.236 2.036 2.107 1.676

Порези 904 784 1.087 925

Дотација пос. резерви --- --- --- 1.212

Отпис ненапл. потраж. 774 1.068 586 523

Пренос добити 1.237 2.093 3.016 3.848

Добит тек. год. 1.055 1.123 1.032 1.441

Приходи

Пренос добити 1.237 2.093 3.016 3.848

Камати 16.623 11.633 12.315 13.674

Провизија 3.527 4.808 3.449 3.972

Приход од некретнина 1.080 1.164 1.022 1.082

Збир прихода или расх. 22.468 19.698 19.802 22.576

Упркос смањивању каматних стопа и сталном noja-

чавању расположивих ликвидних средстава, приходи од 

камата су у 1934 већи за 700 хиљада него у претходној 

години, a у 1935 су понова порасли за 1,36 милион, на

13,67 милиона. Иначе, у 1931 ови приходи су износили 19,65 

милиона, у 1932 су били пали на 16,6 милиона, a у 1933 го- 

дини на 11,6 милиона динара. Кретање прихода од камата 

нам јасно показује да je Хрватска свеопћа кредитна банка 

већ 1933 године почела да се нагло опоравља од свих по- 

следица банкарске кризе. Појачано пословање банчино, на- 

рочито у 1935 години, изражено je и код прихода од про- 

визија који износе 3,97 милиона према 3,44 милиона у 1934. 

Приходи од некретнина остали су за време последњих

5 година готово непромењени.

Ha страни расхода видимо да je имало потпуни успех 

настојање банчине управе да прилагоди режијске трошко- 

ве промењеним приликама. Тако су управни трошкови ре- 

ДУЦИрани ca 2,62 милиона у 1931 на 1,67 милиона у 1935. 

Интересантно je да су управни трошкови у 1935. за 430 

хиљада мањи него у претходној години, иако je обим по- 

слова био знатно већи. Код персоналних издатака даље 

уштеде у 1935 нису биле могуће, јер су плате већ редуци- 

ране ca 5,4 милиона у 1932 на 4,6 милиона у 1934 години.

Порески терети износе просечно око 1 милион динара го-
дишње.

Резултат каматног посла у току последњих 6 година 

овако je изгледао (у милионима динара):

1930 1931 1932 1933 1934 1935

Приход 16,0 19,6 16,6 11,6 12,3 13,6

Расход 9,4 13,5 10,8 7,5 7,3 8,3

Вишак 6,6 6,1 5,8 4,1 5,0 5,3



Kao што ce види, вишак активних камата над па- 

сивнима био je најмањи у 1933 години.

Пре банкарске кризе годишњи чисти добитак износио 

je преко три милиона. Од 1931 до 1934 он износи око 

1 милион динара годишње, a у 1935 години 1,44 милиона. 

Kao што je већ споменуто, последњих година чисти доби- 

так je увек преношен на нови рачун. Ha тај начин по- 

следњој главној скупштини je стајао на расположењу из- 

нос од 5 милиона 289 хиљада. Он je овако подељен: на 

име 3% дивиденде 1,2 милион, пензионом фонду 200 хи- 

љада, a остатак од 3 милиона 889 хиљада пренет je на 

Г.НОВИ рачун.

У управном одбору су г.г. д-р Анте Павелић, прет- 

■седник; Албер де Боасје, Марсел де Фросар, Рудолф пл. 

Калај, Павао барун Корнфелд, Др. Артур Марић, Еуген 

Радован, д-р Рудолф Роданић, Јосип Теодор Саламон и 

д-р Ђуро Шурмин, чланови. У надзорном одбору налазе ce 

зг.г.: Мишо Бергер, Карло Коронели, д-р Иван Коциан, Бела 

Шомљо и Зигфрид Волф.

ELEKTRIČNA CENTRALA »FALA« A. D. — BEOGRAD

Od celokupne električne energije koja se proizvodi u 

.Jugoslaviji otpada skoro jedna petina na hidrocentralu »Fala« 

nedaleko od Maribora. Ona nije samo najveća centrala u 

Dravskoj banovini, nego je i najveća električna centrala u 

našoj zemlji. »Fala« raspolaže vodenim turbinama od oko

50.000 konjskih snaga, a daje struju severnom delu Dravske 

'banovine, kao i mnogim mestima u severo-zapadnom delu 

Savske banovine. Od hidrocentrale ide 78 km dugački dale

kovod do glavne transformatorske stanice u Laskom, zatim 

jedan vod preko Ptuja i Ormoža u Ljutomer, Mursku Subo

tu, Središče, Ladanje, Varaždin i Čakovec. Pored pomenutih 

mesta, od nje dobijaju struju i čitavo Mariborsko područje, 

Tvornica za dušik Ruše, Slovenska Bistrica, Konjice, Celje, 

Tvornica emalja Vesten, Trbovljansko ugljenokopno društvo 

(sa rudnicima u Trbovlju, Hrastniku i Zagorju), Hemijska 

tvornica u Hrastniku, Tvornica cementa u Zidanom mostu itd.

U toku poslednjih 6 godina plasman električne ener- 

•gije, koju proizvodi »Fala«, ovako se kretao:

Godina
Plasirana stru
ja u mil. k.v.č.

Priklj. vredn. 
inst. potr. na

Prihodi od 
struje u mil.

prava u hilj. k.v. dinara

1930 177,3 ' --- 29,8

1931 128,5 --- 25,9

1932 128,8 63,32 25,7

1933 128,7 64,73 26,3

1934 130,3 66,86 27,2

1935 157,3 68,27 30,1

Kako vidimo, plasman energije znatno je opao u 1931

godini —• za 48,8 miliona kilovatčasova odnosno 27,5%, a 

prihodi od struje snizili su se samo za 13%. To dolazi otuda, 

:što je u 1931 glavni konzument Fale, Tvornica za dušik Ruše 

radila sa mnogo slabijim kapacitetom nego ranije, a ona do

biva struju jevtinije nego drugi konzumenti, jer kod fabri- 

kacije karbida i veštačkog gnojiva električna energija ne slu

ž i samo kao pogon nego je potrebna i za samu fabrikaciju. 

Konzumenti koji plaćaju veće cene nisu u 1931 godini opali. 

Zbog toga ni redukcija plasmana za 27,5% nije srećom mogla 

da deluje u odgovarajućem odnosu na prihode.

U 1932, 1933 i 1934 godini ukupni plasman struje ostao 

j e  gotovo stacionaran, odnosno pokazuje samo neznatan po

rast. Međutim, unutar pojedinih konzumnih grupa nastale su 

dosta velike razlike. Konzum Tvornice dušika i Trbovljansko^ 

ugljenokopnog društva i dalje je opadao, a kod ostalih po

trošača, naročito kod tekstilne industrije, potrošnja je bila <u

porastu, i to u 1933 za 20%, a u 1934 za daljih 31,7%. To je 

i razlog da su prihodi od struje od 1931 do 1934 poraslsi 

za 5%.

U 1935 imamo opet znatniji porast celokupnog konzu- 

ma. Tome je pridonela u prvom redu »Tvornica za dušik 

Ruše« sa povećanom potrošnjom od 22,45 miliona kilovatča

sova. Malu povišicu pokazuje i potrošnja Trbovljanskog 

ugljenokopnog društva, a potrošnja ostalih konzumenata je 

takođe porasla za oko 11%, tako da je u 1935 celokupni 

plasman struje povećan za 26,96 miliona kilovatčasova odno

sno 20,6%. Međutim, prihodi su se povisili samo za 10,7%, 

jer je cena struje u opadanju.

Za razliku od nekih drugih centrala u zemlji, protiv 

kojih su potrošači, kao što je poznato, neki put i štrajkovali, 

»Fala« stoji u vrlo dobrim odnosima sa svim svojim konzu

mentima i za celo vreme svog delovanja nije imala nikakvih 

sporova. Inače, mora se priznati da je ona svojim velikim 

radovima oko elektrifikacije mnogo đoprinela za ekonomski 

prosperitet krajeva u kojima deluje. Međutim, to još ne zna

či da se i njoj sa raznih strana ne čine ogromne smetnje.

Na prvom mestu treba spomenuti nastojanje njenih 

konkurenata, da joj oduzmu konzumente. Kako u Slovenač- 

koj, pored »Fale«, ima još čitav niz drugih hidro-centrala, 

konkurentska borba je dosta jaka. To je i prirodno, jer ko

štanje struje a u vezi s tim i rentabilitet poslovanja električ

nih centrala zavisi uglavnom od obima proizvodnje, pošto su 

rashodi skoro isti, ako neka centrala radi s punim kapacite

tom ili ako uopšte ne radi. Manje centrale, osim nekih izuze

taka, nisu za »Falu« ni toliko opasne, jer su za jaču ekspan

ziju potrebne velike investicije u samoj centrali, zatim vodovi 

visokog i niskog napona, transformatorska postrojenja itd., 

što sve iziskuje ogromna sredstva koja manje centrale ne 

mogu ili neće da pribave. Ali su zato, kako za »Falu« tako

i za mnoge privatne centrale, tim opasnije »Kranjske deželne 

elektrarne« (KDE), koje kao banovinsko preduzeće raspolažu 

svim mogućim preimućstvima, pored ostalog, razume se, i 

moralnom kao i finansijskom potporom banovinske uprave. 

One su početkom ove godine prodrle i u Celjsko područje, 

koje je »Fala« na opšte zadovoljstvo snabdevala električnom 

strujom već 10 godina. Tako je »Fali« oduzet i njen važni 

konzument grad Celje. Svakako, ovakvi i slični postupci mogu 

»Falu« znatno oštetiti i umanjiti njenu vrednost, što bi nje

nim konkurentima dobro došlo, jer bi eventualno na jevtin 

način mogli dobiti u posed njena skupocena postrojenja. Pre

ma nekim izjavama za tim se i ide, ali oni koji su te izjave 

dali nisu sigurno svesni da ni u inostranstvu ne ostaje neza

pažen ovakav postupak prema stranom kapitalu koji ima ve

likih zasluga za privredni prosperitet Slovenije. Nema sum

nje da su takve izjave vrlo štetne i po kreditni ugled naše 
države.

Dalju teškoću pretstavlja i finansijska politika samo

uprava, koja se neki put ne osvrće ni na propise o finansi

ranju samouprava ni na raspise Ministarstva finansija. Tako 

unosi, prema našim informacijama, čak i uprava Dravske ba

novine svake godine u svoj budžet naročiti porez na vodene 

snage, koji bi i »Falu« teretio sa oko 1,2 miliona dinara go

dišnje, iako Ministarstvo finansija taj porez s pravom stalno 

briše. A pojedine opštine uvode opštinsku trošarinu na elek

trični pogon. Međutim, i to je naročitom odredbom Ministar

stva finansija zabranjeno, a nikako se ne slaže ni s odredba

ma zakona o samoupravnim trošarinama kao ni s pravilima 

za njihovo izvršenje. Naš je urednik u članku »Miinstar gra

di, opštine razgrađuju« (br. 7 od 15 februara 1936 god.) već 

ukazao na sve opasnosti takve finansijske politike samoupra

va, pa se ovom prilikom ograničavamo na konstataciju či

njenica.

U narednoj tabeli uporedili smo kretanje glavnih bi- 

Iansnih pozicija Električne centrale »Fala« za poslednje četiri 

godine, koje omogućuju neobično interesantna zapažanja.



Račun izravnanja
Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Postrojenja 120.444 121.070 119.448 116.751*)
Pokretnosti 125 103 118 23
Alat 394 382 370 450
Roba 1.149 1.209 1.200 1.408
Blagajna 359 190 669 808
Banke 2.448 4.966 4.311 4.898
Efekti 100 50 50 635
Dužnici 5.132 4.353 4.903 4.080
Gubitak 81 307 440 427

Pasiva

Glavnica 5.000 5.000 5.000 5.000

Poverioci 125.232 127.630 126.509 124.481

Zbir bilansa 130.232 132.630 131.509 129.481

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Prenos gubitka 43 81 307 440
Opšti troškovi 5.317 5.432 5.630 5.852
Kamata 17.771 , 15.415 11.579 12.214
Porezi i takse 710 1.439 1.226 3.681
Poreska rezerva — — — 1.037
Kursna razlika 1.945 4.217 5.189 4.289
Otpis kod efekta — ■ 50 .— —

Gubitak na depo banaka — — - 691 —

Otpisi — ■ .— . 3.000 3.000
Prihodi

Primanja 25.706 26.327 27.182 30.086
Prenos gubitka — 81 307 440
Gubitak tek. g. 81 226 133 .—

Dobitak — — — ( -  13)
Zbir prihoda ili rashoda 25.787 26.634 27.622 30.513

Zbir bilansa u 1935 iznosi 129,48 miliona i manji je za

2 miliona nego u prethodnoj godini. Preduzeće ne iskazuje 

nikakve rezerve, a kako glavnica iznosi svega 5 miliona, to 

su poverioci po knjigama sa 124,48 miliona dinara skoro 25 

puta veći od sopstvenih sredstava. Međutim, ovi poverioci 

nisu obični bankarski krediti, već dugoročna sredstva koja je 

»Fali« odobrila švajcarska matica odnosno koncern »Elektro- 

werke A. G., Basel«, koji finansira i centralu u Beogradu. Ra

čun poverioca iznosi u stvari 31,94 miliona švajcar. franaka.

Iz aktive vidimo da su ova ogromna sredstva plasirana 

u prvom redu u postrojenja, odnosno investicije, koje su bi- 

lansirane sa 30,56 miliona švajcarskih franaka ili po usvoje

nom obračunskom kursu sa 116,75 miliona dinara. U investi

cije, na koje otpada preko 90% od cele aktive, treba ubro

jiti ne samo sva postrojenja i ceo uređaj hidrocentrale, već 

i sve žice, dalekovode, transformatorske stanice i ostale na

prave. Krajem 1929 postrojenja su iznosila 101,7 miliona di

nara i porasla su do kraja 1933, zbog uvođenja novih inve

sticija, na 121,07 miliona dinara. U 1934 i 1935 ova se pozi

cija opet smanjuje zbog otpisa koji iznose po 3 miliona di

nara godišnje. Ali i u toku ove dve poslednje godine bilo je 

novih investicija u vrednosti od 1,7 miliona dinara. Razume 

se, da su se uglavnom uporedo sa postrojenjima u aktivi kre

tali i poverioci u pasivi, jer se glavnica nije menjala, a nisu 

bile naročito velike ni promene kod ostalih pozicija u aktivi.

Jedino treba spomenuti da su u 1935 godini efekti po

rasli sa 50 hiljada na 635 hiljada dinara. To potiče otuda, što 

je »Fala« u zamenu za svoja zamrznuta potraživanja kod dve 

domaće banke preuzela njihove prioritetne akcije. Inače, i u 

bilansu za 1934 godinu »Fala« je već otpisala 691 hiljadu di

nara radi izravnanja gubitka koji je nastao iz potraživanja 

kod banaka.

Račun gubitka i dobitka pokazuje nam rentabilitet po

slovanja. Prihodi od prodate struje poslednjih godina rastu.

*) odgovara iznosu šv. fr. 30,93 mil., 30,97 mil., 30,80 

mil., 30,55 mil.

U 1935 oni iznose 30,08 miliona dinara prema 27,18 miliona 

u 1934, odnosno veći su za 2,9 miliona dinara. Pored toga je 

na strani rashoda za 17,3% manji nego u prethodnoj godini 

i ažio-gubitak odnosno kursna razlika koja se javila prilikom 

transfera kamatnih obaveza u švajcarskim francima. Ovaj gu

bitak iznosi 4,28 miliona prema 5,18 miliona u 1934, što pret

stavlja uštedu od 900 hiljada. U 1934 postojao je i gubitak 

na depou banaka od 691 hiljade. U 1935 ta se pozicija više 
ne javlja.

Uprkos pomenutim uštedama, kao i povećanju proiz

vodnje i povoljnijem razvitku prihoda, ukupni uspeh poslova

nja nije ništa bolji od onog iz 1934 godine. To dolazi otuda,. 

što su u 1935 porasli gotovo svi rashodi, u prvom redu po

rezi koji su za 2,45 miliona veći nego u prethodnoj godini,, 

odnosno veći su čak za 3,5 miliona, ako se uzme u obzir i  

poreska rezerva od 1,03 miliona. U 1934 porezi su iznosili 

1,22 miliona, a u 1935 zajedno sa poreskom rezervom oni su 

dostigli 4,72 miliona. To je skoro četiri puta više. I opšti 

troškovi su porasli za 222 hiljade, sa 5,63 na 5,85 miliona. 

Najzad u 1935 su za 635 hiljada dinara veći i rashodi na ime 

kamata koji iznose 12,2 miliona prema 11,57 miliona u 1934 
godini.

Poslovna godina je završena sa dobitkom od 13 hiljada 

dinara. Kad se tome doda prenos gubitka iz ranijih godina, 

zaključni računi za 1935 završavaju se s gubitkom od 427' 

hiljada prema 440 hiljada u 1934. Iako je uspeh u 1934 i 1935 

u odnosu na 1932 ili 1933 u toliko povoljniji, što su u toku 

poslednje đve godine vršeni otpisi investicija od 3 miliona 

dinara godišnje, dok se u 1932 i 1933 na to nije moglo ni 

misliti — ipak kretanje rentabiliteta »Fale« ne zadovoljava. 

U toku 13 godina svog rada, od 1923 do 1935, »Fala« nije 

delila dividendu. Neki koji misle da su bolje upućeni možda 

će reći da »Fala« radi s ogromnim profitom i da ga odobra

va akcionarima pod formom ubrzane amortizacije investicija 

ili u vidu kamata koje su veće od normalnih. Međutim, pa

žljivim ispitivanjem zaključnih računa dolazi se do zaključka 

da je ova pretpostavka sasvim pogrešna.

O nekoj preteranoj amortizaciji nema ni govora. Ona 

je iznosila (u milionima dinara):

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

2,0 2,7 — — _  3,0 3,0-

Postrojenja su u 1935 bilansirana sa 116,75 miliona di

nara, a stvarno vrede 30,55 miliona švajcarskih franaka. Ako 

se uzme u obzir da ukupni otpisi za poslednjih 7 godina iz

nose samo 10,7 miliona, vidi se da je amortizacija više nego- 

skromna. Kamata u 135 iznosi 12,2 miliona a potraživanje 

švajcarskih poverilaca 31,93 miliona švajcarskih franaka od

nosno po usvojenom obračunskom kursu 124,48 miliona din. 

Ovaj fiktivan kurs dolazi otuda, što su švajcarski franci po

stepenim investicijama od početka gradnje 1913 pa sve do 

danas imali razne kurseve. Zbog toga na primer i razmer- 

124,48 miliona dinara prema 31,93 miliona švajcarskih franaka 

odgovara prosečnom kursu. Kako »Fala« nije sezonsko pre

duzeće, može se pretpostaviti da joj u toku godine nisu po

trebni ni manji ni veći krediti nego na kraju godine. To zna

či da se iznos poverilaca u toku godine stalno menja. To 

znači dalje da kamata od 12,2 miliona na obavezu od 31,93- 

miliona švajcarskih franaka odgovara ukamaćenju od oko- 

3,5%. Čak i u 1932, kada je na ime kamate isplaćeno 17,77 

miliona dinara, kamatna stopa je jedva prelazila 5%. Za ze

mlju siromašnu kapitalom, kao što je Jugoslavija, kamatne 

stope kao što su ove koje »Fala« odobrava stranom kapitalu 

ne pretstavljaju sigurno nikakvu nesreću.

U upravnom odboru su g. g.: d-r Milutin Bošković,, 

vladin komesar; d-r Eduard Tiso, pretsednik; inž. Maks Drošl,... 

inž. Dušan Glišić, d-r Janko Hacin, Franjo Latković, Pol Obe

rer, inž. Pol Peroše, d-r Branko Pliverić, inž. Josip Roshen- 

dler, članovi. U nadzornom odboru nalaze se g. g.: Svetislav 

Aćimović, d-r Vilim Krasting, Franjo Sabo i d-r Andre pl. . 

Veid.
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Trbovljansko ugljenokopno društvo, Trbovlje 

Великобечкеречка фабрика шећера a. д., Петровград

TRBOVLJANSKO UGLJENOKOPNO DRUŠTVO, TRBOVLJE

Trbovljansko ugljenokopno društvo nije samo daleko 

najveći proizvođač uglja u našoj zemlji, nego spada istovre

meno među naša najveća industrijska pa i najveća akcionar

ska društva. Njegova finansijska snaga je ogromna, i to ne 

samo za naše već i za evropske prilike. Sopstvena sretstva 

Trbovljanskog društva iznose oko 280 miliona dinara, a kre

tanje njegove proizvodnje za nekoliko poslednjih godina 

vidi se iz sledeče tablice. Treba napomenuti da se pored 

uglja proizvodi još i cement i kreč, što su za preduzeće vrlo 

važne grane, pošto se u njima troši sopstveni ugalj slabijeg 

kvaliteta.

Godina Ugalj Cement Kreč

u tonama

1929 1.957.640 43.680 20.770

1930 1.414.890 39.260 15.530

1931 1.245.345 63.500 13.820

1932 1.010.000 50.530 5.260

1933 921.376 39.526 5.357

1934 1.010.264 33.590 11.252

1935 1.000.131 36.993 10.253

Do 1929 godine proizvodnja je stalno rasla. U tom pe

riodu izvršene su i znatne investicije. Postojeći rudnici su 

prošireni i modernizirani, a otvarani su i novi, u očekivanju 

da će prodaja uglja i dalje biti povoljna. Međutim, već u toku

1930 godine moralo se pristupiti znatnoj redukciji proizvod

nje. Sa 1,95 mil. tona u 1923 ona pada na 1,41 mil. tona u

1930 odnosno za 28%. Opadanje proizvodnje uglja nastav

lja se do kraja 1933 godine, prvenstveno zbog stalnog sma

njivanja porudžbina državnih železnica. U periodu 1925 do 

1929 godine društvo je liferovalo našim državnim železnica

ma oko 50%, svoje ukupne proizvodnje. U 1933 železnicama 

je liferovano samo 380 hiljada tona prema 950 hiljada tona 

u 1929. Istina je da su i potrebe državnih železnica manje 

nego ranije, zbog smanjenog saobraćaja. Ali ipak one nisu 

opale u tolikoj meri u kojoj su reducirane porudžbine kod 

privatnih preduzeća — jer se u toku nekoliko poslednjih go

dina forsira proizvodnja državnih rudnika, iako bi ugalj iz 

državnih rudnika teško mogao konkurisati onome Trbovljan

skog društva, kako u pogledu kvaliteta tako i u pogledu 

racionalne eksploatacije.

Zbog takvih prilika proizvodnja uglja u 1933 godini 

iznosila je samo 921 hiljadu tona prema 1,95 milion tona u

1929. S obzirom na postepeno oporavljanje industrije u Slo

veniji i zapadnim delovima države, privatni konzum je u 1934 

opet nešto porastao, a s time u vezi i proizvodnja uglja. 

Međutim, prodaja u toku 1935 nije tekla onako povoljno, 

kao što se to moglo očekivati na osnovu poboljšanja iz 1934 

godine. Pre svega, zbog blage zime potrošnja uglja za ogrev 

je pala na minimum, a oslabile su i cene. Osim toga, držav

ne železnice su prošle jeseni opet smanjile dobavni kontin

gent Trbovljanskog društva u korist državnih rudnika. Naj

zad, u vezi sa teškoćama plaćanja i sankcijama izvoz u Ita

liju je bio gotovo sasvim prestao. Tako je i proizvodnja 

uglja, koja je u 1934 bila nešto porasla u odnosu na pret

hodnu godinu, prošle godine opet nazadovala (prodaja je 

opala sa 1.014.539 tona u 1934 na 983.455 tona u 1935). Inače, 

cene uglja se stabilizuju, pošto su u toku poslednjih pet go

dina stalno nazadovale.

Proizvodnja cementa bila je u 1931 godini rekordna sa

63,5 hiljade tona. Zatim i ona rapidno opada, na 33,59 hiljade 

tona u 1934, zbog opadanja građevinske delatnosti i pove

ćanja trošarine. U 1935 prodaja cementa je opet nešto po

rasla, ali poslovni rezultat u toj poslovnoj grani ipak ne 

zadovoljava, jer suviše visoka trošarina teško tereti proiz

vođače i potrošače i znatno ometa građevinsku delatnost. 

Proizvodnja kreča bila je najjača u 1929 sa 20,77 hiljada tona. 

Zatim je naglo opadala, tako da u 1932 iznosi samo 5,26 hi

ljada tona odnosno samo jednu četvrtinu proizvodnje iz 1929. 

U 1934 imali smo opet znatni porast, na 11,25 hiljada tona,, 

a u 1935 prodaja kreča je za "oko 10% manja i iznosi 10,25 

hiljada tona. Modernizacija krečana u Zagorju je omogućila 

povećanje njihovog kapaciteta.

Državne železnice su nameravale da za 1936/37 budžet

sku godinu ponova snize kontingent uglja, koji se uzima od. 

privatnih radnika. Međutim, od toga se odustalo, tako da. 

je i Trbovljanskom društvu obezbeđeno jednako procen

tualno učešće u nabavkama, kao što je to bilo i dosada. Me

đutim, ni taj procenat nikako ne odgovara kapacitetu ovog' 

rudnika, a ni ekonomskoj i socijalnoj ulozi koju Trbovlje, 

ima u našoj zemlji.

Pre prelaza na detaljnu analizü bilansnih pozicija tre

ba spomenuti, da Trbovljansko ugljenokopno društvo opet 

nastavlja s istraživanjem ležišta uglja koja pripadaju društvu. 

U vezi s tim se napušta praksa poslednjih godina, prema ko

joj su odlagane sve znatnije nove investicije. Sada se radi 

na bušenjima koja treba da pokažu ležišta produktivnih slo

jeva i da obezbede nove rezerve uglja. Rezultat ovih istra

živanja služiće kao podloga za izradu dugoročnog proizvod

nog programa.
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Bilansi Trbovljanskog ugljenokopnog društva za neko

liko poslednjih godina ovako izgledaju:

Aktiva 1932 1933 1934 

u hiljadama dinara

1935

Montanski posed 47.223 46.143 45.064 43.985

Zemljišta i šume 5.476 5.476 5.476 5.476

Zgrade 17.930 17.397 16.863 16.489

Mašine 31.551 30.642 30.758 28.048

Uređaj rudnika 47.325 40.623 36.059 34.210

Dnevni kopovi 13.296 9.840 7.970 6.109

Industr. preduzeća 17.903 15.695 13.559 12.034

Nameštaj — — — 10

Zalihe 25.486 18.645 18.330 18.188

Efekti 2.810 2.391 2.299 2.310

Dužnici 163.591 166.943 161.272 167.792

Kursna razlika obv. 2.178 2.053 1.919 1.786

Blagajna 1.975 1.630 4.614 3.733

Pasiva

Glavnica 200.000 200.000 200.000 200.000

Rezerve 76.738 78.738 79.010 77.009

Obligacije 5.069 4.757 4.277 4.230

Poverioci 71.544 57.630 45.650 38.806

Neisplaćena dividenda 15.758 8.957 1.885 2.532

Razna pasiva — — — 3.305

Čista dobit 4.101 3.837 10.409 14.288

Zbir bilansa 376.761 357.494 344.200 340.170

Zbog smanjivanja proizvodnje smanjuje se i zbir bi

lansa. Krajem 1929 ovaj je bio 409 miliona, a u 1935 godini 

iznosi samo 340 miliona dinara. Kao što se vidi, smanjenje 

iznosi 69 miliona. Ako pregledamo najpre pasivu, vidimo da 

je iskazana čista dobit u 1935 za 31 milion manja nego u 

1929. Poverioci su u istom razdoblju više nego prepolov

ljeni i u 1935 iznose 38,8 miliona dinara. Smanjenje poveri- 

laca je jednim delom posledica činjenice, da su izvesni fon

dovi (osiguranja i penzioni) izdvojeni iz računa poverilaca, 

pošto se sada njima upravlja zasebno. U 1935 poverioci su 

opali za 6,85 miliona dinara, uglavnom zbog isplata penzio

nom fondu društvenih činovnika.

Inače, Trbovljansko ugljenokopno društvo ima toliko 

znatna sopstvena sredstva, da se gotovo i ne služi bankar

skim kreditima. Preko računa poverilaca knjiže se prvenstve

no razne privremene obaveze. Pored glavnice od 200 miliona 

društvo ima i razne fondove u iznosu od 77 miliona (prema 

79 miliona u 1934). Među ovim fondovima nema amortizacije, 

pošto se sve investicije otpisuju neposredno.

U aktivi vidimo, da investicije iznose ukupno oko 134 

miliona prema 142 miliona u 1934. U toku poslednjih osam 

godina prosečna godišnja amortizacija je iznosila oko 17 

miliona, a nove investicije oko 11 miliona godišnje. U 1935 

nove investicije iznose oko 7 miliona, a amortizacija 14,8 mi

liona. Najveći otpisi bili su kod uređaja rudnika i kod dnev

nih kopova. To je i potrebno, s jedne strane, zbog iskoriš- 

ćavanja instalacija i njihove modernizacije, a s druge strane, 

jer u dnevnim kopovima uglja brzo nestaje; nalazišta se is

crpljuju, tako da će jednog dana njihova vrednost biti rav

na nuli.

Vrednost industrijskih preduzeća bilansirana je sa 12 

miliona. Od toga otpada 11 miliona na fabriku cementa, a

1 milion dinara na ostala preduzeća.

Najveća pozicija u aktivi su dužnici, sa 167,7 miliona 

prema 161,2 miliona u 1934. To je u stvari jedan zbirni ra

čun, preko kojega se ne knjiže samo dužnici za prodatu robu 

(gde se nalazi kao najveće — potraživanje od države), nego

i nezaposlena sopstvena sredstva, koja se nalaze kao ulog 

kod novčanih zavoda, Narodne banke itd. U vezi s ovako ve

likim računom dužnika (oni su 4,3 puta veći od poverilaca) 

interesantno je da je saldo kamata knjižen u računu gubitka 

sa 343 hiljade, iako bi se moglo očekivati da je prihod od 

kamata veći nego rashod. Međutim, država za preuzetu robu 

ne plaća društvu kamate, žiro-računi kod Narodne banke i 

Poštanske štedionice takođe su beskamatni, a društvo je svo

jim poveriocima (prvenstveno penzionim i osiguravajućim 

fondovima) odobravalo kamatu. Društvo ne bi uopšte moralo 

imati poverilaca i moglo bi sopstvenim sredstvima finansirati 

čitavu svoju proizvodnju, kad bi glavni kupci bili urednije 
platiše.

Vrednost zaliha iznosi 18 miliona i ostala je u toku 

poslednje tri godine gotovo nepromenjena, dok je ranijih 

godina zbog veće cene uglja iznosila oko 25 miliona dinara. 

Račun sopstvenih hartija od vrednosti iznosi 2,3 miliona i 
ostao je takođe nepromenjen.

Trbovlje je jedan deo potrebnog kapitala pribavilo još 

pre rata izdavanjem obligacija, koje se bilansiraju u nomi

nalnoj vrednosti papira u opticaju, sa ukupno 4,23 miliona. 

Pošto je služba ovih obveznica bila ugovorena u zlatu, nala

zimo u pasivi među rezervama i naročiti fond kursne razlike 

od 35,5 miliona, a u aktivi kao pretrpljenu kursnu razliku 

dospelih obveznica iznos od 1,78 miliona dinara. U odnosu na 

prethodnu godinu nešto je manja vrednost obveznica u op

ticaju (pasiva) kao i kursna razlika izvučenih obveznica (u 

aktivi).

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Troškovi i plate 6.672 6.458 6.084 6.053

Socijalni izdaci 12.229 11.363 11.080 10.383

Porezi i takse 14.600 8.310 7.166 6.701

Kamati 353 350 351 343

Otpisi 16.768 17.971 17.035 14.829

Čista dobit 4.101 , 3.837 10.109 14.288

Prihodi

Bruto prihodi 52.971 46.848 48.240 50.738

Prenos dobiti 1.752 1.851 3.587 1.859

Zbir prihoda ili rashoda 54.723 48.699 51.827 52.597

Bruto prihodi u 1935 iznose 50,7 miliona, za 2,5 miliona 

više nego u 1934 odnosno za 4 miliona više nego u 1933. Me

đutim, oni danas ne dostižu ni polovinu od bruto prihoda iz 

1927, 1928 ili 1929 godine. Među rashodima najveće su pozi

cije »socijalni izdaci« i »porezi i takse« koji iznose u 1935 

ukupno 17 miliona dinara prema 26,8 miliona u 1932 odnosno

36,5 miliona u 1929 godini. Socijalni izdaci u 1935 bili su ne

što niži nego u prethodnoj godini zbog manjih rashoda na 

penzije. Kamate (rashod) iznose 343 hiljade i ostale su u od

nosu na nekoliko ranijih godina gotovo nepromenjene. O t

pisi iznose 14,8 miliona. Od toga otpada na amortizaciju in

vesticija 14,69 miliona, a na otpis dubioznih potraživanja 134 

hiljade. Otpis dubioza je znatno snižen, prema ranijim godi

nama. Uprava smatra da je otpisani iznos sasvim dovoljan, 

iako je u odnosu na obim poslova zaista vrlo malen.

Čista dobit je nešto veća nego u 1934 i iznosi 12 mili

ona 429 hiljada. Ako se uzme u obzir i prenos nepodeljene

*
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dobiti iz 1934, vidi se da je glavnoj skupštini stajalo na ras

položenju 14 miliona 288 hiljada. Ovaj iznos je podeljen na 

sledeći način: na ime 6%, dividende (u 1934 godini 4,%) 12 

miliona dinara, penzionom fondu 300 hiljada, rezervnom fon

du 106 hiljada, tantijema 319 hiljada, a ostatak od 1 milion 

562 hiljade prenet je na novi račun.

U upravi Trbovljanskog ugljenokopnog društva su g. g.: 

Andre Luquet, pretsednik; d-r Bogdan Markovič, potpretsed- 

nik; Claude Aulagnon, d-r Ivo Benkovič, Jean Baron de Bour- 

going, Raymond Deltel, Emil Freund, d-r Ferdinand Gram

berg, Fernand Grenard, ing. Anton Klinar, Henry Laporte, 

Rene Monod, Adolf Münch, Ervin Philipp, d-r Alfred Porada- 

Rapoport, Henry Reuter, Rikard Skubec, Vasilije Nikolajević- 

Strandtman, Maurice Fremeau. U nadzornom odboru su g. g.: 

Ivan Avsenek, Jules Benard i ing. Milan Šuklje. Generalni di

rektor je o. Rikard Skubec, a njegov zamenik g. ing. Anto

ine Julliard. Direktori su g. g.: ing. Avgust Heinrich i d-r 

Vinko Vrhunec, a vladin komesar g. d-r Viljem Pfeifer.

ВЕЛИКО-БЕЧКЕРЕЧКА ФАБРИКА 1ПЕЋЕРА A. Д., 

ПЕТРОВГРАД

Читаоцима наших анализа биланса je познато да je 

Велико-Бечкеречка фабрика шећера наша највећа шеће- 

рана. Пре светске кризе она je од свих наших шећерана 

у најјачој мери учествовала у извозу. Тако je на пример 

још у 1930/31 години од укупно произведених 1560 ва- 

гона шећера извезла око 910 вагона. Наше фабрике ше- 

ћера имале су тада врло разгранат извоз у Бугарску, 

Грчку, Турску, na чак и у азијске земље све до Индије. 

Међутим, општа привредна депресија и катастрофално 

срозавање цене шећера на светском тржишту које je 

изазвано хиперпродукцијом и конкуренцијом између ше- 

ћера из репе и оног из шећерне трске, елиминисали су 

потпуно и наш извоз шећера. Пласман вишкова у ино- 

•странству je после тога чак и no цени тешких губитака 

постао немогућ, тако да су наше шећеране приморане да 

пласирају целу своју производњу на домаћем тржишту. 

У  1931 je дошло до познатог међународног споразума о 

шећеру — такозваног Чедберновог плана — no коме je и 

Југославија могла да извезе годишње 15 хиљада тона 

шећера, али ни после тога се на извоз шећера не може 

ни мислити, јер се цена шећера из трске на светским тр- 

жиштима креће око 1 динар no килограму, док произ- 

водња шећера из pene код нас стаје око 3 динара.

Међутим, ни прилике на домаћем тржишту нису 

повољне. Познато je да Југославија стоји међу послед- 

њим државама no потрошњи шећера. Највећа потрошња 

шећера у нашој земљи била je 1929 године са 8,7 кг. no 

■становнику годишње. После тога она je нагло опадала и 

■сада износи око 5 кг. no становнику годишње. Смањење 

потрошње je, нема сумње, последица смањене куповне 

снаге становништва, али je сигурно од још већег утицаја 

и висина државне трошарине на шећер. Висока трошари- 

на утиче на смањивање потрошње и код најповољније 

куповне снаге становништва, јер знатно поскупљује овај 

производ. По висини трошарине на шећер Југославија 

долази на друго место у свету, одмах после Италије. До 

1929/30 трошарина на шећер код нас износила je 5 динара 

од кг., a потрошња шећера 8,7 кг. no становнику годишње.

Када je због привредне депресије потрошња шећера

почела да опада, држава je хтела повећаном трошарин- 

ском стопом да одржи приход трошарине на ранијој ви- 

сини. Трошарина je најпре повећана на 6,37 динара, a 

после на 8,05.динара no кг. шећера у коцкама и 7,50 дин. 4 

no кг. кристалног шећера. Ово повишење трошарине се 

показало као рђава мера. Уместо да се снижењем троша- 

рине покушало да заустави пад потрошње изазван сма- 

њењем куповне снаге, повећањем овог оптерећења je 

опадање потрошње још и убрзано, тако да ни држава 

није никако могла да одржи приход од трошарине на 

ранијој висини. Повећањем трошарине осетно су пого- 

ђени и земљорадници, произвођачи шећерне pene. To се 

најбоље види ако се упореде површине засејане репом у 

разним годинама. Ево неколико података :

Површина под репом

Година: у хектарима

1928/29 60.957

1929/30 61.558

1934/35 21.890

1935/36 27.514

Kao што се види, у кампањи 1934/35 површина под 

репом била je само 21.890 ха према 60.000 ха округло у 

годинама пре повећавања трошаринске стопе. У 1935/36 

у односу на претходну годину површина под репом je 

нешто порасла, али само због изузетно слабог квалитета 

pene у 1934/35, a никако због некаквог повећања потро- 

шње. Ha основу горњих података може се без даљега 

закључити, да су и наше шећеране приморане да раде 

само са једним делом свог капацитета. Разуме се да и то 

поскупљује производњу и отежава повећање конзума.

Осетније смањивање трошарине на mehep имало би 

за последицу знатније повећање потрошње шећера у 

земљи, a у вези с тим дошло би и до повећања површина 

под шећерном репом. Кад je потрошња шећера у Данској, 

Енглеској, Швајцарској итд. скоро 10 пута већа од наше, 

не изгледа немогуће да се она и код нас бар удвостручи. 

Тада би се морала удвостручити и површина под репом, 

као и приходи земљорадника од гајења репе. Према јед- 

ној процени ови приходи износе данас око 130 љшлиона. 

Смањењем трошаринске стопе на половину од данашње 

држава не би сигурно ништа изгубила, a куповна снага 

земљорадника би порасла за нових 130 милиона динара. 

To није мала ствар.

Велико-Бечкеречка фабрика шећера исказује и за

1935 годину чисту добит од 10 милиона динара округло, 

док je зарада до 1930 износила 100% више. Неупућенима 

би могла и ова зарада изгледати огромна. Међутим, то 

није тачно. Треба наиме имати у виду да je у ову фабри- 

ку приликом оснивања инвестирано око 1,3 милиона ен- 

глеских фунти, a то код данашњег курса износи око 300 

милиона динара. Према томе чиста добит за 1935 прет- 

ставља укамаћење од око 3%. С друге стране видимо, да 

je и ова добит постигнута једино благодарећи томе, што 

се прошле године одустало од амортизације, a знатан 

део пореза je могао бити исплаћен само употребом фон- 

дова. Да су у завршним рачунима за прошлу годину 

узети у обзир само прошлогодишњи приходи и расходи 

и да се није одустало од амортизације, онда би прошло- 

годишња зарада инвестираном капиталу једва могла да 

обезбеди укамаћење од 11I2% .

Главне билансне позиције Велико-Бечкеречке фабри- 

ке шећера за четири последње године овако изгледају:

Ш мрите „Н ар одн о Б л а г о с т а њ е “
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Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У :хиљадама динара

Инвестиције 45.842 51.982 51.373 51.082

Дужници 38.149 --- 5.132 884

Ефекти 18.013 17.104 17.104 17.146

Роба 25.853 43.228 43.963 45.438

Благајна 916 1.221 720 845

Пасива

Главница 36.000 36.000 36.000 36.000

Ред. рез. фонд 4.867 9.006 9.506 10.048

Фонд за пов. главн. 3.360 3.360 3.360 3.360

Фонд валоризације 9.136 9.136 9.136 9.136

Фонд амортизације 32.396 35.817 39.071 39.071

Фонд пореске рез. --- 6.000 6.000 4.500

Повериоци 27.399 1.984 --- ---

Неисплаћена дивиденда --- --- --- 2.926

Чисти добитак 14.222 11.591 10.304 10.354

Збир биланса 128.778 113.535 118.294 115.395

Рачун губитка и добитка

Расходи

Трошкови и плате 4.361 3.971 3.422 2.701

Порези 8.484 8.952 8.047 4.256

Дубиоза 915 423 --- •---

Курсна разлика 1.142 98 -- ---

Пореска резерва --- 6.000 --- ■ ---

Амортизација -- 3.421 3.254 --

Добит 14.722 11.591 10.304 10.354

Приходи 29.124 34.276 24.662 17.311

тако да je произведена и нешто већа количина шећера, 

У вези с тим, били су нешто мањи и производни трош- 

кови, што je такође омогућило да ce у 1935 искаже no- 

прилици једнака чиста добит као и у 1934. Управа напо- 

миње у свом извештају да продаја шећера ни у 1935- 

није била задовољавајућа. Она сматра да би смањење 

трошарине омогућило већу потрошњу. У току прошле го- 

дине су, додуше, и цене шећера повишене, али та пови- 

шица није још у никаквој сразмери са повишењем цеиш 

репе које ce плаћају према Уредби.

Трошкови и плате су и у 1935 редуциране, и износе-

2.7 милиона према 3,4 милиона у претходној години. Тро- 

шкови и плате биле су у 1932 4,36 милиона, a у 1930 чак

5.8 милиона. Ово je најбољи доказ да je последњих година: 

вршена најригорознија штедња. Порези износе 4,25 мил. 

према 8,04 мил. у 1934. Предузеће je прошле године на име 

пореза исплатило знатно већи износ, али ce то из рачуна:. 

губитака и добитака не види, јер je разлика исплаћена упо- 
требом фондова.

Исказана добит износи 9 мил. 944 хиљ., a ca прено- 

сом од 410 хиљ. из 1934 год. 10 мил. 354 хиљ. она je ова- 

ко подељена: редовном резервном фонду 500 хиљада, на 

име тантијеме 994 хиљаде, за дивиденду 8,4 милиона, a 

истатак од 459 хиљада пренет je на нови рачун.

У управи Велико-Бечкеречке фабрике шећера нала- 

зе ce господа: гроф Александар Чеконић, претседник;. 

барон д-р Марцел Мадараши-Бек и Хуго Елбоген, пот- 

претседници; д-р Драгољуб Аранђеловић, д-р Ото Фран- 

геш, Јосип Бун, Емил Фрајнд, X. Блас, Милутин Лазаре- 

вић, Рудолф Елбоген, Артур Ледерер, Ђорђе Ледерер и 

X. Торман, чланови. У надзорном одбору су г. г.: д-р 

Миша Матић, Едмунд Попер, Андор Мартон, Роберт 

Тројш и д-р Славко Жупански.

Дужници и повериоци последње три године не ис- 

казују ce засебно, већ ce билансира само њихов салдо 

који je у 1934 и 1935 у активи. Прошле године овај салдо 

je износио 884 хиљаде према 5,13 милиона у 1934. С об- 

зиром на повољну финансијску структуру предузећа, по- 

вериоци сигурно не заузимају веће димензије, a тако 

исто ни дужници, јер ce највећи део трансакција обавља 

за готовину. Иначе, крајем 1932 повериоци су били 27 

милиона, a дужници 38 милиона динара.

Збир биланса износи 115 милиона. Ако погледамо 

пасиву, видимо да су то скоро све сопствена средства. 

Главница износи 36 милиона, амортизациони фонд 39 ми- 

лиона, остали фондови 27 милиона, a добит која je 31 

децембра била још неподељена 10 милиона. Ha туђа сред- 

ства, и то на неисплаћену дивиденду отпада само 3 ми- 

лиона динара. У односу на претходну годину у пасиви 

имамо само две промене. Редовни резервни фонд je по- 

растао са 9,5 на 10 милиона, a фонд пореске резерве je 

смањен са 6 на 4,5 милиона. Види ce, дакле, да je један 

део пореза исплаћен употребом овог фонда. Kao што je 

већ споменуто од амортизације ce прошле године оду- 

стало. Због тога je и односни фонд остао непромењен.

У активи имамо такође неколико промена. Инве- 

стиције су остале непромењене са 51 милионом. Неке знат- 

није нове инвестиције не треба ни очекивати, с обзиром 

на ситуацију домаћег и страног тржишта. Резерва робе 

била je већ у 1933 далеко већа него ранијих година. Кра- 

јем 1935 она износи 45,4 милиона према 43,9 у 1934. У 

прошлој кампањи je прерађена no прилици иста количина 

репе, као и у претпрошлој, али je квалитет био бољи,
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HERAUSGEBER M. L. KLAUSBERGER
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Местна хранилница љубљансна, Љубљана

Југословенске текстилне творнице Маутнер д. д., Љубљана — Загреб 

Зелинска дионичка штедиона, Св. Иван Зелина

МЕСТНА ХРАНИЛИИЦА ЉУБЉАКСКА, ЉУБЉАНА

Kao што je познато, банкарска криза није захватила 

само акционарске новчане заводе, несо и јавно-правне уста- 

нове. Читав низ општинских штедионица био je приморан 

да затражи заштиту. Велика je грешка, да ce je то дозво- 

лило. Можда једна од највећих које су код нас учињене 

за време банкарске кризе. Да ce je више водило рачуна о 

изградњи новчане организације, ова криза ce могла чак 

искористити у правцу ојачања самоуправних иовчаних 

установа. Уместо да je држава одмах у почетку кризе 

убедљиво доказала јавности, да he јавно-правни новчанк 

заводи бити у стању да врате поверене им улоге, она je 

општинске штедионице углавном препустила судбини као 

и наше приватно банкарство. Разуме ce да je при таквој 

ситуацији, a с обзиром на тадање немогуће прилике и ria- 

нично подизање улога, и за многе комуналне штедионице 

тражење заштите постало неизбежно.

Kao што ce je криза нашег приватног банкарства мо- 

гла брзо и без много штете излечити, да ce дало само пар 

стотина милиона у право време, тако ce je вероватно могла 

отклонити и свака опасност од јавно-правних кредитних 

установа, да ce je ca меродавне стране донела одлука да 

држава преузима гаранцију за њихове обавезе. Сигурно 

je да бисмо после такве одлуке моглн код тих завода мо- 

жда и подвостручити улоге. Како ce то, на жалост, није 

учинило, повлачење улога je тешко погодило и комунал- 

не штедиокице, подигнути улози су тезаурирани или не- 

рационално пласирани, a привреда je остала без потреб- 

них кредитних извора.

Заштитом су ce морале послужити и наше две нај- 

веће општинске штедионице: загребачка и љубљанска. 

Крајем 1931 године ЈБубљанска местна хранилнида има 

готово исти износ улога као и Загребачка градска штеди- 

оница, a обе заједно располажу огромним износом од јед- 

не милијарде динара улога. После тога долази. период 

опадања, који je још појачан одредбама о заштити зе- 

мљорадника, максимирању каматних стопа итд. Све што 

je од стране државе досад урађено у циљу санације кому- 

налних штедионица своди ce на веома платонске мере које 

нису биле нимало ефикасне. Међутим, штедионице су из 

сопствених снага приступиле лечењу. Код загребачке град- 

ске штедионице прилике су ce већ толико средиле, да ce 

она крајем прошле године одрекла заштите и данас ради 

опет сасвим нормално. Љубљанска местна хранилница није 

то, додуше, још учинила, али je ипак највеће тешкоће већ 

пребродила, a има већ припремљен и план за дефинитив- 

ну санацију. Управа вели у свом последњем извештају, да 

су у току извесни преговори, који оправдавају наду да ће 

ce у 1936 у том погледу моћи да учини велик корак напред.

У наредној таблици доносимо главне билансне пози- 

ције Љубљанске местне хранилнице за четири последње 

године. Односне цифре нам најбоље илуструју значење и

финансијску снагу овог комуналког новчаиог завода, као 

a тешкоће с којима ce он последњих година морао бо- 

рити. Биланс за 1935 показује да су ce прилике побољша- 

ле. Одлив улога je мањи него у 1934, a нови улози су 

знатно порасли, што значи, да ce и поверење улагача H a 

rao враћ^.

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара
Хипотекарни зајмови 42.624 37.083 32.302 28.059
Општински зајмови 124.359 120.590 126.193 123.321
Менице 6.123 5.601 3.300 3.180
Текући рачуни 242.124 229.226 198.918 187.659
Кредитно друштво --- 6.478 6.614 6.875
Новчани заводи 15.024 12.261 16.397 21.827

Хартије од вредности 27.174 30.241 32.223 30.958

Благајна 496 1.063 1.235 2.035

Непокретности 10.791 16.629 10.383 10.467

Прелазни рач . камата -- 3.178 5.880 7.465
Разна актива -- 1.333 1.107 1.315

Пасива

Улошци 446,292 424.619 407.497 392.727

Ломбард 2.150 1.154 1.636 686

Реесконт 12.123 11.601 8.982 8.732

Разни повериоци -- 762 1.452 1.669

Прелазни фонд -- — — 645 613

Пензиони фонд 1.100 1.100 2.100 5.100
Резервни фондови 10.612 11.112 11.514 12.525
Добитак 850 402 1.011 1.198
Збир биланса 476.247 451.515 434.837 423.161

У 1930 години, која je била последња нормална, збир 

биланса je био 475 милиона, a улози су тада износили рав- 

но 450 милиона динара. И у 1931 прилив улога био je зна- 

тан тако да су они крајем те године износили 479 милио- 

на, a збир биланса ce био попео на 506 милиона дииара. 

До краја 1935 он je постепено сведен на 423 милиона, пр- 

венствено због одлива улога, који претстављају преко 

90% обртног капитала штедионице и који су подељени у. 

две групе: у улоге на штедне књижице и улоге no теку-

ћим рачунима. Последњих година имали смо следеће ста-
ње (крајем сваке године):

Улози 193? 1932 1933 1934 1935

у милионима динара
Ha књижице 160,1 152,4 143,2 136,3 131,3
По тек. рач. 318,9 293,9 281,4 271,2 261,4
Укупно 479,0 446,3 424,6 407,5 392,7
Одлив per saldo (+29,0) 32,7 21,7 17,1 14,8

Као што ce види, одлив улога je per saldo сваке го- 

дине мањи. Он и не изгледа нарочито велик, али стварне 

исплате су биле знатно веће. Из горње таблице ce то не
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види, јер су оне једним делом компензиране укапитали- 
саном каматом и новим улозима. Тако je, на пример, од- 
лив улога v 1932 години per saldo 32,7 милиона, док je 
стварни вишак исплате над уплатама исносио 56,8 милио- 
на. Разлика од  24,1 милиона претставља укапиталисану ка- 
мату. Како je Љ убљанска местна хранилница под режимом 
заштите од  почетка 1933, необично je  информативно кре- 
тање исплата, нових улога и укапиталисане камате у току 
ове три последње године. Односни подаци овако изгле- 
дају (у милионима динара):

1933. 1934. 1935. Укупно
Нови улози 59,0 45,2 58,2 162,4
Укапитал. камата 21,6 17,1 14,8 53,5
Укупно 80,6 62,3 73,0 215,9
Исплаћени улози 102,3 79,4 87,8 269,5
Одлив per saldo 21,7 17,1 14,8 53,6

Под режимом заштите je исплаћено 269,5 милиона
динара. To доказује да су биле сасвим неоправдане тврд- 
ње о недовољном ликвидитету. Нови улози од  162,4 ми- 
лиона динара у току последње три године доказују нам с 
друге стране, да je  Местна хранилница упркос заштити 
успела да поново врати поверење улагача.

Крајем 1935 укупни улози износе 392,7 милиона. Од 
тога отпада 69,7 милиона динара на нове улошке, односно 
на ослобођене и неподигнуте старе, за које не постоје ни- 
каква ограничења. У односу на претходну годину нови 
улози су више него удвостручени. Благодарећи томе Ме- 
стна хранилнида je  могла да одобри и доста нових крат- 
корочних кредита. Њ ихов салдо крајем 1935 износи 14,6 
милиона динара.

Интересантна je  и структура улога. Они no текућим 
рачунима су скоро за 100% већи од  улога на књижице. 
Крајем 1935 било je  36.778 књижица, тако да je  просечна 
висина улога 3.570 динара. Улога no текућим рачунима има 
5.326, што значи да je  просечан улог 49.085 динара. Т озн а- 
чи даље да се међу улагачима no тек. рач. налазе и разне 
веће фирме и провинцијске штедионице, које су Љ убљан- 
ску местну хранилницу сматрале као неку врсту ж иро- 
централе.

Остале позиције у пасиви су без нарочитог значаја. 
Једино треба споменути резервне фондове, који претстав- 
љају истовремено и капитал штедионице. Крајем 1935 до- 
тирана им je и целокупна прошлогодишња чиста добит, 
тако да износе 12,5 милиона, док  су пре банкарске кризе 
у 1930 били само 6,8 милиона.

Одлив туђих средстава био je  пресудан и за цело- 
купну пословну политику штедионице за време последњих 
година. Због сужавања пасиве највише су смањени актив- 
ни текући рачуни, са 263,3 милиона у 1931 на 187,6 милио- 
на крајем 1935. У истом раздобљ у хипотекарни зајмови су 
смањени са 48 на 28 милиона, a менични са 10 на 3 ми- 
лиона. Иначе, прошле године je есконтовано нових мени- 
ца за 34,2 милиона, a наплаћено за 34,3 милиона. Општин- 
ски зајмови су чак и порасли, са 103 у 1931 на 124 у 1932. 
После тога су се слабо мењали и крајем 1935 износе 123 
милиона. Позиција „кредитно друш тво” , преко које се 
књиже ситнији кредити одобрени занатлијама и мањим тр- 
говцима остала je  готово непромењена са 6,8 милиона.

Одмах расположива готовина Местне хранилнице 

износи крајем 1935 године 18,48 милиона, од чега се на- 

лази у благајни 2,03 милиона, a код новчаних завода 16,45 
милиона. A ko томе још додамо и портфељ хартија од 

вредности, који износи 30,95 милиона, ликвидна средства 

износе 49,4 милиона, a то je  12,5% свих улога. Ликвидитет 

ће се у знатној мери још и поправити, када општина за- 

кључи пројектовани зајам и врати штедионици свој дуг 

који износи, као што смо видели, 123 милиона динара, од- 

носно 29% обртног капитала. Иначе, највећи део обртног

каиитала (46% ) пласиран je у текуће рачуне, који су само 

врло незнатним делом стварно замрзнути.

Бруто приходи штедионице износили су у 1935 го- 
дини 28,2 милиона, од чега отпада на камате 27,6 милиона. 
Расходи износе 19,34 милиона, и то пасивна камата 16,11 
милиона, управни трош кови 2,62 милиона и пореза 700 хи- 
љада динара. Ha тај начин вишак прихода над расходима 
износи 8,8 милиона. Он je овако употребљен: за отпис ду- 
биоза 3,19 милиона, за отпис намештаја и непокретности 
336 хиљада, отпис курсне разлике хартија од вредности 
1,18 милиона, за дотацију пензионом фонду 3 милиона, a 

остатак од 1,1 милион као чиста добит дотиран je ре- 
зервном фонду. Знатни отписи сумњивих потраживања еу 

доказ ригорозног билансирања. За последње три године 
отписано je  око 20 милиона.

Према писању „Словенца” у бројевима од  7 и 8 о. 
м. Државна хипотекарна банка je општини Љ убљани до- 
делила кредит од  30 мил. дин. под условом да општина 
исплати свој дуг М естној хранилници. Затим љубљанска 
општина намерава да издаје заложнице које би понудила 
да би и на тај начин смањила односно исплатила свој дуг. 
A k o  би ови планови успели, Местна хранилница би од је- 
даред постала ликвидна, пошто je  дуг Љ убљанске општи- 
не највећа позиција која се заеад мора сматрати замр- 
знутом.

У управи су г.г.: д-р Камушић Јосип, претседник; 
Ројина Антон, потпретседник; д-р Дробнић Иван, д-р Кли 
нар Томаж, д-р Ж итко Станислав, д-р Корун Милан, За 
јец Албин, Агнола Антон, Бабник Антон, Баховец Јосип, 
Борштнар Франц, Черне Франц, Герзинић Антон, Јован 
Јанко, Краљ Иваи, Новак Франц, Стојец Рајко. Владин ко- 
месар je  г. д-р Хубад Јоеип, a комесар мин. трг. и инд. г. 

д-р Вртачник Иван.

ЈУГОСЛОВЕНСКЕ ТЕКСТИЛНЕ ТВОРНИЦЕ МАУТНЕР 
Д. Д., Љ УВЉ АНА —  ЗАГРЕБ

Маутнерове фабрике улазе у  ред наших највећих 
текстилних предузећа. Оне су концентрисане у Словенач- 
кој, и то: предионица у Литији, a ткаоница у Св. Павлу 
код Преболда. У овим фабрикама запослено je  преко хи- 
љаду радника. У  1929 je  прикључена концерну Југоеловен- 
ских М аутнерових фабрика још  и фабрика тепиха. Нај- 
зад, у 1934 годиии подигнута je  и нова најмодернија тек- 
стилна штампарија, са три ролоа, која je  прикључена 
гкачници у Св. Павлу код Преболда. Иначе, М аутнерове 
фабрике не долазе само у ред наших највећих, већ та- 
кође и у ред наших иајстаријих текстилних предузећа. До 
1922 оне су биле саставни део једног од највећих инду- 
стријских концерна бивше Аустроугарске »Vereinigte 
Oesterreichische Textilindustrie A. G., W ien«, који je  имао 
своје фабрике готово y читавој бившој монархији. 1923 

године основано je  национализирано Југословенско Маут- 
нер д. д., које je  преузело фабрике бечког Маутнера које 
су се налазиле на територији Југославије. Развитак на- 
ционализираног предузећа je  био повољан. Техничка no- 
стројењ а су знатно проширена и потпуно модернизована.

Приликом национализације главница je  била утвр- 

ђена са 10 милиона. У 1927 години — саобразно закон- 

ским прописима о валоризацији — извршена je  валориза- 

ција инвестиција. У вези с тим један део добивене ра- 

чунске добити употребљен je  за повишење главнице на 

20 милиона, a акције су том приликом прежигосане од 100 

на 200 динара номиналне вредности. У 1929 билансирале 

су Маутнерове фабрике са 125 милиона динара, a познато 

je да ми имамо само неколико текстилних предузећа која
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билансирају ca преко 100 милиона. Додуше, крајем 1935 и 

збир биланса Југословенских текстилних творница Маут- 

нер д. д. износи само 75,5 милиона динара. Али то не 

значи, да je у међувремену и 'фабрични обртни капитал 

опао за 50 милиона. Измењен je начин билансирања. До

1932 у пасиви биланса јављао се амортизациони фонд, a 

у току последње три године амортизација се врши непо- 

средно — смањивањем набавне вредности инвестиција у 

активи. Да то није урађено, збир биланса био би и крајем 

прошле године око 106 милиона динара.

У погледу рада Маутнерових фабрика у 1935 годи- 

ни даје нам пословни извештај Управног одбора врло 

интересантна саопштења. Управа вели да су фабрике пре- 

дузећа у првом полгођу 1935 биле сразмерно доста слабо 

запослене. У другом полгођу прилике су се знатно по- 

правиле. Због санкција престао je увоз пређе из Италије, 

тако да je тражња за домаћом пређом порасла. У вези 

с тим и предионица у Литији могла je да потпуно иско- 

ристи свој капацитет. Ткачнице и текстилна штампарија 

биле су у другом полгођу такође знатно боље запослене. 

Пласман производа штампарије био je врло повољан.

Kao што се види, санкције према Италији имале су 

и једну добру страну, пошто су привремено ослободиле 

нашу текстилну индустрију од талијанске конкуренције. 

Међутим, оне су имале и рђавих страна. Пре свега, због 

престанка извоза у Италију, куповна снага становништва 

je у појединим крајевима и даље била у опадању, тако 

да je то морало имати утидаја и на продају 'производа 

текстилних фабрика. Затим су се јавиле и тешкоће око 

набавке сировина, јер je потребни памук раније увожен 

првенствено преко Трста, нарочито за текстилну инду- 

стрију у Словеначкој. Делом у вези ca санкцијама, a де- 

лом због пораста цена на светском тржишту, порасла je 

•и цена памука, тако да су и предионице биле приморане 

да повисе цену предива. Најзад, пред крај 1935 порасли 

су и курсеви слободних девиза, које су текстилној инду- 

стрији потребне ради набавке сировина. Све ове тешкоће 

имале су за последицу, да се прошле године наша тек- 

стилна индустрија углавном није могла користити не- 

оспорним оживљавањем привреде у мери, у којој се то 

могло очекивати.

Југословенске текстилне творнице Маутнер д. д. 

завршиле су 1935 пословну годину ипак ca доста повољ- 

ним резултатом, што je омогућило исплату дивиденде од 

9%. Предузеће je у финансијском погледу одлично фун- 

дирано. To нам показује и доња таблица, у којој смо 

упоредили главне билансне позиције за неколико послед- 

њих година. Добијамо следећу слику:

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Уређај фабрике :

Земљишта 906 906 946 946

Зграде 25.364 25.364 28.434 28.841

Машине 21.430 21.744 29.470 29.621

Инвентар 2.641 2.632 3.499 3.595

Текстилна штампарија --- - --- --- 168

Инвестиције укупно 50.341 50.646 62.349 63.171

Одбивши фонд аморт.
%

23.237 26.739 30.239

Остаје вредн. инвестиција 50.341 27.408 35.611 32.932

Дужници 12.300 10.729 11.129 13.617

Хартије од вредности 229 229 229 229

Залихе 28.938 28.013 22.249 26.277

Благајна 2.503 2.243 821 2.462

Пасива

Главница 20.000 20.000 20.000 20.000

Резервни фондови 6.950 7.100 8.450 9.947

Потпорни раднички фонд 300 300 300 300

Амортизациони фонд 19.929 •--- --- ----

Повериоци 45.157 39.449 39.569 42.728

Чиста добит 1.690 1.773 1.719 2.542

Збир биланса 94.025 68.622 70.038 75.517

Прво да погледамо пасиву. Крајем 1935 сопствена

средства износе скоро 30 милиона, од чега отпада на глав-

ницу 20 милиона и иа резервне фондове 9,94 милиона ди- 

нара. У односу на 1934 фондови су већи за 1 и no ми- 

лион динара, a према 1932 већи су за 3 милиона. Ако 

сопственим средствима као што су исказани у пасиви би- 

ланса додамо још и вредност амортизационог фонда, који 

je у активи одбијен од вредности инвестиција, видимо да 

укупна сопствена средства износе у ствари преко 60 ми- 

лиона динара, према 43 милиона туђих средстава. Туђа 

средства исказана су у две позиције, и то: потпорни рад- 

нички фонд који износи 300 хиљада и повериоци ca 42,7 

милиона динара. Према 1933 или 1934, повериоци су у

1935 за нешто изнад 3 милиона већи, али су у односу на

1932 за 2,5 милиона мањи. Крајем 1928 повериоци су били 

95 милиона, односно за 100% више него крајем прошле 

године. Док су 1928 туђа средства била за око 3 пута 

већа од сопствених, у 1935 сопствена су за око један и no 

пута већа од туђих. Изгледа да су повериоци и у току

1935 били знатно већи него на крају те годиие, јер je за 

њихову употребу предузеће платило на име камата у 1935 

години 4,85 милиона према 3,8 милиона у 1934.

У активи видимо да су земљишта, зграде, машине 

и инвентар билансирани ca 63 милиона, односно одбивши 

фонд амортизације од 30,2 милиона —■ ca 32,9 милиона 

динара. To значи да су инвестиције само за око 3 ми- 

лиона веће од сопствених средстава, односно да су го- 

гово све инвестиције покривене сопственим средствима. 

У 1935 није било много нових инвестиција. Позиција 

зграда повећана je ca 28,4 на 28,8 милиона, машине ca

29,47 на 29,62 милиона, a инвентар ca 3,49 на 3,59 милиона. 

Укупно повећање инвестиција у 1935 износи само 822 хи- 

љаде динара. Међутим, у претходној годиии инвестиције 

су биле повећане за око 12 милиона динара. To je првен- 

ствено изазвано увођењем штампарског одељења.

Дужници, који су 1930 године били 29 милиона, ре- 

дуцирани су до краја 1933 на 10,7 милиона. У току 1934 

мало су повећани, на 11,13 милиона, a крајем 1935 они 

износе 13,6 милиона. Поновни постепени пораст дужника 

долази вероватно отуда, што су се прилике у погледу 

кредитовања такође коначно мало поправиле.

Залихе робе и сировина износе 26,27 милиона пре- 

ма 22,25 милиона у 1934. Једним делом то je последица 

пораста цена, a другим делом то мора бити у вези ca 

извесним повећањем производње. Али треба имати у виду, 

да су залихе у 1932 и 1933 биле ипак нешто веће од оних 

крајем 1935. To значи да je кретање залиха у 1935 сасвим 

нормално.

Рачуни губитка и добитка овако изгледају:

Расходи 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Трошкови 5.183 5.514 5.254 5.260

Камата 3.375 4.488 3.800 4.856

Порези 3.445 4.324 3.703 4.874

Течајне разлике --- --- —— 2.561

Дубиозна потраживања - -- -- -- 175

Амортизација 3.276 3.309 3.501 3.501

Добит 1.690 1.773 1.719 2.542
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316 

19 092

19.408

399

18.138

344 

23.189

---  236

18.538 23.769

Приходи

flpenoc добити 298

Производња 16.671

Остали приходи ---

Збир прихода или расхода 16.969

Приход од производње износи 23 милиона и већи 

je за 5 милиона него у претходној години. Иначе, треба 

напоменути да je приход од производње у 1935 години 

био већи него ма када раније. To je последица проши- 

рења производње и увођења нових производних грана. 

Али, у томе се свакако огледа и повољан успех рацио- 

аализације и чињенице да су режије и производња при- 

лагођене садашњим приликама.

Трошкови у 1935 су у односу на претходну годину 

остали готово непромењени ca 5,26 милиона динара, a 

према 1933 су за око 250 хиљада динара мањи. У 1931 

години трошкови су износили 5,9 милиона, односно били 

су чак за око 650 хиљада већи него у 1935. To указује 

на ригорозну штедњу. Ha име камате исплаћено je у 1935 

години 4,85 милиона према 3,80 милиона у 1934. Пови- 

шење долази отуда што се предузеће у току прошле го- 

дине више служило кредитима. Иначе, није вероватно да 

je у 1935 каматна стопа за искоришћене кредите пове- 

ћана. У 1935 су и порези знатно већи него ранијих година. 

Они износе 4,87 милиона према 3,7 милиона у 1934 години. 

Амортизација je остала непромењена ca 3,5 милиона. To 

није много, ако се узме у обзир да набавна вредност 

инвестиција износи преко 63 милиона динара.

Чиста добит достигла je 2 милиона 542 хиљаде и 

већа je за око 800 хиљада него у 1932, 1933 или 1934. Она 

je овако подељена: на име 9% дивиденде 1,8 милион, тан- 

тијема 105 хиљада, резервном фонду 150 хиљада, a оста- 

гак од 487 хиљада пренет je на нови рачун. У току прет- 

ходне две године дивиденда није дељена. Уместо тога 

дотирано je специјалном резервном фонду 2,4 милиона, 

односно no 1,2 милион годишње. Да то није урађено, ди- 

виденда je и у 1933 и 1934 могла бити бар 6%.

ЗЕЛИНСКА ДИОНИЧКА ШТЕДИОНА, СВ. ИВАН 

ЗЕЛИНА

Крајем 1930 обртни капитал Зелинске дионичке 

штедионе износио je 10,48 милиона, a улози 8,55 милиона 

динара. Две године доцније, крајем 1932 године њен 

укупни обртни капитал био je 10,33 милиона, a улози 8,66 

милиона динара. Kao што се види, у току 1931 и 1932 није 

било ни смањивања обртног капитала, ни одлива улога. 

Паника улагача из септембра 1931 остала je готово без 

икаквог утицаја на пословање Зелинске : дионичке ште- 

дионе. Тако je било и код великог броја осталих мањих 

и средњих провинцијских новчаних завода, јер су улага- 

чи у провинцији до 20 априла 1932 године били много 

мирнији од оних у Загребу, Београду, Љубљани и у дру- 

гим већим варошима. To нам доказује да се узрок те- 

шкоћама провинцијских завода није састојао толико у 

паници улагача и тобожњој неликвидности провинцијских 

банака. Њима je задат најтежи ударац Законом о зашти- 

ти земљорадника.

До 20 априла 1932 сељаци су, и поред агитације 

која je у неким крајевима била знатна, углавном уредно 

удовољавали својим обавезама према новчаним зоводима. 

Тек je Закон о мораторијуму за сељачке дугове онемогу- 

ћио нормално пословање највећег броја провинцијских 

завода. To важи и за Зелинску дионичку штедиону. Да 

није дошло до мораторијума за сељачке дугове и до 

иаксимирања каматних стопа, вероватно je да она не би

никада затражила заштиту. Када се то има у виду, онда 

постају сасвим разумљиви и захтеви који траже жртве 

од целине у диљу спасавања банака, које су имале да се 

боре с.огромним неприликама управо због нецелисходних 

мера јавне руке.

Док се коначно не реши на правилан начин питање 

заштите земљорадника, јасно je да ни највећи део про- 

винцијских завода неће моћи удовољити својим обаве- 

зама према улагачима. A дотле ће и пољопривреда оста- 

ти без нових кредита. У том погледу необично je важно 

и питање каматних стопа. Данас новчани заводи могу 

рачунати. на своја потраживања према земљорадницима 

само 4,5% камате. Код таквог каматњака на меничне 

зајмове, с обзиром на режијске трошкове, провинцијски 

заводи уопште не би могли плаћати камате својим ула- 

гачима. To значи да ће се улози концентрисати код нов- 

чаних завода великих центара. Ако се одредбе о макси- 

мирању камата не промене, сељаци he за увек изгубити 

могућност да добију нове кредите, тим пре што je при- 

ватним заводима из већих центара из техничких и орга- 

низационих разлога немогуће кредитирање сељака и што 

he улози који се нагомилавају код државних новчаних 

завода највећим делом бити стављени на расположење 

државе, делом непосредно, a делом путем куповине др- 
жавних хартија од вредности.

Биланси Зелинске дионичке штедионе показују да 

je она била важан фактор код кредитирања сељака из 

Св. Ивана Зелине и околине. Ови биланси су тим интере- 

сантнији, што су готово идентичне и прилике код најве- 

ћег броја других провинцијских завода, који су неговали 
земљораднички кредит.

Рачун изравнања

Актива 1832 1933 1934 1935

У хиљадама динара
Благајна 66 60 27 51
Народна банка 7 7 6 6
Менице 9.240 8.781 8.269 7.981
Дужници 59 134 107 93
Адв. предуј., прот. трошк. -- -- - -- 97
Хартије од вредиости 226 116 50 5
Покретнине ■-- -- -- 227
Губитак --- 104 108 176

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резерве 76 5 5 5
Улошци 8.666 8.371 7.713 7.445
Повериоци 123 56 25 27
Реесконт 470 315 210 159
Добитак 7 -- -- --
Збир биланса 10.333 9.747 9.954 8.636

Улошци су и даље попустили за око 300 хиљада и 

крајем 1935 износе 7,54 милиона динара. За толико je 

смањен и есконт меница. Код других позиција није било 

већих промена, a не може их ни бити с обзиром на струк- 

туру провинцијских завода. Крајем 1935 есконт меница je 

био 7,98 милиона. Од тога отпада 7,52 милиона динара 

односно преко 94% на земљорадничке менице, a само 457 

хиљада динара на све остале.

Сви расходи компримирани су до крајњих граница 

могућности. Међутим, у вези с максимирањем каматних 

стопа, приходи од камате су толико опали да се није 

никако могла да успостави равнотежа. Због тога je н 

1935 година закључена с губитком од 68 хиљада. Ако се 

томе дода пренос губитка из 1934 године, види се да 

укупни губитак износи 176 хиљада динара односно 17,0% 

од износа главнице.
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Љ У Б Љ А Н А

Кредитни завод за трговину и индустрију, Љубља- 

на, плаћа све од 1932 године својим акционарима непроме- 

њену 10% дивиденду. Само једанпут, у 1932 години, учи- 

њен je изузетак, али je дивиденда и тада износила 9%. 

После ове напомене не би требало ни спомињати да je 

Кредитни завод сјајно пребродио нашу банкарску кризу, 

која je била можда најтежа управо у Словеначкој, где je 

и кредитна организација најсавршеније изграђена.

Разуме се да се паника улагача морала осетити и на 

улошцима Кредитног завода, јер шира публика није била 

у стању да тачно одваја један завод од другога, макар за 

то постојали најтипичнији елементи за разликовање. Сма- 

њење обртног капитала у 1931 и 1932 години било je 

огромно. Са 480 милиона у 1930 он je био пао на 292 ми- 

лиона крајем 1932. Како су у том раздобљу сопствена сред- 

ства порасла за 1 милион динара, види се да je одлив 

туђих средстава за две године био 189 милиона динара, 

од чега отпада 25,4 милиона на смањење улога и 163,6 ми- 

лиона на смањење поверилаца. Kao што се види, смањење 

улога за 25,4 милиона и није било знатно. To долази оту- 

да, што кредитни завод није имао велики број ситних ула- 

гача, који су својом резервом и изазвали банкарску кризу. 

Преимућство Кредитног завода je било у томе да je он 

имао ограничен број великих улагача са којима су одр- 

жаване пријатељске везе. To су била пре свега јака ин- 

дустријска предузећа и мањи новчани заводи. Иначе, ни 

комитенти — дужници Кредитног завода нису били ситни 

привредници ни земљорадници, него велика и солидно 

фундирана трговачка и индустријска предузећа.

Код највећег броја осталих новчаних завода у 1931 

и 1932 јаче су смањени улози него повериоци. Код Кре- 

дитног завода било je управо обрнуто. У том раздобљу 

пад поверилаца износио je овде 163,6 милиона и био je 

око 6 и no пута већи од пада улога на штедњу. To има 

свој посебни разлог. Наиме Кредитни завод био je раније 

филијала бечког Кредитаншталта, a 1920 претворен je у са- 

мосталну банку, али je око 90% његових акција остало у 

рукама Кредитаншталта. Кредитни завод je од своје ма- 

тице и њених веза добијао и највећи део средстава с ко- 

јима je располагао. Кад су се половином маја 1931 године 

код бечког Кредитаншталта јавиле тешкоће, основао се 

код нас један конзорцијум који je од Кредитаншталта пре- 

узео све акције Кредитног завода. Тако je овај за Слове- 

нију тако важни завод национализован. Али тежиште про- 

блема није било у преузимању мајоритета акција Кредит- 

ног завода, пошто његова главница не износи више од 12,5 

милиона. Кредитаншталту je требало вратити и све кре- 

дите које je он поделио односно за које je посредовао и

преузео гаранцију. У  овој ситуацији треба тражити об- 

јашњење за пад поверилаца Кредитног завода са 363,7 ми- 

лиона у 1930 на 200,1 милиона крајем 1932. Због прекида 

веза са бечким Кредитаншталтом пословни волумен би се 

морао смањити без обзира на општу привредну депресију 
и нашу локалну банкарску кризу.

Према томе споменути укупни одлив туђих средста- 

ва од 189 милиона у 1931 и 1932 и нема толико везе с па- 

ником улагача. За нас je он само у толико интересантан, 

што нам потврђује да je актива Кредитног завода и у оно 

време морала бити у необичној мери ликвидна.

Већ je биланс Кредитног завода за 1932 јасно пока- 

зивао да je национализација no банку врло успешно извр- 

шена, a из биланса за 1933 се видело да je Кредитни за- 

вод потпуно савладао и кризу поверења. Додуше, у 1933 

и 1934 збир биланса je и даље опадао. Међутим, стварни 

обртни капитал банчин био je у порасту. Треба наиме узе- 

ти у обзир да je управа у 1933 години извршила отпис 

латентних резерви од око 35 милиона, које су ранијих го- 

дина резервисане и вођене преко рачуна дужника односно 

поберилаца, a у 1934 биланс je нешто прочишћен. Поје- 

дине позиције уложака и поверилаца, које су се водиле 

pro и contra, извођене су, односно извршена je компенза- 

ција. Ha тај начин су и у 1934 улошци и повериоци иска- 

зани са мањом сумом, a ca друге стране исказани су са 

мањим износима и дужници.

О пословању у 1935 години управа вели: „Послови 

завода су текли нормално. Треба нагласити, да промет већ 

од прошле године и даље стално расте. Коначни успех je 

no прилици једнак као и у 1934 години, али треба узети 

у обзир да je зарада у неким гранама била уопште мања, 

a порези су били знатно већи”.

Главне билансне позиције Кредитног завода за тр- 

говину и индустрију у Љубљани за последње четири го- 

дине изгледају овако:

Р а ч у н  и з р а в в а а а

Актива 1032. 1033. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Благајна 10.436 26.567 35.032 36.038

Дужници тек. рач. 212.226 169.135 147.457 181.356

Менице 43.827 46.467 44.561 41.715

Конзорцијални послови 9.145 9.181 9.193 9.101

Хартије од вредности 15.493 13.726 16.182 12.046
Непокретности 825 144 140 136

Пасива

Главница 12.500 12.500 12.500 12.500
Резервни фондови 16.800 17.700 18.100 18.250
Акцепти 733 35 --- 35
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Улошци на штедњу 58.833 50.264 41.317 51.508

Повериоци 200.132 181.914 178.336 195.903

Неподигнута дивиденда -- -- -- 1

Чисти добитак 2.955 2.804 2.276 2.195

Збир биланса 291.955 265.220 252.566 280.392

Рачун губитка и добитка

Расходи

Плате 2.254 2.259 2.259 2.287

Трошкови 2.324 1.643 1.987 1.894

Отпис непокретности 20 4 4 4

Порези 450 756 696 1.113

Отпис дубиоза -- 1.855 947 204

Отпис према пор. закону -- 34.691 -- -- -
Добит 2.955 2.804 2.276 2.194

Приходи

Пренос добити 629 558 594 588

Камате и провизија 5.421 4.487 4.354 4.858

Ефекти и девизе 1.887 4.218 3.219 2.251

Непокретности 67 57 -- -- -
Пренос латентних резерви -- 34.691 -- ---
Збир прихода или расхода 8.004 44.011 8.167 7.697

Крајем 1935 збир биланса износи 280 милиона дина- 

ра, односно за 28 милиона више него у претходној годи- 

ни. To je последица знатног прилива туђих средстава. 

Улошци на штедњу су порасли за округло 10 милиона, од- 

носно за 41,3 милиона крајем 1934 на 51,5 милиона у 1935 

години. Пораст поверилаца je још јачи: Са 178,3 милиона 

у 1934 они су повећани на 159,9 милиона у 1935, односно 

за око 10% или за 17,6 милиона динара. Сопствена сред- 

ства остала су у односу на претходну годкну готово не- 

промењена са 30,75 милиона. Од тога отпада на главницу

12 и no милиона и на резервне фондове 18,25 милиона ди- 

нара. Са дотацијама из овогодишње добити и преносом 

неподељене добити сопствена средства достићи ће износ 

од 31,5 милиона. Туђа средства износе 247,5 милиона ди- 

нара: Однос између сопствених и туђих средстава од 1 

према 7,7 не може се сматрати као неповољан, с обзиром 

на релативно врло високи ликвидитет активе.

Благајна износи 36 милиона према 35 милиона у 

1934. To значи да су улошци на штедњу покривени са 

округло 70% готовииом у благајни, односно да се у бла- 

гајни налази око 13% од целог обртног капитала. Ако 

изузмемо непокретности које износе само 136 хиљада ди- 

нара, a састоје се из банчиних просторија, у активи има- 

мо још само четири позиције и дужнике, менице, хартије 

од вредности и конзорцијалне послове.

Неки ангажмани хартија од вредности су у 1935 го- 

дини ликвидирани. Због тога je односна позиција смање- 

на за 4 милиона, са 16 на 12 милиона динара. Конзорци- 

јални послови остали су непромењени са 9,1 милиона ди- 

нара. Ha ове две позидије отпада око 7,5% обртног ка- 

питала.

У есконт меница и текуће рачуне пласирано je око 

80% од целокупног банчиног обртног капитала. Менице 

износе 41,7 милиона, односно за 2.85 милиона мање него 

у 1934. Дужници no текућим рачунима порасли су у 1035 

за 34 милиона и крајем те године износе 181,3 милионади- 

нара. Управа напомиње да су одобрени кредити, како ме- 

нични тако и они no текућим рачунима, већином кратко- 

рочни. Завод се првенствено старао да очува своју ли- 

квидност и мобилитет.

Укупни промет Кредитног завода у 1935 години je 

износио 50 милијарди 664 милиона (према 5498 милиона у

1934 години):

Од тога отпада у милионима динара на: 

Благајна примања 504,5 исплате 503,5

Менице есконт 139,9 наплате 142,2

Дужници задужења 623,6 одобрења 589,7

Ефекти и конз. послови

купљено 10,5 продато 14,7

Улози враћено 29,0 нови улози 39,2

Повериоци задужења 613,7 одобрења 631.2

Приходи од камате и провизија, који су последњих 

година стално опадали, износе у 1935 години 4,86 милиона 

и већи су за 500 хиљада динара него у претходној годи- 

ни. Међутим, приходи од ефеката и девиза и даље опа- 

дају. Они износе 2,2 милиона према 3,2 милиона у 1934, 

односно 4,2 милиона у 1933 години. Ha тај начин су укуп- 

ни приходи у 1935 за пола милиона мањи него у 1934. С 

друге стране су и порези за 417 хиљада динара већи него 

претпрошле године. Ипак je постигнута готово једнака 

чиста добит као и у 1934 (односно само за 82 хиљаде ма- 

ње), благодарећи томе, што су трошкови редуцирани за 

90 хиљада и што се на отпис дубиоза није морало употре- 

бити више од 204 хиљаде (према 947 хиљада у 1934 го- 
дини).

Чиста добит за 1935 износи 1 милион 606 хиљада, a 

ca преносом неподељене добити из 1934 — 2 милиона 195 

хиљада. Она je овако подељена: за 10% дивиденду 1 ми- 

лион 250 хиљада, тантијема члановима оба одбора 127 хи- 

љада, резервном фонду 150 хиљада, пензионом фонду 50 

хиљада, прилози 50 хиљада, a остатак од 567 хиљада пре- 
носи се на нови рачун.

У управи се налазе господа: Андреј Шарабон, прет- 

седник; Јосип Лукман и д-р Владимир Равнихар, потпрет- 

седници; д-р Карл барон Борн, Радо Хрибар, д-р Павел 

Пестотник, Адолф Равнихар, д-р Јуриј Скоберне, Август 

Тости, Август Вестен и д-р Фран Виндишер, чланови. У 

надзорном одбору су г.г.: маг. фарм. Рикард Шушник, 

Јанко Блајвајс—Трстенички, д-р Мирко Божић, Јосип 

Олуп, Мирослав Урбас и Франц Урбанц. Генерални ди- 

ректор je г. Август Тости, a владин комесар г. д-р Ру- 

долф Марн.

„КРОАЦИЈА”, ТВОРНИЦА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТА 

Д. Д., ЗАГРЕБ.

„Кроација” има много услова за успешан рад. lipe 

свега, она лежи у непосредној близини једног великог и 

напредног града, у Потсуседу који je удаљен само 10 ки- 

лометара од Загреба. За снабдевање Загреба цементом 

„Кроација” се служи камионима, који знатно олакшавају 

и појевтињују транспорт. A транспорт, као што je мизиа- 

то, код цемента игра битну улогу. Творница се налази и 

у непосредној близини железничке пруге, тако да мс же 

лако снабдевати готово.целу Савску бановину, као и неке 

делове Дравске. Додуше, она спада у ред цементара сред- 

ње величине, али joj je финансијско залеђе тако моћ- 

но да би она била способна за сваку реорганизацкду и по- 

већање, ако би се за то указала потреба.

Упркос свим преимућствима којима располаже, успех 

пословања „Кроације” последњих година није био пово- 

љан. Постигнути резултати били су у извесном погледу 

чак и изразито лоши, једнако као и код већине наших 

осталих цементних фабрика. Ни у току 1935 године стање 

се није поправило. У том погледу je врло инструктиван и 

извештај Управног одбора „Кроације” за прошлу годину 

у коме се између осталог вели: „Ни у прошлој пословној 

години није наступидо попуштање напетости постојеће 

привредне кризе, na je према томе изостало пожељно
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■оживљење јавне и приватне грађевне делатности; a санк- 

»цијама против Италије заоштрен je и онако тежак при- 

аредни положај. Цене су показале падајућу тенденцију, a 

тиме настале губитке не могосмо ни тако надокнадити, да 

^смо према прошлој години за неколико стотина вагона 

-више произвађали и распачали”.

За прошлу годину „Кроациа” исказује чисту добит 

*од цигдо 3 хиљаде динара. Тек ca преносом из 1934 она 

достиже 12 хиљада. Овај резултат далеко заостаје за пре- 

:ђашњима. Ha пример, још у 1930 чиста добит je износила 

1,22 милиона динара, a од 1931 до 1934 нешто изнад пола 

милиона динара годишње. Шта више, упркос већој про- 

-изводњи у продаји, „Кроација” би 1935 годину морала за- 

кључити ca знатним губитком, да поред прихода од про- 

■изводње није имала и других прихода који ca индустри- 

јом цемента немају готово никакве везе. Тако су, на при- 

-мер, приходи од камата у 1935 износили 59 хиљада, a при- 

ход од кућа 314 хиљада.

Пажљиво разгледање рачуна губитка и добитка 

„Кроације” за неколико последњих година показаће нам 

:узроке који су довели до скоро потпуног ишчезавања чи- 

-сте добити.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1930. 1932. 1934. 1935.

-Упр. трошкови и плате 2.664

у хиљадама динара 

2.456 2.069 2.164

Порези 1.321 1.011 2.242 3.784

Отпис намештаја . 20 63 59 38

Фонд амортизације 679 430 493 497

•Одржавање кућа -- -- -- - 138

.Дубиозна потраживања 72 932 -- ----

Губитак на курсу ефек. --- 66 6 --- -
"Чисти добитак 1.221 539 522 12

Приходи

Пренос добитка 5 13 10 9

Лриход производње 5.349 5.039 5.071 6.252

Камати 342 114 52 59

Лриход од кућа 281 331 256 314

.Збир прихода или расхода 5.977 5.497 5.391 6.634

Приход производње у 1935 износи 6,25 милиона и

«ећи je за око 1,2 милиона него у 1932 или 1934- години,

a у односу на 1930 он je такође већи за око 900 хиљада

.динара. Приход од кућа остао je готово непромењен. При- 

ход од камате у 1935 je нешто већи него у претходној го- 

дини, али je у односу на 1930 за око 280 хиљада мањи. 

Мначе, збир свих прихода je према ранијим годинама знат- 

но већи, тако да објашњење за слаби успех пословања 

морамо потражити на страни расхода. Тамо видимо, да су 

плате и трошкови из године у годину све мањи, што je 

доказ да се у творници примењује најригорознија штед- 

!ba. Амортизација инвестиција je такође све мања и врло 

скромна. У 1935 она износи само 497 хиљада односно не- 

; пуна 3% од вредности инвестиција. Отписа дубиозних по- 

траживања више нема, што морамо такође означити као 

иовољну чињеницу. Све тешкоће долазе отуда, што je 

једна једина врста расхода из године у годину све већа, 

наиме порези и јавне дажбине. Док су они у нормалним 

.годинама, када je производња била знатно већа од дана- 

шње, износили око 1 милион динара годишње, у 1934 

•били су већ 2,24 милиона, a у 1935 чак 3,78 милиона 

динара. Сувише висока трошарина на цемент спре- 

чава јаче оживљење грађевинске делатности и утиче 

®рло неповољно на продају цемента, a с друге стране 

лретставља стални и врло тешки терет, који долази до из-

ражаја и у коначном билансном резултату наших фабрика 

цемента.
Цементна индустрија je више пута тражила да се 

трошаринска стопа смањи, али су сви њени кораци оста- 

ли безуспешни. С обзиром на то вршени су и разни поку- 

шаји који су имали за циљ да остваре уштеде у режијским 

трошковима. Тако je ради уштеде у сувишним транспорт- 

ним трошковима почетком 1936 основана заједничка про- 

дајна организација под фирмом цемент a. д. у Београду.

Биланси „Кроације” за 4 последње године овако из- 

гледају:

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

У хиљадама динара

Г отовина 3.073 8.879 10.673 5.837

Ефекти 101 105 379 345

Инвестиције 16.884 17.006 17.072 17.521

Роба и материјал 1.950 1.386 2.818 2.802

Инвентар 414. 343 391 376

Дужници 1.579 1.765 3.947 9.295

Пасива

Главница 7.000 7.000 7.000 7.000

Резервни фонд 1.250 1.260 1.270 1.280

Фонд валоризације 1.750 1.750 1.750 1.750

Фонд амортизације 8.690 9.699 10.243 10.797

Фонд аморт. врећа 25 25 25 25

Резерва за обнову 250 250 250 250

Сопств. средства укупно 18.965 19.984 20.538 21.102

Пензиони фонд 523 594 646 699

Повериоци 3.635 8.212 13.308 13.671

Разна пасива 338 158 255 681

Неиспл. дивиденда 1 7 12 11

Чисти добитак 539 527 522 12

Збир биланса 24.001 29.483 35.281 36.176

У пасиви прошле године није било битних промена. 

Фонд амортизације je увећан за нешто преко пола мили- 

она, на 10,97 милиона динара. У вези с тим укупна соп- 

ствена средства износе 21,1 милион према 20,54 милиона у 

1934. Повериоци су такође само незнатно порасли, ca 13,3 

милиона у 1934 на 13,67 милиона у 1935. Крајем 1932 по- 

вериоци су износили само 3,6 милиона. Последњих година 

ова je позиција постепено повећавана првенствено због 

истовремеиог пораста дужника у активи. Укупна туђа 

средства износе 15 милиона, a сопствена 21 милион дина- 

ра, тако да je однос повољан. Иначе, сопствена средства 

покривају све инвестиције, инвентар, ефекте, робу и ма- 

теријал.

Инвестиције износе 17,5 милиона, за 450 хиљада ви- 

ше него у 1934, односно за 640 хиљада више него у 1932. 

Kao што се види, нове инвестиције нису знатне. To je и 

разумљиво с обзиром на тешку ситуацију у којој се по- 

следњих година налазила наша цементна индустрија. У

1934 готовина je показивала ненормалну всину од 10,67 ми- 

лиона. Крајем 1935 она износи 5,83 милиона динара. Ме- 

ђутим, дужници су порасли ca 3,94 милиона у 1934 на 9,29 

милиона у 1935. Изгледа да je фабрика у циљу форсира- 

ња производње и продаје одобравала кредите у већој 

мери него раније. Код осталих позиција у активи нема го- 

тово никаквих промена. Роба и материјал билансирани су 

ca 2,8 милиона.

Чиста добит преноси се на нови рачун.

У управи „Кроације налазе се г.г.: Миливој Црна- 

дак, претседник; Самуел Д. Александер, инж. Карл Ј. Бау- 

да, д-р Елемер Гелерт, д-р Феликс Мандл, Ђуро Орен- 

штајн, д-р Бранко Пливерић, Дезидер Шомођи и Ђуро Ул- 

ман, чланови. У надзорном одбору су г.г.: Јулиус Јон, д-р 

Перослав Паскијевић, Фрањо Шлезингер и инж. Рудолф 

Врбанић.
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»PREDOVIĆ« A. D., BEOGRAD

Kao akcionarsko društvo »Predović« a. d. je osnovano 

početkom 1922 godine sa sedištem u Zagrebu. Ranije se zvalo 

Predović-Brigljević d. d. Kako je Brigljević docnije istupio, 

usledila je promena u današnju firmu. Glavnica je prvobitno 

iznosila 250 hiljada dinara. Godine 1923 povišena je na 1 mi

lion dinara, a 1931 na 3 miliona dinara. Na vanrednom„ zboru 

akcionara održanom 8 juna prošle godine u Zagrebu rečeno 

je da se društvo preseli iz Zagreba u Beograd.

Predović a. d. ima vodeće mesto među našim izvozni

cima stoke. Preduzeće izvozi živu stoku, jaja i živinu. Pored 

intenzivnog izvoza, firma je poslednjih godina poklanjala 

znatnu pažnju i domaćem tržištu. Naročito važnu ulogu je 

igrala kod snabdevanja Zagreba mesom. Pored toga što je 

snabdevala mesom znatan deo zagrebačkih mesara, učestvo

vala je i u jednoj renomiranoj zagrebačkoj fabrici suho

mesnate robe. Njena uloga u snabdevanju Zagreba je već 

zbog toga neobično značajna, što je ona imala u svojim ru

kama i stočnu blagajnu zagrebačke klanice. Preduzeće ima 

vlastitu strugaru i ciglanu u Vrbovcu, a bavi se i proizvod

njom seruma protiv stočnih zaraza, naročito za razne bolesti 

svinja. Odnosni produkti ne plasiraju se samo u zemlji, nego 

u sve većoj meri i u inostranstvu, jer su naišli na opšte 

priznanje. Danas se Predovićev serum upotrebljava i u Bel

giji, Holandiji, Litvi, Španiji itd.

U vezi sa prenosom sedišta firme iz Zagreba u Beo

grad, doneta je odluka o podizanju velike nove fabrike za 

proizvodnju seruma i preradu mesa u Zemunu. S obzirom 

na to Upravni odbor je predložio poslednjoj glavnoj skup

štini akcionara da se društvena gavnica ponovo povisi, sa 3 

na 10 miliona, s tim da se 4 miliona upišu odmah, a da se 

upis za dalja 3 miliona odloži za jedan docniji rok. Kao što 

se vidi, preduzeće će uskoro raspolagati glavnicom koja 

je za naše prilike relativno vrlo velika.

Poslovanje u toku 1935 godine razvijalo se vrlo po

voljno, pa je rezultat toga poslovanja čista dobit u iznosu 

od 1,7 miliona dinara. Treba naročito istaći da je takav re

zultat upravo odličan, s obzirom na to da je glavnica do 

sada iznosila samo 3 miliona.

Glavne bilansne pozicije za četiri 

ovako izgledaju:

Račun izravnanja

poslednje godine

Aktiva 1932

u

1933 1934

hiljadama dinara

1935

Blagajna 351 153 95 359

Dužnici 1.792 1.421 2.763 13.381

Zalihe 3.565 2.612 1.832 4.102

Nepokretnosti i mašine 1.265 1.265 1.265 4.000

Vrbovec 6.099 5.514 6.752 ----
Inventar 121 341 312 287

Hartije od vrednosti 

Pasiva
-- - -- -- 10

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000
Rezervni fond -- -- -- 500

Poverioci 9.669 7.782 9.255 16.600

Prenos dobitka 133 235 537 329
Dobitak tekuće god. 102 302 292 1.710
Zbir bilansa 13.205 11.319 13.084 22.139

Posle povišenja glavnice na 3 miliona dinara u 1931 

zbir bilansa kretao se svake godine oko 13 miliona. U 1935- 

godini imamo znatan porast, na 22 miliona dinara. Ako prvo 

posmatramo pasivu, videćemo da poverioci iznose 16,6 mi

liona, a sopstvena sredstva 5,54 miliona dinara. Od toga 

otpada na glavnicu 3 miliona, na rezervne fondove 500 hi

ljada, prenos dobitka je 329 hiljada, a čisti dobitak u 1935 

godini 1,71 milion dinara. Promene u pasivi u odnosu na 

prethodnu godinu su znatne. Jedino je glavnica ostala ne- 

promenjena. Poverioci su porasli za 7,35 miliona. Rezervni 

fond nije do sada uopšte postojao. Sa prenosom dobitka iz 

ranijih godina krajem 1934 bilo je na raspoloženju glavne 

skupštine 829 hiljada dinara. Od toga je upotrebljeno 500 hi

ljada za obrazovanje rezervnog fonda, a 329 hiljada dinara 

preneto je na račun dobitka za 1935 godinu. Inače, preduzeće 

do sada nije plaćalo nikakve dividende, a ostvareni čisti do

bitak uvek je prenošen na novi račun. I dobitak iz 1935 upo-

trebljen je za dotaciju fondova.

Uporedo sa znatnim povećanjem zbira pasive porasle’ 

su i u aktivi gotovo sve pozicije. Najviše su povećani dužni

ci, sa 2,76 na 13,38 miliona dinara. Jedinim delom to je ii 

vezi sa težom naplatom klirinških potraživanja. I zalihe robe 

su veće. One su porasle sa 1,83 miliona u 1934 godini na 4,1 

miliona dinara u 1935. Nepokretnosti i mašine bile su 4 go

dine bilansirane sa 1 milion 265 hiljada. U 1935 i ova pozicija 

je znatno povećana, na ravno 4 miliona dinara. Blagajna 

iznosi 359 hiljada prema 95 hiljada u 1934 godini. Inventar 

je zbog otpisa nešto manji. Pozicija »Vrbovec«, preko koje 

se bilansirala uzorna ekonomija i zavod za proizvodnju se

ruma protiv svinjske kuge u Vrbovcu, više se ne javlja u. 

bilansu za 1935, dok je još u 1934 bila iskazana sa 6,75 mi

liona dinara. Nestanak ove pozicije iz bilansa je u vezi s pre

nosom sedišta firme u Beograd i s podizanjem nove he- 

mijske fabrike u Zemunu. Kolika se pažnja sada obraća pro

izvodnji seruma i drugih hemijskih proizvoda vidi se i po 

tome, što je prema odluci skupštine od 6 juna 1935 i u

društvena pravila unet dodatak, iz kojega se vidi da je za

datak »Predović« a. d. pored ostalog i »proizvodnja i 

raspačavanje hemiskih proizvoda«.

Kretanje rashoda i prihoda u toku prošle godine ovako; 

izgleda (u hiljadama dinara):

Rashodi

Upravni troškovi 696

Plate 718

Kamate 773

Porezi 734

Režijski troškovi i stočne blag. 255

Troškovi pogona i uprave Vrbovec 6.431

Dobit sa prenosom 2.039

Prihodi

Bruto dobit na robi 12.942

Bruto dobit stočne blagajne 371

Prenos dobiti iz 1934 godine 329

Zbir prihoda ili rashoda 13.642

U upravi »Predović« a. d. nalaze se g. Đuro Pređo- 

vić-stariji kao pretsednik, a kao članovi g.g.: Janko Predo

vić i Đuro Predović-mlađi, dakle isključivo članovi porodice 

Predović. Direktor društva je g. Svetozar I. Simić.

ОПШ ТЕ ЈУГОСЛОВЕН СКО Б АН К АРСК О  ДРУШ ТБО A . Д .
Главни заводн: БЕОГРАД — ЗАГРЕБ F л а в н и ц а  и  р е з е р в е
Ф  ж л и ј a л е : Љ УБЉ  AHA — НОВИ САД T S ^ O O O .O O O  Д М Н а р а

Телефон ннтерурбаи Београд: I телеграми: I Телефон интерурбан Загреб.
21-801, 21-802. 21-803, 21-804. | Б А Н К Ф Е Р А Ј Н  | 5442, 5443, 5444,5445,5446,5447.
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Sadržaj:

Прва хрватска творница уља д. д., Загреб 

Beogradska tekstilna industrija a. d., Beograd 

Velikokikindska centralna štedionica d. d., Velika Kikinda

ПРВА ХРВАТСКА ТВОРНИЦА УЉА Д. Д., ЗАГРЕБ Година Засејане површине Увоз

Питање повећања културе уљарида код нас већ je 

неколико година на дневном реду. Упркос сразмерно врло 

повољном рентабилитету културе појединих ул>арица, кон- 

зервативност нашега сељака била je толика, да смо мора- 

ли увозити знатне количине разних врста. Меродавни кру- 

гови желе битно повишење ове културе. Не само до ви- 

сине домаће потрошње, него и за извоз. У том циљу je 

већ концем 1931 године установљен и један фонд за уна- 

пређивање културе уљаних биљака, a у 1932 образован je 

и нарочити саветодавни одбор. Ова акција je добила изве- 

сан нови потстрек и од трговачког уговора са Немачком, 

у коме ce предвиђа могућност извоза знатних количина 

уљарица. Настојања меродавних иду сада за тим, да ce 

обезбеде такве цене које ће уверити сељака да му je рен- 

табилније гајити уљарице него ce искључиво посветити 

култури житарица. У вези с тим израђен je у Министар- 

ству пољопривреде, почетком 1935 године, пројект уредбе

о оснивању принудног уљарског савеза, у коме би били 

обавезно учлањени произвођачи и прерађивачи уљаног ce- 

мења, у циљу организовања производње и утврђивања 

откупних цена. Taj пројект није усвојен, али je већ про- 

шле године уведена делимична забрана увоза уљаног се- 

мена, a на извесне уљарице повећане су царине. To je 

унело извесну несигурност и у пословање наших фабри- 

ка уља.

И прво полгође 1936 године прошло je у знаку раз- 

них мера, које су меродавни фактори предузимали у циљу 

повећања ове културе. Тако je no иницијативи Министар- 

ства пољопривреде у мају о. г. поново дошло до састанка 

са прерађивачима уљаног семена, на коме су утврђене 

откупие цене за овогодишњи принос уљарица. Како ce 

овај споразум показао као недовољан, донета je 15 јуна 

1936 године Уредба о снабдевању индустрије семенског 

уља уљаним семеном. Уредбом су утврђене откупне цене, 

регулисан je начин откупа (посредством Призада) и увоза 

и евентуалног извоза, a основан je и нарочити уљарско- 

семенски фонд. Међутим, као што смо већ констатовали 

у чланку „Анархија на тржишту уљарица” (бр. 25 од 20 

јуна 1936) ни тиме још није дефинитивно регулисана про- 

изводња уљарица код нас нити су створени потребни 

предуслави који би требали да потстакну сељака на већу 

производњу.

Мора ce ипак признати да досадашња настојања у 

том погледу нису ос.тала сасвим без успеха. Ево неколико 

података, састављених на основу извештаја Народне бан- 

ке, који. нам то потврђују.

и
s
G

уљаних плодова 
и семења

у хиљадама хектара хиљаде милиони

тона динара

1929 озими усеви 24,21 116,97

1930 20,90 100,23

1931 5,00 6,40 6,60 15,81 66,18

1932 3,50 6,08 5,45 25,16 61,16

1933 8,98 6,45 6,36 20,69 54,46

1934 13,44 6,56 8,20 13,18 39,38

1935 22,92 7,33 8,81 20,33 60,39

Нарочито пада у очи велико повећање ловршина

засејаних уљаном репицом. Крајем 1935 имали смо 22,92 

хиљаде хектара према само 3,5 хиљаде хектара у 1932 го- 

дини. Повећане су и површине засејане ланом, маком и 

другим уљаним биљкама, али у знатно слабијој мери. 

Иначе, о неком снажнијем развитку производње уљарица 

код нас не може ce још говорити, тако да je и наш увоз 

уљаних плодова и семења још увек знатан. Прошле годи- 

не увезли смо 20,33 хиљаде тона у вредности од 60 ми- 

лиона динара према 24,21 хиљаде тона у вредности од 117 

милиона динара у 1929 години.
О приликама у току прошле године Управа Прве 

хрватске творнице уља вели у свом пословном извештају, 

поред осталога, и следеће: „Домаћа жетва репице дала 

je прилично повољне резултате, док je сунцокрет подба- 

цио, тако да смо могли да купимо само минималну коли- 

чину. Ни бундевске коштице нису дале очекивани резул- 

тат. Култура соје, изгледа, не конвенира нашим прили- 

кама, тако да je резултат жетве био такође минималан.’г 

Прва хрватска творница набавила je у прошлој кампањи 

у земљи око 750 вагона репице, 270 вагона бундевских 

коштица, минималну количину сунцокрета и око 40 ваго- 

на соје. Осим тога увезла je из Бугарске око 240 вагона 

сунцокрета.

У погледу продаје уља није било знатнијих лро- 

мена у односу на претходну годину. Продаја уљаних по- 

гачица у земљи била je нешто боља, али je отежавање 

извоза погачица, нарочито у другој половини'1035 године, 

неповољно утицало на нашу целокупну индустрију уља. 

Иначе у погледу пласирања споредних производа тенден- 

ција je била уопште депресивна, нарочито на средњо- 

европским тржиштима, тако да je и Прва хрватска твор- 

ница уља била приморана да извезе извесне количине у 

Енглеску и да плати веће транспортне трошкове.
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Kao што je нашим читаоцима већ познато, Прва хр- 

ватска творница уља je наше највеће предузећеу у тој 

привредној грани. Њени биланси за четири последње го- 

дине пружају следећу слику:

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

у хиљадама динара

Непокретности 3.652 3.652 3.532 3.489

Стројеви и трачнице 2.357 2.357 2.592 2.460

Творнички уређај 98 88 163 223

Залихе робе и сировина 6.369 7.482 12.203 16.580

Хартије од вредности 100 137 97 135

Благајна 71 144 52 163

Пасива

Главница 2.750 2.750 8.250 8.250

Резервни фонд 565 610 660 710

Фонд амортиз. стројева 1.367 1.445 1.545 1.645

Салдо повер. и дужника 5.044 5.947 5.195 9.386

Акцепти 2.500 1.950 1.500 1.500

Транзиторне ставке 51 603 506 622

Добитак 370 555 983 937

Збир биланса 12.647 13.860 18.639 23.050

Збир биланса у 1933 био je 13,86 милиона динара.

Крајем 1934 порастао je на 18,64 милиона, у вези ca пора-

стом залихе сировина и повишењем главнице ca 2,75 на

8,25 милиона динара. Крајем 1935 збир биланса износи

23,05 милиона и већи je за 4,4 милиона динара него у 

1934. A ko најпре разгледамо пасиву, видимо да je ово по- 

новно повећање збира биланса првенствено проузрокова- 

но повишењем позиције „салдо поверилаца и дужника” (у 

пасиви) ca 5,19 милиона у 1934 на 9,38 милиона у 1935 го- 

дини. Фонд амортизације je такође за 100 хиљада већи и 

износи 1,64 милиона.
Иако повериоци и дужници нису исказани засебно, 

него се објављује само њихов салдо, који je и прошле 

године био у пасиви, ипак се може рећи да je однос из- 

међу сопствених и туђих средстава врло повољан. Наиме, 

сопствена средства урачунавши и фонд амортизације из- 

носе 10,6 милиона динара и покривају потпуно не само 

све инвестиције него и знатан део обртног капитала.

Код нивестиција нема већ неколико година готово 

никаквих промена. Фабрика je потпуно изграђена, a снаб- 

девена je најмодернијим машинама, тако да знатније нове 

инвестиције и не могу доћи у обзир, нарочито с обзиром 

на то да се још не може рачунати ca знатнијим порастом 

потрошње. Укупне инвестиције износе 6,17 милиона. Од 

тога отпада 3,49 милиона на непокретности, 2,46 милиона 

на стројеве и трачнице и 223 хиљаде на творнички уре- 

ђај. У активи имамо само још једну важнију позицију, и 

то „залихе робе и сировине”. Крајем 1935 оне су биле 

16,58 милиона према 12,2 милиона у 1934, односно 6 до 7 

милиона динара у току неколико претходних година. Ве- 

лико повећање залиха потиче отуда, што се потребе на 

уљарицама данас подмирују већином у земљи, док су ра- 

није сировине у знатно већој мери увожене, a повлачене 

су само мање партије стране робе, јер je и плаћање ма- 

њих износа страним девизама било ипак знатно лакше 

него кад се ради о милионским износима. Фабрика je да- 

-нас приморана да држи велике залихе, нарочито сирови- 

на, јер одмах после жетве мора да откупи целу количину 

коју треб^ да преради. Иначе, док није било девизних 

тешкоћа, Творница уља повлачила je читаве терете уља- 

рица из прекоморских земаља (на пр. соју непосредно из 

Манџурије.) Тако cv залихе крајем 1928 или 1929 износиле 

скоро 22 милиона, за око 5 милиона више него у 1935 

години.

Бруто приход у 1935 износи 5,27 милиона. Трошко- 

ви су 1,42 милиона, плате 973 хиљаде, камата 792 хиљаде,

a порез 647 хиљада динара. За отписе употребљено je 330 

хиљада, a за осигурање 254 хиљаде. Чиста добит je нешто 

мања него у 1934. Она износи 853 хиљаде, a ca преносом 

неподељене добити из претходне године — 937 хиљада. 

Чиста добит je овако подељена: на име 8% дивиденде 660 

хиљада, тантијеме 90 хиљада, резервном и амортизацио- 

ном фонду no 50 хиљада динара, a остатак од 87 хиљада 

пренет je на нови рачун.

BEOGRADSKA TEKSTILNA INDUSTRIJA A. D., BEOGRAD

Beogradska tekstilna industrija a. d. osnovana je po

četkom 1924 godine. U stvari, ovo preduzeće je mnogo sta

rije, ali je pre toga bilo vođeno pod firmom Milan Ječmenica 

i Komp. 1924 godine preuzeto je od strane Jugoslovenskih 

tekstilnih tvornica Mautner a. d. Zagreb, i tom prilikom je 

pretvoreno u akcionarsko društvo sa glavnicom od 6 miliona 

dinara. 1925 godine glavnica je povišena na 10 miliona. Fabri

ka je postpeno modernizirana i proširena, tako da je bila 

jedna od najvećih fabrika ne samo kod nas, već i na čitavom 

Balkanskom poluostrvu. Pa ipak, kroz čitav niz godina re

zultat poslovanja nije bio povoljan, tako da se do sada ni 

dividenda nije nikada mogla deliti. Tome je u prvom redu 

kriva industrijska politika Beogradske opštine. Umesto da je 

industriji davala bar iste povlastice koje je ova uživala u 

drugim našim privrednim centrima, Opština je svojim tro

šarinama i ostalim nametima upravo ometala industrijski raz
vitak prestonice.

To je jedan od razloga zbog koga je 1930 godine i 

Mautnerov koncern bio doneo odluku da otuđi ovo beograd

sko preduzeće i da svoj posao koncentriše u fabrikama u 

Preboldu i Litiji u Slovenačkoj. Dotični paket akcija prodat 

je iste godine »Jugočeškoj« iz Kranja. Ova poslednja imala 

je velik broj mušterija u Beogradu, Vojvodini, Srbiji, Bosni 

i Hercegovini i Južnoj Srbiji. Čak je i izvozila u Grčku, Ru- 

muniju i Bugarsku. Da uštedi na transportnim troškovima 

i da svoju proizvodnju nesmetano prilagodi naročitim potre

bama na istoku i jugu države, bila joj je potrebna nova 

fabrika, koja bi ovome teritoriju bila bliža od Kranja, koji 

je na primer od Skoplja udaljen 1000 km. Zbog opšte pri

vredne krize poslovanje Beogradske tekstilne industrije po

stajalo je sve više pasivno, pa je  kroz neko vreme i rad 

bio prekinut. Međutim u 1931/32 izvršena je s potpunim uspe

hom reorganizacija preduzeća, tako da su posle toga i rezul

tati poslovanja bili sve povoljniji. Ako ne naiđu nepredviđe

ne teškoće, kroz godinu ili dve biće nadoknađeni i raniji 

gubici.

Preduzeće se rasprostire preko vrlo velikog kompleksa 

zemljišta, ima predionicu pamuka sa radionicama za mešanje 

i sortiranje sirovina, belionicu, farbarnicu i štampariju, mo

derno uređenu tkaonicu i češljaonicu, kompletni uređaj za 

tkanje svile itd. Još pre nekoliko godina bilo je uposleno 

oko 1500 radnika, koji su radili na oko 800 razboja sa 9000 

vretena. Proizvode se prvenstveno artikli za potrebu širokih 

narodnih slojeva, kao materijal za radničku odeću,. zefir, 

porhet, srpsko platno, polusvilene tkanine za ženske haljine, 

pamučna ćebad itd. Fabrika je s tim proizvodima vrlo dobro 

uvedena na domaćim tržištima i uspela je da potisne stranu, 

nemačku i čehoslovačku robu. Beogradska tekstilna indus

trija ima sanitetsko odeljenje za proizvodnju vate, hidro- 

filne gaze i zavoja. Dnevni kapacitet proizvodnje iznosi za 

vatu oko 2000 kg, a za gazu oko 10 hiljada metara, tako da 

je ovo preduzeće u stanju da podmiri sve državne potrebe 

kao i privatnu potrošnju. Bez naročitih teškoća kapacitet se 

može utrostručiti, tako da bi fabrika i u slučaju rata mogla 

da podmiri sve naše potrebe. Treba napomenuti da se kao 

sirovina upotrebljava domaći pamuk iz Južne Srbije.
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Glavne bilansne pozicije Beogradske tekstilne industri

je a. d. za nekoliko poslednjih godina ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1933 1934

u hiljadama dinara

1935

Investicije 52.144 54.075 53.774

Zaliha 1.610 9.701 12.439

Dužnici --- 1.987 4.809

Gotovina 40 103 109

Gubitak sa prenosom 792 792 719

Pasiva

Glavnica 10.000 10.000 10.000

Rezervni fond 193 193 205

Poverioci 44.387 56.326 61.300

Prenosne pozicije 6 25 34

Čista dobit --- 115 312

:Zbir bilansa 54.586 66.659 71.850

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

.Admin. troškovi 29 --- --
Opšta režija 10 ■-- --
iOpšta režija i kamate ---- 2.739 4.015

Troškovi zastupnika •---- 178 629

Osiguranje i porez --- 122 177

Amortizacije ---- 1.029 688

Dubioze --- ---- 83

Gubitak fabrikacije 70 --- - --- -

Gubitak prenos 683 792 719

Čista dobit tek. god. --- 115 312

Prihodi

Prenos dobitka 683 792 719

Bruto dobitak -—— 4.183 5.905

Gubitak tek. god. 109 ■--- ---

Zbir prihoda ili rashoda 792 4.975 6.624

Zbir bilansa krajem 1935 iznosi 71,85 miliona. Prošle

godine je porastao za preko 5 miliona, a pretprošle za preko

12 miliona dinara. U pasivi imamo samo dve važnije pozicije:

glavnicu i poverioce. Glavnica je ostala nepromenjena sa 10

miliona. Rezervni fond iznosi oko 200 hiljada dinara. Pove-

rioci su porasli sa 44 miliona u 1933 na 61,3 miliona krajem

1935. To je u vezi s povećanjem zaliha i dužnika u aktivi.

Krajem 1933 preduzeće nije imalo uopšte dužnika. U

1934 oni su bili nešto ispod 2 miliona, a krajem 1935 godine

4,8 miliona dinara. Ove promene kod dužnika izazvane su 

prvenstveno osnivanjem sanitetskog odeljenja. Preduzeće se 

bavi i državnim isporukama, i mora izvesno vreme da čeka 

na naplatu svojih potraživanja. Zalihe krajem 1933 iznosile 

su samo 1,61 milion dinara; krajem 1934 porasle su na 9,7 

miliona, a u 1935 na 12,4 miliona. Porast zaliha sirovina i 

gotove robe je prirodna posledica proširenja proizvodnje i 

nešto boljeg poslovanja.

Na bolje poslovanje ukazuje i porast bruto dobitka sa 

4,18 miliona u 1934 na 5,9 miliona u 1935 godini. U 1933 nije 

bilo uopšte bruto dobitka, već je fabrikacija završena s gu

bitkom od 70 hiljada dinara.

Ako razgledamo rashode, vidimo da su kamate i opšti 

režijski troškovi porasli sa 2,74 miliona u 1934 na 4,01 miliona 

u 1935. Dosta su porasli i troškovi zastupnika, kao i isplate 

za. osiguranje i porez. I to je u vezi s proširenjem proiz

vodnje.

1932 godina je zaključena s gubitkom od 683 hiljade 

dinara. U 1933 gubitak je porastao za daljih 109 hiljada, na 

792 hiljade dinara. Poslednje dve godine završene su sa do

bitkom, i to 1934 sa dobitkom od 115 hiljada, a 1935 godina 

;sa dobitkom od 312 hiljada dinara. Ako se od gubitka iz 

aranijih godina oduzme čista zarada iz 1935, ostaje gubitak

od 407 hiljada. Kako se ove godine poslovanje uglavnom 

povoljno razvijalo, treba očekivati da će se čistom zaradom 

iz 1936 potpuno ili bar najvećim delom eliminisati i taj osta

tak gubitka iz ranijih godina.

VELIKOKIKINDSKA CENTRALNA ŠTEDIONICA D. D., 

VELIKA KIKINDA

Za Velikokikindsku centralnu štedionicu 1935 godina 

bila je jubilarna. To joj je dvadeset i peta poslovna godina. 

Ovaj ugledni provincijski novčani zavod osnovan je početkom 

1911 godine. Prvobitna glavnica iznosila je 250 hiljada kruna. 

Krajem 1918 ona je povišena na 500 hiljada, a 1921 godine 

na 1,5 miliona kruna i odmah pretvorena u 375 hiljada di

nara. U 1923 godini glavnica je opet povišena na 750 hiljada 

dinara, 1924 godine na 1,5 miliona, a 1928 godine na 3 mi

liona dinara, koliko iznosi i danas. Za bančinu ekspanziju i 

razvoj njezinog poslovanja bila je naročito značajna fuzija 

sa Velikokikindskom trgovačkom i kreditnom bankom, koja 

je izvršena u 1924 godini.

Inače, jasno je da je za vreme od 25 godina korisne 

privredne delatnosti i Velikokikindska centralna štedionica 

morala da naiđe na razne smetnje. Ali treba podvući da je 

ona, zahvaljujući veoma sposobnoj upravi, sopstvenom sna

gom uspela da sjajno savlada sve teškoće i da daje neprome- 

njeno zadovoljavajuće rezultate. Pored početnih teškoća, koje 

su bile u vezi sa osnivanjem i organizacijom prvih poslova, 

zavod je uspešno izdržao nestašicu u novcu izazvanu Balkan

skim ratom, održao se za vreme dugotrajnog svetskog rata, 

preživeo je 1 i po godišnji posleratni sekvestar i prošao je 

kroz sve teškoće opšte svetske krize koja evo traje već šestu 

godinu. Kao i sve druge banke, i Centralna štedionica imala 

je da se bori poslednjih godina sa ogromnim neprilikama, 

koje su nastale kao posledica panike ulagača, privredne de

presije, opadanja prihoda seljačkih gazdinstava, smanjenja 

vrednosti zemljišta, zakonske zaštite zemljoradnika, osetljivi- 

jih poreza i prireza itd. Ona je u najužoj meri povezana sa 

sudbinom našeg seljaka, kao što je to slučaj kod svih lokal

nih provincijskih banaka. A u Vojvodini ta se povezanost i 

međusobna zavisnost seljaka i banaka oseća u još jačoj meri.

Pa ipak, Velikokikindska centralna štedionica je jedan 

od malobrojnih novčanih zavoda naše zemlje, koji se u toku 

petogodišnje bankarske i kreditne krize nisu nikako koristili 

zaštitom. Ona je svojim obavezama odgovarala uvek na vre

me i u celosti, tako 'da njena uprava u svom poslednjem 

25 poslovnom izveštaju sa ponosom ističe, da Centralna šte

dionica spada u red onih zavoda koji su u stanju da i u 

današnjoj teškoj situaciji osiguraju bezbednost njemu pove- 

renom kapitalu. Doduše, i ona je poslednjih godina morala 

isplatiti znatne iznose ulagačima, ali obim ovih isplata —• bla- 

godareći velikoj likvidnosti njene aktive — nije premašao 

njenu sposobnost. S obzirom na sigurnost i bonitet zavoda, 

poverenje ulagača se naglo vraća, a priticaj novih uloga je 

toliki, da je na primer u 1935 godini obrtni kapital štedionice 

pao samo za 100 hiljada dinara, iako su svi zahtevi njenih ula

gača, starih i novih, u toku cele godine tačno i bez prepreke 

zadovoljavani.

Glavne bilansne pozicije za četiri poslednje godine ovako 

izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

Gotovina 388 323 243 542

Narodna banka 868 280 368 217

Poštanska štedionica 357 22 80 238

Potraž. kod banaka 1.294 440 420 557

Ukupno 2.908 1.065 1.112 1.554
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Menice 16.079 15.498 14.880 14.980

Dužnici po tek. rač. 6.373 5.955 5.685 5.056

Hipotekarni zajmovi 700 — -- ---

Hartije od vrednosti 410 385 312 307

Devize i valute 109 78 40 33

Inventar 1 din. 1 din. 1 din. 1 din.

Pasiva

Glavnica 3.000 3.000 3.000 3.000

Fondovi 1.250 1.300 1.330 1.360

Ulozi na knjižice 18.509 15.525 14.240 13.747

Ulozi po tek. rač. 2.474 1.668 2.159 2.611

Poverioci 12 9 12 17

Reeskont 855 1.221 1.034 941

Razna pasiva 134 78 75 74

Dobit 344 180 180 180

Zbir bilansa 26.578 22.981 22.030 21.930

Dividenda 8% 4% 4% 4;%

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata 1.381 980 753 609

Porezi i prirezi 386 235 100 128

Plate 360 266 239 227

Troškovi 121 90 103 96

Otpisi nenapl. potraž. 136 182 128 70

Čista dobit 347 180 180 180

Prihodi

Kamata 1.687 1.297 1.121 1.085
Provizije i razni prih. 1.038 635 380 224

Prenos dobiti 1 1 2 1
Zbir prihoda ili rashoda 2.727 1.933 1.502 1.310

Zbir bilansa odnosno obrtni kapital krajem 1935 izno

si 21,93 miliona prema 22,03 miliona u 1934. Krajem 1930 go

dine, pre bankarske krize, zbir bilansa je iznosio 32,94 mi

liona. Dakle, za vreme bankarske krize zbir bilansa je sma

njen tačno za 11 milona dinara, odnosno za jednu trećinu. 

Najjače smanjenje bilo je u 1932 godini, za 4,87 miliona, 

zatim u 1933 godini — za 3,6 miliona. U 1934 godini opada

nje obrtnog kapitala iznosi 950 hiljada, a u 1935 godini samo 

100 hiljada dinara, što takođe dokazuje da se prilike sve 

više normalizuju i popravljaju.

Sopstvena sredstva, ne uzimajući u obzir godišnju čistu 

zaradu štedionice, porasla su za 4,1 miliona krajem 1930 na

4.36 miliona u 1935 godini. Od toga otpada na glavnicu 3 

miliona, a na fondove 1,36 miliona dinara% Tuđa sredstva 

iznosila su krajem 1930 godine 27,75 miliona i svedena su 

na 17,32 miliona u 1935. Kod Velikokikindske centralne šte

dionice »poverioci« nisu nikada igrali neku naročitu ulogu, 

a tako isto ni reeskont. Prema tome gotovo celo smanjenje 

obrtnog kapitala izazvano je smanjenjem uloga. Ovi su izno

sili (u milionima dinara):

1930 1931 1932 1933 1934 1935

26,34 25,30 20,98 17,19 16,40 16,36

Kao što se vidi, odliv uloga je gotovo sasvim prestao 

već u 1933 godini. Krajem 1934 kod ukupnih uloga od 16,4 

miliona nalazilo se 2,1 miliona dinara novih uloga na štedne 

knjižice i 500 hiljada dinara novih uloga po tek. računima. 

U toku 1935 isplaćeno je iz starih uloga oko 2,5 miliona, a 

višak uplata nad isplatama po novim ulozima iznosio je po 

prilici isto toliko. To znači da u 1935 kod ukupnih uloga od

16.36 miliona otpada nešto iznad 5 miliona dinara na nove 

uloge.

Isplate uloga izvršila je Velikokikindska centralna šte

dionica isključivo sopstvenom snagom, dakle smanjujući akti

vu. Menice u koje je krajem prošle godine bilo plasirano

skoro 701% obrtnog kapitala postepeno su reducirane sa 17,83 

miliona u 1930 na 14,88 miliona u 1934 godini. Prošle godine 

one su opet porasle za 100 hiljada, na 14,98 miliona dinara. 

Dužnici po tekućim računima pali su sa 11,83 miliona u 1930 

na 5,05 miliona dinara u 1935. Oni su, dakle, više nego pre

polovljeni. Smanjenje u 1935 iznosi 600 hiljada. Hipotekarni 

zajmovi koji su ranije iznosili 700 hiljada dinara u celosti su 

likvidirani već u 1933 godini. Kod ostalih pozicija u aktivi 

promene su neznatne. Jedino treba spomenuti da su prošle 

godine ukupna raspoloživa likvidna sredstva porasla za 440 

hiljada, na 1,55 miliona dinara.

Zbog obaranja kamatnih stopa i smanjenja obrtnog ka

pitala bilo je neizbežno i smanjenje bruto prihoda. Prihod od 

kamate pao je sa 2,07 miliona dinara u 1930 na 1,08 miliona 

u 1935. Inače smanjenje u 1935 u odnosu na prethodnu go

dinu iznosi samo 36 hiljada dinara. Opadanje provizije i pri

hoda od kamata je ogromno. Sa 1,32 miliona u 1930 oni su 

bili porasli na 1,41 miliona u 1931, ali su posle toga stalno 

opadali i u 1935 iznose samo 224 hiljade dinara. Svi rashodi 

su takođe znatno komprimirani, ali je bilo potpuno nemogu

će reducirati ih u meri u kojoj su opadali prihodi. Zbog toga 

je i čista dobit opala sa 805 hiljada u 1930 na 180 hiljada 

dinara u 1933 godini. U 1934 i 1935 čista dobit iznosi takođe 

po 180 hiljada dinara godišnje. Već treću godinu ona se ova

ko deli: na ime 4%  dividende 120 hiljada, rezervnom fondu, 

30 hiljada, tantijema 27 hiljada, za dobrotvorne svrhe 2 hi

ljade, a po 1 hiljada dinara prenosi se na novi račun.

U upravnom odboru su g. g.: d-r Lajoš Ziroš, pretsed

nik; Gavra Budišin, d-r Pavle Lazić, d-r Svetislav Mihajiović, 

Nika Milić, Vilim Rajh, d-r Pavle Rot, Uroš Sandić i Leopold 

Volf, članovi. U nadzornom odboru su gospoda: Friđeš Bre- 

ner, Laza Budišin ml., Milić Komnenović, Julije Lev i Milan 

Pecić. Generalni direktor je g. Maksa Gutman.
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употреби, cbe знаше и сва иску- 
ства, што су  их од године 1866 
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Садржај:

Градска штедионица, Загреб

„Минерва“, накладна књижара д. д., Загреб

ГРАДСКА ШТЕДИОНИЦА, ЗАГРЕБ

Приликом анализе биланса Градске штедионице у 

Загребу за 1934 годину (бр. 10 од 2 марта 1935) конста- 

товали смо „да je стање овог комуналног завода такво, да 

заштита која му je одобрена има само још формалан 

карактер“. С обзиром на то није нас изненадила одлука 

Управног одбора штедионице од 19 децембра пр. год., 

према којој се она од 28 децембра 1935 год. не служи 

више Уредбом о заштити новчаних завода и њихових по-

верилаца. Почев од тога дана сви су улози слободни, a

пословање je опет потпуно нормално. Одмах на почетку 

треба истаћи, да криза нашег банкарства није оставила 

у загребачкој Градској штедионици штетних последица. 

Напротив, она je из ње изишла ојачана и тиме je очи- 

гледно доказала своју животну способност. Још нешто. 

Из примера Градске штедионице сада се најбоље види 

како je неповерење улагача било без сваке основе. И 

она, no мишљењу улагача, није била достојна поверења.

Међутим, када се разгледа развитак прилика у

току последњих година, види се да навала улагача на

банке није проузрокована њиховом болешћу, него пси- 

хозом која je захватила улагаче и погрешним мерама јав- 

не руке. Иначе, Градска штедионица у Загребу у прво 

време je одлично одолевала кризи поверења. Улагачи, 

после прве нервозе у септембру 1931 године, не само што 

су се били смирили, него je чак забележен и прилив но- 

вих улога. Концем 1931 године улози износе 487 милиона 

динара према 475 милиона концем 1930 године. Према томе 

прва три месеца кризе поверења нису успела да Град- 

ској штедионици дигну ни онолико улога, колико je у 

првој половини те године било примљено, тако да je 

крајем 1931 салдо улога био за 12 милиона већи него 1930 

године. Улози на књижице показивали су чак пораст од

24 милиона динара.

Ситуација код Градске штедионице била je повољ- 

иа и у првом делу 1932 године. Неповерење више није 

долазило до изражаја и прилив нових улога био je већи 

него подизање старих. У извесним месецима улози су пре- 

лазили пола милијарде динара. Штедионица je чак била 

у стању да дели нове мање кредите. Ha погоршање си- 

туације деловали су разни моменти. У првом реду Закон

о заштити земљорадника. Када су у пролеће и у лето

1932 године у вези са замрзнутим потраживањима код 

сељака два највећа загребачка завода дошла под Уредбу, 

завладало je у Загребу такво расположење да су и ула- 

гачи из других завода постали нервозни. Потешкоће јед- 

ног завода преносиле су се после тога и на остале.

Половином 1932 године почео je и валутарни мо- 

менат да игра извесну улогу. Нарочито у великим гра- 

довима. Тражња злата и страних валута била je знатна. 

A многи су настојали да своју готовину пласирају у не-

покретности. Градио je готово сваки који je имао гото- 

вине, из страха пред девалвацијом динара. Разуме се да 

je у вези с тим и одлив улога морао бити знатно већи 

него прилив нових. Ha ситуацију Градске штедионице 

знатно су утицали и моменти комуналне политике. У нај- 

критичније време Загребачка општина je била без свога 

претседника. Борба око питања претседника и појединих 

општинских одборника трајала je месецима. У општинц 

je сваки рад био замро. A како je Градска штедионица 

комунална установа, a општина јамчи за све њене оба- 

везе, природно je да неизвесност у погледу општинске 

управе није могла повољно да делује на улагаче. Да није 

било те неизвесности, бар би се веровало да ће се оп- 

штинска управа знати побринути, да Градска штедиони- 

ца у случају потребе добије одговарајућу помоћ код 

Народне банке односно код државних новчаних установа.

Најзад, кружиле су вести о принудном државном 

зајму и о разним мораторијумима. He само за сељаке 

него и за трговце и занатлије. Чак и власници кућа су 

тражили мораторијум за своје обавезе, a држава je бил.а 

обуставила плаћање камата за стране зајмове. У таквим 
приликама Градској штедионици није заиста ништа дру- 

го преостало него да затражи заштиту, тим пре што нису 

постојали никакви изгледи да ће се наћи потребни ос- 

лон код Народне банке. Сличан je био случај и са Љуб- 

љанском местном хранилницом, као и с већим бројем 

мањих комуналних штедиоиица, нарочито у Словенији. 

Тиме je и поверење у комуналне штедионице, које je 

иначе било у порасту, претрпело знатне штете, иако' се 

оно могло очувати са релативно незнатним средствима.

Пошто су joj улози спали са 487 милиона крајем
1931 на 377 милиона у 1932 години, Градска штедионица 

у Загребу затражила je заштиту 28 децембра 1932 године. 

Министарству трговине, и индустрије одмах je саопште- 

на „скала“ no којој he се исплаћивати улози и камате. 
Иначе, штедионица je била увек у стању да својим ула- 

гачима и повериоцима даде и више него што je то мо- 

рала према плану. Ha тај начин je од 28 децембра 1928 

до краја 1933 год. исплаћено преко 99 милиона, a од 

прве узбуне улагача у септембру 1931 год. na до конца

1933 године преко 225 милиона. To доказује да je она 

била изнад сваког очекивања ликвидна. Иначе, већ у

1933 години прилив нових улога je био знатан, тако да 

се у 1933 у односу на претходну годину салдо свих уло- 

га смањио само за 5 милиона динара, на 372 милиона.

Већ c 1 априлом 1934 године Градска штедионица 

сама мења свој првобитни отплатни план и потпуно 

ослобађа старе улоге на књижице до 10 хиљада динара, 

a оне no текућим рачунима до 100 хиљада динара. Осим 

тога су уплаћене на све улоге камате, a на улоге веће 

од 10 односно 100 хиљада динара повишене су месечн<*
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отплате. 28 јула 1934 отплатни плап je поновно проши- 

рен, и ослобођени су улози на књижице до 25 хиљада, 

a они no текућим рачунима до 500 хиљада динара. Укуп- 

но снижење старих улога у 1934, заједно са доспелим 

каматама, износи 132 милиона динара. Међутим, крајем

1934 године износе и нови улози већ 187,4 милиона, тако 

да je укупно стање улога, старих и нових, за 1 милион 

динара веће него крајем 1933. To значи да je нрилив 

нових улога опет већи од одлива старих, иакс -,у сви 

стари улози до 25 односно 500 хиљада динара оолобо- 

ђени од ограничења.

У току 1935 године стање ce још и више попра-

вило. Крајем децембра Ј934 ослобођени су стари улози

no књижицама до 50 хиљада, a текући рачуни до 750 

хиљада динара. Тиме су увелико помогнути мали и 

средњи улагачи, a нарочито трговци и остали привред- 

ници, чији су текући рачуни готово сасвим ослобођени. 

Закључком од 1 октобра 1935 били су најзад ослобођени 

и сви улози no књижицама до 100 хиљада, a они no те- 

кућим рачунима до 3 милиона динара. To je био увод у 

потпуно нормално пословање, које почиње 28 децембра

1935 — тачно 3 године после дана када je затражена за-

штита. Иако je Градска штедионица и у току целе 1935 

године била под заштитом, ипак су нови улози стално 

притицали, тако да je укупно стање улога крајем 1935 

за 61 милион динара веће него крајем претходне годиие.

За првих 6 месеци 1936 године, после напуштања

заштите, улози су ce повећали за даљих 68 милиона, тако 

да |Cy крајем јуна о. г. износили преко 502 милиона ди- 

нара, чиме су достигли стање од 23 септембра 1931, када 

je почела навала улагача. У оно време стање улога je 

било такође 502 милиона динара. Ову чињеницу истиче- 

мо с особитим задовољством, јер нам показује да je де- 

финитивно преброђен један тежак период у историји 

Загребачке градске штедионице. Нарочито je значајно да 

je тај период преброђен сопственом снагом Штедионице 

и вером грађана у њу, као и предусретљивошћу градске 

општине, која je у знатној мери отплатила свој стари 

дуг Градској штедионици.
Главне билансне позиције за четири последње 

године овако изгледају :

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Г отовина 11.640 76.487 157.252 193.376

Девизе и валуте 99 74 92 78

Менице 73.670 69.459 65.380 73.147

Дужниди no тек. рачун. 242.107 73.900 57.938 46.300

Општина гр. Загреба --- 117.616 60.805 60.759

Чланови синдиката 53.285 44.907 23.576 23.576

Хипот. зајм. обични 16.365 13.056 10.365 7.149

Хипот. зајм. аморт. 15.367 13.338 11.598 10.263

Ефекти 9.167 7.998 11.881 23.886

Властита предузећа 19.524 21.821 20.539 33.581

Непокретности 31.919 29.365 27.897 26.502

Инвентар 1.024 922 830 747

Разна актива 11.616 14.308 17.189 23.487

Прелазне позиције 1.181 1.470 2.218 1.850

Курсна разлика 1.160 —— -- ---

Пасива

Улози на књижице 294.248 275.777 271.993 312.914

Улози no тек. рач. 83.056 96.464 101.404 121.313

Пословни пријатељи 5.804 2.847 2.459 4.463

Реесконт код Нар. банке 9.999 14.982 14.500 ---

Ломбард код Нар. банке 1.300 1.045 891 ■--- -

Чланови синдиката 53.285 44.907 23.576 23.576

Разна пасива 3.972 7.109 8.443 14.941

Прелазне позиције 1.288 964 825 960

Пензиони фонд 5.514 6.847 8.161 8.848

Резервни фонд 21.371 26.252 28.831 30.209

Посебни рез. фонд 2.100 2.100 2.100 2.100

Рез. фонд залагаонице --- --- - --- 1.000

Чист добитак 6.191 5.429 4.378 8.378

Збир биланса 488.126 484.722 467.561 524.703

Да ce задржимо најпре на пасиви. Kao комунална 

установа, за чије обавезе јамчи општина, Градска штеди- 

оница нема главнице. Међутим, дотацијама из чисте до- 

бити образовани су разни фондови, који крајем 1935 из- 

носе 33,3 милиона динара, не рачунајући пензиони фонд 

који je достигао 8,85 милиона. Постоје три фонда: ре- 

довни резервни фонд од 30,2 милиона, посебни резервни 

фонд од 2,1 милион и резервни фонд залагаонице од 1 

милиона динара. Крајем 1930 укупна сопствена средства 

Градске штедионице износила су само 14,4 милиона. To

значи да су ce у годинама банкарске кризе више него

удвостручила.

Развитак улога за последњих 12 година био je сле-

дећи (у милионима динара):

концем 1924 85,15 23-IX 1931 502,47

1925 136,09 концем 1931 487,60

1926 206,01 1932 377,30

1927 275,23 1933 372,24

1928 323,20 1934 373,40

„ 1929 402,89 1935 434,23

1930 475,24 30-VI 1936 502,44

До конца 1931 улози непрестано расту. У 1932 од-
лив пер салдо износи 110,3 милиона, a у 1933 само 5,06

милиона. У 1934 имамо мали прилив од 1,16 милиона. 

Прилив у 1935 и у првој половини 1936 je огроман и може 

ce упоредити са приливом улога у најбољим годинама 

пре банкарске кризе. Укупни улози износе данас преко 

пола милијарде динара. Благодарећи томе загребачка 

Градска штедионица je неоспорно наш највећи комунални 

новчани завод, a спада и у ред наших највећих новчаних 

завода уопште. To je тим карактеристичније што Градска 

штедионица нема филијала, већ je у свом пословању 

ограничена само на Загреб.

У упоређењу са фондовима и улозима, остале по- 

зиције у пасиви су готово безначајне. Највећу чине „чла- 

нови синдиката“, који ce јављају и у активи са истим 

износима. Крајем 1935 ова позиција износи 23,57 милиона. 

У току 1932, 1933 и 1934 Штедионица ce служила и рее- 

сконтним кредитом код Народне банке, али он није ни- 

када износио више од 15 милиона односно око 4% од 

износа свих улога. У 1935 реесконт и ломбард су пот- 

пуно ликвидирани. „Пословни пријатељи“ износе у 193-5 

години 4,46 милиона. Ова je позидија била највећа кра- 

јем 1932 са 5,8 милиона динара.

У активи видимо да готовина у 1935 износи 193 

милиона. Од тога има у благајни 145,77 милиона, на жиро- 

рачуну код Народне банке и Пошт. штедионице 11,9 ми- 

лиона, a у благајничким записима Народне банке 35 ми- 

лиона динара. У току 1936 расположива готовина je и 

даље расла, тако да je 30 јуна о. г. износила 209,62 ми- 

лиона динара. Крајем 1935 на готовину je отпадало око 

37% целог обртног капитала односно 44% од свих улога. 

Kao што ce види, ликвидитет Штедионице je огроман. 

Кад би имали сигурне краткорочне ангажмане, не би ни- 

како требало да толики износи леже мртви.

Менице износе 73 милиона, готово једнако као и 

крајем 1932. Дуговање града Загреба износи 60 милиона 

и у односу на крај 1934 није ce променило. Међутим у 

току 1934 ова позиција je редуцирана за 57 милиона ди- 

нара. 1932 Општина je дуговала Штедионици око 135 

милиона динара. Поред есконта краткорочних трговачких 

и занатлијских меница и позајмица градској општини, 

Градска штедионица пласира извесан део расположивих
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средстава и у хипотекарне кредите, првенствено у гра- 

ђевински кредит којим се финансира грађевна делатност. 

Иначе, на дугорочне амортизационе хипотекарне зајмове 

отпада само 10,6 милиона, a на обичне 7 милиона динара. 

Дужници no текућем рачуну износе 46 милиона према 58 

•милиона у претходној години и 73,9 милиона динара кра- 

•јем 3933. У току прве половине 1936 године Градска ште- 

дионица je одобрила нових зајмова за 60 милиона динара, 

од чега су готово сви краткорочни (према 54 милиона у 

току целе 1935 године). Ha име отплата no старим зајмо- 

вима примљено je у првом полгођу 1936 преко 26 милио- 

на динара.

Портфељ хартија од вредности повећан je у току

1934 за 4 милиона, на 11,88 милиона. У току 1935 употреб- 

љеео je даљих 8 милиона за куповину државних и град- 

ских папира, a и курсеви су нешто порасли, тако да су 

хартије од вредности крајем 1935 достигле износ од 

23,88 милиона динара. Непокретности, после отписа, би- 

лансиране су са 26,5 милиона, a састоје се из једне пето- 

спратне, две четвороспратне и две троспратне палате, све 

у центру Загреба, и 52 једноспратне зграде и приземне 

•куће за намештенике Штедионице и загребачког елек- 

тричног трамваја.

Kao што je нашим читаоцима већ познато Градска 

штедионица je и власник електричног трамваја. Односна 

нозиција билансирана je у активи биланса са 33,58 мили- 

она према 20,54 милиона у 1934. Радови на трамвају у 

току 1935 својим обимом и значењем надмашују све до- 

садашње. Нови и досада удаљени делови града изград- 

HbOM нових пруга дошли су у тешњу органску везу са 

средиштем града. Затим je подигнуто ново спремиште за 

180 кола са свим потребним нузпросторијама. To je један 

•®д најлепших и најмодернијих техничких објеката у чи- 

тавој држави, a надмашује и најновија спремишта мно-

гих великих градова. Пословање трамваја у 1935 завр-

шено je с добитком од 1,8 милиона динара.

Рачун губитка и добитка Градске штедионице у

"Загребу овако изгледа:

Расходи 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Камата 24.598 19.024 17.837 15.163

' Плате 2.378 2.115 2.007 2.045

Управни трошкови 1.395 942 885 919

Порез 1.829 2.798 2.691 2.64-3

Дот. пенз. фонду 62 64 62 62

Журс. разл. држ. папира 2.798 1.008 --- ---

Отписи '■ 2.519 3.816 1.960 1.478

Тубитак аутобуса 1.757 1.876 1.590 ----

Тантијема 107 --- --- ---

Чисти добитак 6.191 5.429 4.378 4.378

Приходи

'Камата 33.516 28.122 22.367 19.726

Од непокретности 1.662 1.982 1.525 1.327

Провизије и разни 4.928 3.877 5.173 3.822

„Добитак трамваја 3.529 3.092 2.346 1.813

Збир прих. или расхода 43.635 37.073 31.412 26.688

Укупни бруто-приходи, који су у 1932 били 43,6 ми- 

лиона, прошле године су износили 26,7 милиона динара. 

'Најјаче су опали приходи од камате, са 33,5 милиона у 

1932 на 19,7 милиона у 1935. Добитак трамваја je у истом 

раздобљу такође готово преполовљен: у 1935 износи 1,8 

зшлиона према 3,5 милиона у 1932 години. Приходи од 

иепокретности у 1932 били су 1,66 милиона, у 1933 су 

порасли на 1,98 милиона, али се у току- следеће две го- 

, дине опет смањују и за 1935 износе 1,32 милиона.

Док je активна камата у 1935 за 13,79 милиона мања 

него у 1932, дотле je пасивна камата у истом раздобљу 

тала еамо за 9,4 милиона, са 24,59 милиона у 1932 на 15,16

милиона динара у 1935. To.je  неизбежна последица др- 

жања велике готовине. Позиције плате и управни трош- 

кови показују да je последњих година в.ршена ригорозна 

штедња. Порез у 1935 износи 2,64 милиона, готово јед- 

нако као и у току две претходне године. Међутим, у по- 

ређењу са 1930 или 1931, расходи на порез у 1935 су 

готово утростручени. Отписи су били нормални. У 1935 

они износе 1,48 милиона. Од тога отпада 1,39 милиона на 

амортизацију непокретности и 83 хиљаде на отпис наме- 

штаја.
Чисти добитак у 1935 износи 4 милиона 378 хиљада, 

једнако као и у 1934, али за 1,8 милиона мање него у 

1932 години. Од чистог гобитка за прошлу годину упо- 

требљено je 219 хиљада за тантијему, 1,5 милион стављен 

je на расположење Општини, 579 хиљада je дотирано 

пензионом фонду, a 2 милиона 79 хиљада редовном ре- 

зервном фонду, који после тога износи 35,39 милиона 

динара.

У управи се налазе претседник и главни директор 

г. Рудолф Ербер, претседник Загребачке општине, затим 

као чланови г. г.: Јово Бањанин, д-р Иван Јуриша, Јо- 

сип Крчелић, д-р Стјепан Сркуљ, Армин Шрајнер, Вален- 

тин Човић, Стјепан Дебељак, Љубомир Хаџић, Густав 

Хут, Ладислав Јагић, д-р Иво Крбек, Јакоб Павлина, д-р 

Драгутин Павлинић, Иван Першић, инж. Матија Снелер 

и д-р Лујо Талер. У надзорном одбору. су г. г.: Стево 

Опачић, инж. Иван Цертин, Теодор Кантоци и Теодор 

Кауфман. Владин комесар je г. Младен Узоринац.

„МИНЕРВА“, НАКЛАДНА КЊИЖАРА Д. Д., ЗАГРЕБ

Kao акционарско друштво „Минерва“ je основана 

крајем 1929 године. У почетку je поклањала највећу па- 

жњу трговини књигама, првенствено немачким стручним 

књигама, које код нас највише и иду. Поред добро сор- 

тиране сопствене књижаре „Минерва“ je имала и велико 

централно складиште које je опет покривало потребе 

других књижара. Одмах се приступило и изградд>и одго- 

варајуће продајне организације. Управа књижаре je зна- 

ла да ће резултати продаје вити далеко повољнији, ако 

приступи смишљеној пропаганди и појединачном обра- 

ђивању муштерија путем способних агената. Искуство je 

показало да мало ко купи књигу коју види у излозима 

књижара, поготову с обзиром на тешке привредне при- 

лике. „Минерва“ je увела и давање књига на отплату. Са 

месечним уплатама од 100 до 200 динара могу се набави- 

ти књиге које коштају и no неколико хиљада. Тиме je 

омогућено и мање имућним да дођу до потребних књига.

Пошто je створила одличну продајну организацију, 

„Минерва“ je почела обраћати све више пажњу домаћој 

литератури и књигама на нашем језику. Она се све више 

испољава као издавачка књижара, na je данас морамо 

убројити међу наше највеће издаваче. Благодарећи сра- 

змерној јевтиноћи њених издања, сјајној опреми књига и 

смишљеној продајној организацији, која je вођена делом 

из Загреба, a делом из филијала у Београду и Сплиту, 

„Минерва“ успева да пласира своја издања и у неколико 

хиљада примерака.

To je за наше прилике необично повољан резултат, 

јер на издавање и пласман књига код нас утиче још 

увек доста неповољно чињеница, да у нашој држави 

имамо у ствари три књижевна подручја. Један део пу- 

блике чита искључиво или бар претежно само латиницу, 

a други ћирилицу. Поред тога постоји опет словеначки 

језик као посебно наречје. Разуме се да то битно по- 

скупљује свако издање и отежава продају. Иако „Минер- 

ва“ издаје своје књиге латиницом, ипак joj све више по- 

лази за руком да своја издања пласира у свим крајевима
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државе, нарочито откако je отворила филијалу у Бео- 

граду.

Досадашњи издавачки посао „Минерве“ био je не- 

обично интензиван. Ради се на остварењу обимног изда- 

вачког програма који обухвата готово све гране књи- 

жевности и науке. Најпре су издата сабрана дела хрват- 

ских писаца, као на пример Аугуста Шеное, Венцеслава 

Новака, Силвије Страхимира Крањчевића, Мирослава Кр- 

леже, итд. Издата je и велика антологија хрватске књи- 

жевности у 5 књига под насловом „Сто година хрватске 

књижевности“. Затим долази серија која обухвата „Кла- 

сике руске књижевности“. Она садржи најчувенија дела 

руске литературе у најбољим преводима и сјајној библи- 

офилској опреми. To су дела Толстоја, Гогоља, Достојев- 

ског, Гончарова, Тургењева, Чехова, Горког итд. Већ je 

издат и Минервин лексикон, први велики лексикон на на- 

шем језику, на коме je сарађивало око 120 познатих 

стручњака. Поред ових издања покренуте су и серије 

„Књиге нашег времена“, (савремени преводни романи), 

„Омладинска библиотека“, „Нова педагогија“, „Здрав- 

ствена библиотека Минерве“, „Здравствени лексикон“ итд. 

Ових дана je објављен и проспект за класично Бремово 

дело: Како живе животиње.

Свака серија књига може се купити уз месечну от- 

плату од само 30 динара. Иначе, Минервина издања могу 

се мерити и ca најбољим издањима стране литературе. 

С обзиром на то je разумљиво да je литерарни и култур- 

ни успех „Минерве“ прворазредан. Како je она свој пио- 

нирски рад изводила управо у годинама најтеже привред- 

не депресије, финансијски ефекат до сада није могао да 

буде исто тако сјајан, али ће се с поправљањем општих 

привредних прилика сигурно осетно поправити и прили- 

ке код „Минерве“. Пре него што пређемо на анализу 

билансних цифара, споменућемо, потпуности ради, да je 

предузеће организовало и одлично снабдевену библио- 

теку за посуђивање, уз врло умерену претплату. Оно 

располаже богатим избором најновијих издања, претежно

на српскохрватском немачком и мађарском језику.

Биланси за 4 последње године овако изгледају

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Благајна 6 36 3 7

Поштанска штедионица 16 14 4 7

Хартије од вредности --- - --- --- 10

Књиге 1.407 1.700 1.780 2.607

Дужници 2.981 2.676 2.498 2.489

Наклада 61 108 513 684

Инвентар 469 498 520 352

Каталози 168 --- --- --- -

Пренос губитка --- 168 276 416

Губитак тек. год. 168 108 146 “""39

Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000

Резервни фонд 6 6 6 ---

Резерва инвентара 108 158 210 •----

Резерва дубиоза 264 362 264 ---

Повериоци 3.839 3.827 4.269 5.568

Транзит. ставке --- --- 44

Збир биланса 5.219 5.554 5.751 6.612

Збир биланса je порастао за 860 хиљада, на 6,61 

милиона динара. У пасиви имамо неколико промена, Пре: 

свега, повериоци су порасли за 1,8 милион, на 5,56 мили'— 

она динара, што je у вези ca порастом иеких рачуна v 

активи. Резерва инвентара, која je крајем 1934 износила 

210 хиљада, употребљена je за отпис инвентара који јс 

крајем 1935 исказан у активи ca 352 хиљаде према 520 

хиљада динара у 1934 години. Из пасиве je ишчезла и 

резерва дубиоза, која je крајем 1934 била исказана ca 

264 хиљаде. Разлог je у томе што пореске власти нису 

одобриле овај начин отписа дубиоза, него су морали 

бити одбивени од рачуна дужника у активи.

Значајне су и промене у структури активе. Вред- 

ност књига je порасла ca 1,78 милиона у 1934 на 2,6 ми- 

лиона у 1935. To je у вези с проширењем пословања и 

с новим издањима. Иначе, ова позиција не обухвата само- 

књиге које се налазе у књижари и на стоваришту у За- 

гребу, већ и оне у филијалама у Београду и Сплиту. 

Дужници за продате књиге ca 2,48 милиона дииара оста- 

ли су у односу на претходну годину готово непромењени, 

али су према 1932 за око пола милиона мањи, a према

1930 мањи су за скоро милион динара. To je последица 

све савршеније продајне организације. „Наклада“, преко 

које се књиже трошкови нових едиција, износи 684 хиљ. 

према 513 хиљада у претходној години и само 61 хид>ада. 

у 1932. Види се да je у току последње две године изда- 

вачки посао био необично интензиван.

И прошла година je завршена с губитком. Он из- 

носи 39 хиљада према 146 хиљада у 1934. To je знак да 

се прилике постепено ипак поправљају. Заједно ca пре- 

носима из ранијих година губитак износи 455 хиљада 
динара.
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Sadržaj:

Задружна господарска банка д. д., Љубљана 

„Драх“, индустрија дрва д. д., Загреб—Цапраг

ЗАДРУЖНА ГОСПОДАРСКА БАНКА Д. Д., ЉУБЉАНА

Везе између словеначких задруга и Задружне го- 

сподарске банке су тако тесне, да ce често јавља мишље- 

ње да je она матица словеначког задругарства. Међутим, 

то није сасвим тачно, јер je претежна већина задруга у 

Дравској бановини организована и учлањена у „Задру- 

жној звези“, која je њихова права матица. Иначе, Задру- 

жна господарска банка je благајна свих тих задруга, 

учлањених у Задружној звези. Ова последња ју je као 

једини акционар и основала 1920 године. Поједине за- 

друге, које не могу пласирати вишкове својих штедних 

уложака међу властите задругаре, полажу их на текући 

рачун Задружној господарској банци. A оне задруге, чије 

потребе за капиталом прелазе прилив уложака, траже и 

у нормалним приликама добијају кредит код ње. Задру- 

жна господарска банка постала je на тај начин за пре- 

тежни број словеначких задруга — новчана централа, од- 

носно кровна финансијска установа. Задружна господар- 

ска банка, која je иначе акционарска банка, има и знатан 

број пословних пријатеља ван задругарских организација. 

Њени улози на књижице долазе првенствено од незадру- 

гара. A ни есконтиране менице нормално не потичу од 

задружних установа.

Све до избијања банкарске кризе развитак Задру- 

жне господарске банке био je управо сјајан. У релативно 

кратко време она je успела да ce подигне у ред наших 

водећих банака. Иако са малом главницом (12 милиона 

динара), ипак je могла да закључи десету годину свог 

постојања —r 1930 — ca билансном сумом од скоро 550 

милиона динара, чиме je била постала друга од трију 

највећих љубљанских банака. Задружна господарска бан- 

ка није ограничила своју делатност само на Словенију, 

већ je имала своје филијале и у другим крајевима, као 

на пример у Новом Саду, Сомбору, Ђакову, Сплиту и 

Шибенику. Kao што je познато, Словеначка je раније из- 

ложила знатне капитале у друге делове наше државе, до- 

бијајући за то далеко повољније укамаћење него што ce 

то могло постићи у Словеначкој. У томе погледу играле 

су врло важну улогу и поменуте филијале Задружне го- 

сподарске банке, a овај новчани завод je тиме постао не- 

обично важан фактор не само у новчарству Словеније, 
већ и у целој земљи.

Разуме ce да ce после навале улагача на шалтере 

банака у септембру 1931 године и Задружна господарска 

банка морала борити с огромним тешкоћама, сличним 

онима с којима су ce борили готово сви наши новчани 

заводи. Она им je ипак одолевала бе.з икакве заштите 

скоро 3 годике! Њена управа ce надала, да ће ce прилике

на новчаном тржишту постепено нормализовати и попра- 

вити. Међутим, како ce на то узалуд чекало, морала je и 

Задружна господарска банка да прибегне заштити. 10 

априла 1934 затражено je од Министарства трговине и ин- 

дустрије одобрење за извођење санације и одлагање пла- 

ћања. После пречишћавања биланса и прегледа од стране 

нарочите комисије, решењем од 15 августа 1935 заводу je 

одобрено:

1) одлагање плаћања за 6 година;

2) претварање 40% улога и поверилаца у специјални 

резервни фонд;

3) отпис старе главнице за 90% и емисија нове при- 

оритетне главнице од 18,8 милиона динара, с тим да упис 

изврши Задружна звеза у Љубљани;

4) валоризација банчиних непокретности и

5) смањење каматне стопе на старе улоге no књи- 

жицама и текућим рачунима на 2%.
Kao што ce види, санација je извршена готово ис- 

кључиво жртвом акционара, који губе 90% капитала уло- 

женог у банчине акције. Улагачи и остали повериоци трпе 

само извесан губитак на каматама, јер ce ca сигурношћу 

може очекивати да ће им постепено бити враћен и онај 

део потраживања који je претворен у бескаматни специ- 

јални резервни фонд. За покриће овог фонда служе у пр- 

вом реду банчина потраживања која су издвојена и по- 

себно резервисана приликом састављања пречишћеног би- 

ланса, a затим чиста добит која преостане после исплате 

4% дивиденде на приоритетну главницу. Целокупну нову 

приоритетну главницу уписала je „ЗаДРУжна звеза“, која 

je и пре тога била главни акционар са око 75% главнице.

У наредној таблици доносимо главие билансне лози- 

ције задружне господарске банке за 1930 и за три по- 

следње године. Односне цифре нам најречитије говоре ј 

тешким приликама под којима je банка радила у .току по- 

следњих пет година, као и о огромним напорима које je 

учинила да испуни своје обавезе и да ce оспособи за нови 

плодни рад. Пре него што пређемо на детаљну анализу 

свих цифара, морамо напоменути да су у билансу за 1933 

исказани пословни резултати пре заштите. Биланс за 1934 

показује пречишћено стање завода после извршене рекон- 

струкције. Иначе, обим пословања у 1934 и 1935 био je 

врло ограничен, јер ce није тачно знало како ће меродав- 

ни решити питање заштите. Треба, наиме, имати у виду 

да je санација одобрена, тек 15 августа 1935, a одлука ре- 

гистарског суда о потврди извршене реконструкције до- 

стављена je банци тек крајем прошле године, односно тек

30 децембра 1935. Због тога су истовремено објављени 

биланси за све три последње године. Ново пословање
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казује врло леп напредак, ко.ји he сада после коначног уре- 

ђења биланса доћи у још већој мери до изражаја.

Рачун изравнања

Актива 1930. 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Г отозина 30.577 3.397 9.683 7.309

Валуте и девизе 3.130 --- --- —

Ефекти сопствени 34.597 16.530 19.213 21.420

Ефекти пенз. фонда --- - 292 239 239

Менице 96.369 77.226 62.460 60.538

Дужници 372.928 203.009 115.795 120.283

Дужници спец. рез. фонда --- --- 92.508 92.508

Конзорцијални послови --- 53.783 16.832 4.639

Инвентар 384 69 69 ----

Непокретности 5.662 4.814 9.637 9.444

Остала актива --- 1.835 --- - --- -

Пасива

Главница 12.000 12.000 1.200 1.200

Приоритетна главница --- --- 18.000 18.000

Резервни фонд 4.192 6.222 --- ----

Фонд курсне разлике --- - --- 1.000 3.303

Спец.ј резервни фонд --- --- 92.508 92.508

Пензиони фонд 1.020 1.546 1.372 1.242

Улози на књижице 109.617 66.965 48.139 46.647

Улози no тек. рач. 253.570 132.131 74.219 77.052

Новчани заводи 21.572 --- --- - —

Повериоци 137.721 100.202 80.124 63.824

Реесконт --- - 9.080 7.643 5.305

Преносне позиције --- 1.831 1.087 537

Остала пасива --- 40.722 4.500 9.593

Добитак 1.829 707 595 1.778

Збир биланса 543.648 371.404 331.187 321.789

Збир биланса, који je истоветан ca кретањем обрт- 

ног капитала, био je у 1930 години рекордан ca 543,6 ми- 

лиона динара. Туђа средства којима je банка тада распо- 

лагала износила су 522 милиона. Од тога je отпадало на 

потраживања новчаних завода 21,57 милион, на повериоце 

137,72 милиона и на улоге 363,2 милиона (и то 109,6 ми- 

лиона на улоге no књижицама и 253,57 милиона на улоге 

no текућим рачунима). У билансу за 1933 годину видимо 

да je обртни капитал смањен на 371,4 милиона. To значи 

да je у односу на 1930 за 32% односно за 172 милиона ди- 

нара мањи. Толики je био одлив туђих средстава у току 

три године. A k o  се уз то узме у обзир да je од почетка

1931 до краја 1933 капитализирана камата износила око 

90 милиона динара, види се да je Задружна господарска 

банка, пре него што je затражила заштиту, исплатила сво- 

јим улагачима и повериоцима око 265 милиона динара, од- 

носно око 50% од целог обртног капитала. To je јасан 

доказ огромне мобилности банчине и високог ликвидите- 

та њене активе.

Иначе, треба констатовати да толики одлив туђих 

средстава није резултат неповерења, већ тешких привред- 

них прилика у које су биле запале наше мале задружне 

јединице, пре свега сеоске кредитне и набављачке задру- 

ге. Најјаче су смањени пасивни текући рачуни преко ко- 

јих се књиже улози задруга, који чине пословну базу 

банке и због којих je она у ствари и основана. Они су 

пали ca 253,57 милиона у 1930 на 132,13 милиона у 1933. 

Задруге су повукле своје вишкове који су им требали за

удовољење сопствених улагача. Улози на књижице, који 

долазе у првом реду од варошког становништва, пали су 

у истом раздобљу ca 109,6 на 66,9 милиона. Потраживања 

новчаних завода, која су крајем 1930 износила 21,57 ми- 

лиона, у билансу за 1933 више се уопште не јављају. To 

je у доба новчане кризе сасвим разумљиво, јер се тада 

сваки новчани завод стара да подржава у својим бдагај- 

нама и на жиро-рачунима што више расположивих и ли- 

квидних средстава, a не код других завода. У знатној 

мери су опали (ca 137,7 милиона у 1930 на 100,2 милиона 

у 1933) и остали повериоци, међу којима се вероватно ца- 

лазе предузећа која припадају концерну Задружне го- 

сподарске банке и сви пословни пријатељи који се служе 

њезиним банкарским услугама. Смањење ове позиције по- 

тиче отуда, што су трговина и индустрија такође насто- 

јале, с обзиром на тешке прилике, да задрже што више 

готовина.

Интересантно je да je целокупни поменути одлив 

туђих средстава од око 265 милиона динара извршен само 

ca 9,08 милиона помоћу реесконта (у 1931 реесконт je из- 

носио 8 8 милиона, a у 1932 години 10,4 милиона). Све оста- 

ло je исплаћено из сопствених снага, редукцијом активних 

рачуна. Готовина je опала за 30,57 милиона у 1930 на

3,39 милиона крајем 1933, што je и разумљиво с обзиром 

иа огромне суме које je банка исплатила. У истом раз- 

добљу менични кредити су редуцирани ca 96,3 на 77,2 ми- 

лиона, a дужници ca 372,9 на 203,0 милиона динара. Рачун 

ефеката. који je крајем 1930 билансиран ca 34,6 милиона, 

сведен je до краја 1933 на 16,5 милиона динара, делом 

због пада курсева, који су раније књижени преко рачуна 

дужника, у 1933 исказани су засебно ca 53,78 милиона ди- 

нара.

После пречишћавања биланса и извршене рекон- 

струкције, главница износи 20 милиона, a специјални ре- 

зервни фонд 92,5 милиона. У вези с тим улози на књи- 

жице су пали ca 66,9 милиона у 1933 на 48,1 милиона у 

1934, улози no текућим рачунима ca 132,1 на 74,2 милиона, 

повериоци ca 100,2 на 80,1 милиона, a разна пасива ca 40,7 

на 4,5 милиона динара. За отпис губитака употребљен je 

добитак из 1933 од 707 хиљада динара, затим банчин ре*- 

зервни фонд од 6,22 милиона и књиговодствени добитак 

који je настао' валоризацијом непокретности (око 5 мили- 

она). Због ових промена у пасиви знатно се променила и 

структура активе. Пре свега су издвојени дужници спе- 

цијалног фонда у посебну позицију. С обзиром на то опет 

су редуцирани дужници и менице. Први ca 203 милиона 

у 1933 на 115,8 милиона у 1934, a менице ca 77,2 на 62,4 

милиона. Конзорцијални послови су такође смањени, ca 

53,78 милиона у 1933 на 16,83 милиона у 1934. Вредност 

ефеката je повећана, првенствено због пораста курсева.

Прошле године обртни капитал je смањен за даљих 

10 милиона, на 321 милион динара. У пасиви су најјаче 

смањени повериоци, који крајем 1935 износе 63,8 милиона 

према 80 милиона у 1934. Банка je добровољно исплатила 

неке обавезе које су због високе каматне стопе знатно 

теретиле њен рачун расхода. Улози на књижице су сма- 

њени за 1,5 милиона динара, углавном због исплате акон- 

тације према чл. 20,3 Уредбе о заштити новчаних завода. 

Ради уштеде на каматама смањен je и реесконт за 2,34 

милиона. Улози no текућим рачунима, разна пасива и фонд 

курсне разлике су у порасту. У активи су опет смањени 

конзорцијални послови, за 12,2 милиона.

A ko  се из општег биланса издвоје главнији подаци

о новом пословању добија се следећа слика (у хиљадама 

динара):

Актива 1934. 1935.

Благајна 5.975 5.515
Менице 90 1.672

Дужници 25 4.388
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Пасива 1934. 1935.

Улози књиж. 25 884

Улози тек. рач. 3.697 6.421

Повериоци 1.610 3.528

Пораст нових улога je знатан, нарочито оних, на 

текући рачун. Прошле године je и позиција нових пове- 

рилаца више него удвостручена. Знатан проценат нових 

средстава (нешто испод 50%) остаје у благајни. Остатак 

|е пласиран у сасвим краткорочне кредите, меничне и no 

текућим рачунима. Према добивеним информацијама ново 

аословање показује огроман напредак у току 1936 године.

Kao један доказ за то може да послужи и чињеница 

да je Задружна господарска банка на недавно одржаној 

лнцитацији купила за 23,4 милиона динара цео посед г. 

Сенде на Бледу, који се састоји од Бледског језера, хо- 

тела, разних вила, купатила, права рибарења, великих ком- 

плекса ливада, шума итд.

Рачуни губитка и добитка за неколико последњих 

година овако изгледају:

Расходи 1930. 1933. 1934. 1935.

гКамата 35.686

у хиљадама динара 

24.139 9.429 4.582

Плате 5.634 3.422 2.621 2.240

Социјално осигурање — 465 359 308

Управни трошковн 1.633 966 1.093 854

Порези и таксе 602 398 518 522

Отпис инвент. и непокр. 290 209 --- 261

Курсна разлика ефеката ---- 2.623 2.547 —

Отпис ненапл. потраж. --- 1.089 49 ---

Резерва за сумњ. потраж. --- --- 4.136 5.С00

Чисти добитак 1.830 707 595 1.778

Приходи

?Пренос добити 25 56 --- 595

Камата 39.525 29.939 15.314 11.831

Провизије 2/968 697 3.939 876

Приход ефеката 2.799 1.948 1.769 1.823

Приход непокретности 348 289 324 420

Пренос резерви за отписе --- 1.089 --- -- -

Збир прихода или расхода 45.675 34.017 21.346 14.545

Дивиденда 9% --- --- 4%*)

1935 они износе само 876 хиљада према 2,9 милиона у 

1930. С друге стране je знатно мања и пасивна камата. 

Са 35.68 милиона у 1930 она je редуцирана на 4,58 мили- 

она у 1935 години.

Од 1930 до 1933 у билансима се јављао и губитак 

на курсној разлици хартија од вредности.

У току последње две године због пораста курсева 

јављају се добици који су делом употребљени за отпис 

ранијих курсних разлика, a делом се дотирају нарочитом 

фонду курсне разлике. Крајем 1935 овај износи преко 3,3 

милиона динара.

Чисти добитак у 1935, урачунавши и пренос из прет- 

ходне године, износи 1 милион 778 хиљада. Од тога je 

употребљено 752 хиљаде за исплату 4% дивиденде на при- 

оритетну главницу, 89 хиљада за редовни резервни фонд, 

a остататк од 937 хиљада преноси се на нови рачун.

У управном одбору су г.г.: д-р Јакоб Мохорич,- 

претседник; д-р Јожа Басај и д-р Јосип Дермастиа, пот- 

претседници; д-р Антон Брецељ, Франц Габровшек, Франц 

Храстељ и Иван Забрет, чланови. У надзорном одбору je

г. Август Мартинчић као претседник и као чланови су г.г.. 

Јосип Бургар, Евген Легат, Мартин Стебловник и Јанез 

Ев. Вреже. Чланови дирекције су г.г.: д-р Иван Слокар, 

генерални директор; д-р Јошко Јанез и Франц Ерце. Ко- 

месари су г.г.: д-р Иво Чесник и д-р Алојзиј Гуштин.

Издаци за плате намештеника и социјално осигу- 
рање износили су у 1930 години 5,63 милиона, a у 1935 

само 2,55 милиона динара. Смањење износи 54,7%. Укупна 

сума издатака за плате, социјално осигурање, управне 

трошкове, порезе и таксе била je у 1930 години 7,87 ми- 

лиона, a у 1935 само 3,92 милиона динара. To значи да су 

ови расходи смањени на половину ранијег износа. Јед- 

ним делом то je остварено укидањем мање рентабилних 

филијала у Цељу, Кочевју, Сомбору, Ђакову и Шибенику. 

“Послови филијала у Цељу и Кочевју пренети су на љуб- 

љанску централу, послови сомборске и ђаковачке филија- 

ле на новосадску филијалу, и послови филијале Шибеник 

на сплитску филијалу. Поред централе у Љубљани банка 

има данас још пет филијала, и то на Бледу, у Крању, 

Марибору, Новом Саду и Сплиту.

Приходи од камата у 1935 били су 11,8 милиона пре- 

ма 39,5 милиона у 1930. Смањење je огромно, a изазвано 

Je опадањем пословног волумена и обарањем активне ка- 

каматне стопе. И приходи од провизије су знатно мањи. У

*) Само на приоритетну главницу.

„ДРАХ“, ИНДУСТРИЈА ДРВА Д. Д., ЗАГРЕБ—ЦАПРАГ

Kao што смо већ имали прилике да констатујемо, 

прошла —-* 1935 —• година донела je извесно побољшање 

општих привредних прилика. To je дошло до изражаја 

и у нашој дрвној индустрији, нарочито у првој половини 

године. Због пораста грађевинске делатности, тражња у 

земљи била je преко целе године знатнија него раније. 

У вези с тим знатно je повећана и производња. Извоз 

je почео да расте тек у другом тромесечју 1935 године. 

Али je његово оживљење било краткотрајно. Пре свега 

због тога, што и није било изазвано нормалним побољ- 

шањем коњунктуре у овој индустријској грани, него 

ванредним потребама иностранства, a нарочито припре- 

мама Италије за рат с Абисинијом.

Услед примене санкција стање се необично погор- 

шало. Како je Италија била најјачи купац нашег дрвета, 

санкције су готово сасвим онемогућиле и нашу трговину 

меким и тврдим дрвом. За неке делове наше државе, a 

то су баш они најсиромашнији, учествовање Италије код 

нашег извоза дрва износило je чак 95%. Иначе, у укуп- 

ном извозу нашег дрва удео Италије кретао се око 60%. 

Обећане компензације за изгрубљено талијанско тржи- 

ште добили смо само једним делом. У колико су нам 

биле и одобрене, наша дрвна индустрија могла их je 

због разноликости тражње само незнатним делом иско- 

ристити. Иначе, и извоз у земље које нису примењивале 

санкције само се у врло малој мери повећао. У нашој 

дрвној индустрији дошло je на тај начин изненада до 

врло тешке кризе, за коју се не зна како he се завршити.

Тешку ситуацију дрвне индустрије погоршала je и 

ванредно блага зима, која je утицала на смањење по- 

трошње огревног дрвета, које je, као што je познато, на- 

рочито за индустрију тврдог дрвета важан споредни 

производ. Гросисти у дрву за огрев имају знатне залихе 

непродате робе коју су били набавили за потрошњу про- 

шле зиме. С обзиром на те велике залихе ни продаја у 

току ове јесени неће бити повољна. Иначе, ни после



172
укидања санкција стан>е у дрвној индустрији није се 

поправило, јер Италија фаворизује увоз из земаља које 

иису примењивале санкције. Тако су због санкција сасвим 

нрекинуте неке везе које су постојале већ деценијама.

Тешкоће на које наилази наша индустрија дрва 

осетио je у пуној мери и „Драх“, који долази у ред на- 

ших најстаријих шумских предузећа, нарочито с обзи- 

ром на тврдо дрво. Фирма „Драх“ постоји као акцио- 

нарско друштво од 1921 године, a пре тога као инокосна 

фирма она je била једна од највећих фирми шумеке ин- 

дустрије бивше Аустроугарске, са огромним шумским 

комплексима у свим деловима монархије. Њезине шуме 

у Хрватској и Славонији биле су од нарочитог значаја, 

пошто je један од најважнијих „Драхових” извозних ар- 

тикала било тврдо дрво, у првом реду храстовина. После 

рата главна дирекција предузећа била je пренета у За- 

греб, где je остала све до половине 1930 године. У то 

доба се појављују први тежи знаци кризе, који су кућу 

„Драх“ присилили на постепено и делимично повлачење 

из средње-европских ангажмана. Истовремено je и тежи- 

ште финансирања пренето опет у Беч. Југословенски 

посао концентрисан je у Цапрагу код Сиска, где се сада 

налази и дирекција која je раније била у Загребу. To je 

допринело и снижењу режијских трошкова.

Пословање у току прошле године морало се огра- 

ничити на минимум. Постројења су била само делимично 

искоришћена, и управа je улагала највеће напоре да обе- 

збеди запослење својим чиновницима и радницима. Упр- 

кос свим тешкоћама, прошла пословна година ипак je 

сразмерно доста повољно завршена. Док су од 1931 до

1934 биланси увек закључивани са губитком, у 1935 се 

исказује добитак. Да није било отписа потраживања од 

фирме Дугосело д. д., код које je „Драх“, дрвна инду- 

стрија д. д. учествовала са око 762 хиљаде динара, до- 

битак би био довољан и за исплату дивиденде од неко- 

лико процената. С обзиром на тај отпис могао се je иска- 

зати само скромни добитак, али га не треба потцењивати, 

јер се он јавља после многих година закључених с гу- 
битком.

Биланси „Драха“, дрвне индустрије д. д: за послед- 
ње четири године овако изгледају :

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

Благајна, ефекти, менице

у хиљадама 

2.708 1.894

динара

1.524 621

Инвестиције 28.493 28.272 28.393 28.100

Шуме и залихе дрва 44.917 35.099 38.264 15.176

Дужници 13.119 13.126 6.170 11.590

Транзиторне позиције --- --- 21 -- -

Губитак тек. год. (289) (12) (67) ---

Губитак с преи. добити 627 639 707 ---

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резервни фонд 910 910 910 229

Пензиони фонд 820 773 840 893

Фонд амортизације 10.375 10.875 11.375 11.875

Повериоци 67.754 56.349 51.951 32.412

Транзит. позиције 5 122 .— — 17

Добит у 1935 год. --- --- --- (67)

Мање пренос губитка --- --- ,--- (7)

Чиста добит -— —.— --- 60

Збир биланса 89.864 79.030 75.007 55.487

Збир биланса који je последњих.., година сталнв- 

опадао смањен je прошле године за даљих .19,5 милиона,. 

на 55,5 милиона динара. Главница изноеи непромењено 10-- 

милиона динара. Од 1929 до 1934 ни резервни фонд се 

није мењао. Међутим, због отписа губитка прошле године- 

он je смањен са 910 на 229. хиљада динара. Амрртиза- 

циони фонд je повећан за пола милиона, на 11.87 милиона 

динара. Укупна сопствена средства, урачунавши и амор- 

тизациони 'фонд, износе 22 милиона динара, готово јед- 

нако као и крајем претходне године.

Повериоци су емањени за 19,5 милиона, са 51,95 

милиона у 1934 на 31,41 милион крајем 1935. Смањеше 

поверилаца тачно одговара смањењу збира биланса. Ако 

разгледамо активуј видимо да je смањење поверилаца 

као и смањење збира биланса последица тешких прилика. 

у дрвној индустрији. У активи je смањена позиција „шу- 

ме и залихе дрва“ са 38,26 на 15,17 милиона, односно за 

23,1 милион динара. Крајем 1929 године ова je позиција 

износила чак 82 милиона динара. Смањење потиче отуда: 

што се старије шуме сукцесивно експлоатишу, a нове —  

с обзиром на неизвесни развитак прилика — не набав- 

љају се више у истом обиму. Поред тога изгледа да се 

на складишту више не подржавају веће количине дрвета, 

као што je то раније био случај. Експлоатише се сам» 

онолико, за колико има изгледа да ће се у одређено 

време моћи пласирати.

Дужници који су у 1932 и 1933 били исказани са 13 

милиона пали су у 1934 на 6 милиона, a крајем 1935 опет 

су порасли на 11.5 милиона динара. Остале промене у 

активи су незнатне. Инвестиције су остале готово на 

истој висини и износе 28 милиона динара. Благајна, ме— 

нице и ефекти пали су са 1,52 милиона на 621 хиљаду.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1933 1934 1935

у хиљадама динара

Пренос губитка 627 639 7

Општи трошкови и плате t 2.329 2.206 1.986

Камата и банк. трошкови 2.283 2.344 2.082

Порези 201 181 191

Отписи 576 3.929 1.244

Чиста добит ---  ' --- 60

Приходи

Бруто добитак 5.278 8.470 5.531

Купонска камата 99 123 40

Губитак 639 707 —

Збир прихода или расхода 6.017 9.300 5.571

Бруто добитак, који je у 1934 износио 8,47 :милиона

према 5,27 милиона у 1933, прошле године je за 2,9 ми-

лиона односно за 35% мањи него у 1934. Општи трошкови 

и плате су сваке године све мањи. To je доказ ригорозне 

штедње. Ha име камата и банкарских трошкова испла- 

ћено je 2,08 милиона, односно за 262 хиљаде мање него 

у 1934. Отписи износе 1,24 милиона према 3,9 милиона у 

претходној години. Од тога отпада пола милиона на 

амортизацију инвестиција, a 744 хиљаде на отпис нена- 

плативих потраживања. Иако je бруто добитак у 1935 

знатно мањц него у претходној години, ипак je коначни 

резултат повољнији, делом због уштеде у расходима, a . 

делом због тога, што су отписи у 1935 могли да буду" 

мањи него у претходној години. Чиста добит износи 60 

хиљада динара и преноси се на нови рачун.

•  ■ ■ Ш
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Садржај:

Crnogorska banka na Cetinju

„Титанит“ д. д. за кемијску индустрију, Загреб

Творнице за памучну индустрију д. д. у Загребу

CRNOGORSKA BANKA NA CETINJU

20 jula ove godine navršena je 30-godišnjica postoja

nja Crnogorske banke na Cetinju. Zavod je osnovan 1906 

godine sa glavnicom od 75 hiljada perpera. 1914- glavnica je 

‘iznosila već 1 milion perpera, a od 1926 do danas 4 miliona 

dinara. Crnogorska banka je najveća privatna banka na Ce

tinju, pa je kao takva odavna igrala neobično važnu ulogu 

u privredi Crne Gore. U prošlim ratovima za oslobođenje i 

ujedinjenje finansijski je pomagala i vladu, a inače stalno 

'је podržavala kontakt kako s poljoprivredom tako i sa 

zanatstvom i trgovinom Crne Gore.

Panika ulagača u septembru 1931 godine zatekla je 

Crnogorsku banku sjajno fundiranu i u neobičnoj meri lik

vidnu. Tu svoju veliku likvidnost ona je dokazala već kod 

prve navale ulagača u jesen 1931 godine. Svaka isplata bila je 

izvršena odmah i u celosti, bez obzira na ranije ugovorene 

otkazne rokove. Šta više, njen reeskont kod Narodne banke 

i kredit kod Državne hipotekarne banke bili su krajem 1931 

manji nego u 1930 godini uprkos panici ulagača. Iz toga 

se vidi kako je ona vešto upravljana i kolika joj je finansij- 

ska snaga. Inače, u 1931 je i pozicija poverilaca skoro pre

polovljena, i to ne zbog otkaza od strane poverilaca, nego 

zbog svojevoljnog vraćanja od strane Crnogorske banke, koja 

je, pravilno shvatajući tadanje privredne prilike, još od 1929 

nastojala da postepeno smanji volumen svojih obaveza. Crno

gorska banka je pune tri godine uspešno odolevala krizi po- 

verenja, tako da se s punim opravdanjem moglo očekivati, 

da ona neće uopšte morati da pribegava moratorijalnoj za

štiti. Međutim, niko nije mogao predvideti ovako dugo tra

janje nepoverenja ulagača. Bankama je s druge strane mno

go štete nanelo i eksperimentisanje sa zaštitom zemljorad

nika, a dužnici su bili demoralisani i time, što se ođ strane 

izvršnih vlasti nisu sprovodila. dosuđena izvršenja. Najzad, 

neobično nepovoljno su delovale i odredbe o maksimiranju 

kamatnih stopa, u Crnoj Gori i .više nego u ostalim delovima 

države, jer je tamo kamatna stopa zbog siromaštva u kapi

talu morala da bude veća nego drugde. S obzirom na ovakve 

prilike, kojima se nije mogao sagledati kraj, i Crnogorska 

banka je bila prinuđena da 28 sepetembra 1934 godine za

traži odobrenje odlaganja plaćanja.

O prilikama u toku prošle godine veli se u izveštaju 

Upravnog odbora, između ostalog, i sledeče: »Prilike novča

nih zavoda nisu se poboljšale, a to je u vezi s nerešenim 

pitanjem zemljoradničkih dugova. Neodlučnost u rešenju ovog 

pitanja izazvala je akciju i svih ostalih dužnika za razduženje 

i otpise, što je još više pokolebalo poverenje kod štediša i 

ulagača. U našem poslovnom rejonu — staroj Crnoj Gori — 

kredit je1 najteže pogođen, jer osim gore navedenih uzroka i 

izvršne vlasti su mnogo doprinele tim, što su godinama zadr

žavale i zadržavaju svako 'izvršenje. Zbog toga izvršni pred

meti gomilaju se, broj neurednih dužnika iz dana u dan 

raste, a delatnost novčanih zavoda umrtvljuje se«.

Razume se da uz takve prilike ni Crnogorska banka 

u prošloj godini nije mogla da razvije nikakvu naročitu de

latnost. Ona je, doduše, imala dovoljno raspoloživih sretsta- 

va po novim računima, ali je sasvim ispravno smatrala da 

se ne treba izlagati nikakvom riziku podeljiyanjem novih 

kredita. Poslovanje u prošloj godini bilo je uglavnom ogra

ničeno na naplatu starih potraživanja. U tome je, s obzirom 

na postojeće prilike, postignut dobar uspeh, kao što ć.emo 

to videti prilikom detaljne analize bilansnih cifara.

Inače, Crnogorska banka je već za 1934 dala potpuno 

prečišćen bilans, u kome je, prema Uredbi o zaštiti novčanih 

zavoda, aktiva nanovo procenjena i u kome se .vodilo . račiina

o promenjenim vrednostima. Sva iole malo sumnjiva potraži

vanja su otpisana, tako da bilansi za dve poslednje godine 

pretstavljaju potpuno vernu sliku stvarnog stanja. Svi gubici 

su pokriveni upotrebom fondova, tako da se nije diralo .ni u

glavnicu, hiti su se morale tražiti žrtve ođ ulagača i pove-

rilaca. To je takođe dokaz velike obazrivosti kojom je banka

Račun izravnanja

Aktiva 1332 1933 1934 1835

u hiljadama dinara

Blagajna 2.208 1.903 635- 593

Hartije od vrednosti 929 864 428 455

Vrednost rez. fonda 1.501 466 — —

Menice 16.196 15.359 14.256 13.618

Dužnici 6.745 6.446 3.829 3:524.

Nepokretnosti 1.312 1.312 2.429 3.338

Nameštaj pet din ara

Gubitak — — 146 39

Pasiva

Glavnica '1 ' 4.000 4.000 4:000 4.00')

Fondovi 2.541 2.569 688 - 596

Ulozi 18.011 15.784 12.990 12.392

Poverioci 2.939 2.858 636 766

Reeskont 1.094 956 3.378 3.014

Novi račun — — 250 771

Neispl. dividenda — — - — •’ : ' 30

Dobit za podelu 66 74 — —

Naplate, kaucije itd. 30.006 25.382 21.335 18.466

Zbir bilansa 58.898 51.734 43.059 40.034

Obrtni kapital 28.892 26.352 21.724 21.568

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Prenos gubitka — -: . '146

Kamata 1.805 1.486 919 453

Porezi i prirezi 200 134 . 69 77



174
Administrativni troškovi 1.548 1.361 1.124 709

Otpisi 514 242 — —

Čista dobit 66 74 —

Priodi

Prenos dobiti 30 66 74 — .

Kamata 3.395 2.367 1.405 972

Provizije 406 474 292 137

Od nepokretnosti 155 136 125 182
Od hartija od vrednosti 147 254 70 21

Gubitak — — 146 39

Zbir prihoda 4.133 3.298 2.112 1.385

Krajem 1930, dakle pre bankarske krize, obrtni kapital 

Crnogorske banke iznosio je 32,6 miliona dinara, a odnos 

tuđih sredstava prema sopstvenim bio je po prilici kao 3,5 

prema 1, što je bilo dokaz veoma zdrave strukture bančine. 

Krajem 1935 bančin obrtni kapital iznosi 21,5 miliona dinara. 

To znači da je on u toku poslednjih 5 godina reduciran za 

jednu trećinu. Ako se uzmu u obzir i kapitalizirane kamate, 

vidi se da je banka u tom razdoblju isplatila ogromni iznos 

od najmanje 15 miliona dinara.

Poverioci, koji su krajem 1930 iznosili oko 5,8 miliona, 

u bilansu za 1935 iskazani su sa samih 7665 hiljada dinara. 

Banka je sama nastojala da što više reducira svoje skuplje 

obaveze. Krajem 1935 najskuplja joj je obaveza reeskont kod 

Narodne banke, koji iznosi 3 miliona prema 1,36 miliona kra

jem 1930. Reeskont je bio najveći u 1934 sa 3,37 miliona, od

nosno samo za 2,5 puta veći nego u 1930 godini. U 1935 

reeskont je smanjen za 365 hiljada dinara.

Ulozi su u 1930 bili dostigli rekordnu visinu od 18,57 

miliona. Krajem 1931 oni su bili samo za 90 hiljada dinara 

manji, u 1932 iznose još uvek preko 18 miliona. Najjači odliv 

zabeležen je u 1933 i 1934 godini. Krajem 1935 ulozi iznose

12,39 miliona, što znači đa su tačno za jednu trećinu manji 

nego u poslednjoj godini pre bankarske krize. Inače, prošle 

godine ulozi su opali za oko 600 hiljada dinara.

Sopstvena sretstva bančina bila su najjača u 1933 go

dini sa 6,57 miliona. Od toga je otpalo na glavnicu 4 miliona 

i na fondove 2,57 miliona dinara. Prilikom prečišćavanja bi

lansa fondovi su smanjeni za nešto ispod 2 miliona, tako da 

su krajem 1934 iznosili 688 hiljada dinara. U 1935 oni su sma

njeni za daljih 90 hiljada dinara i krajem te godine iznose 
596 hiljada dinara.

Pre nego što pređemo na analizu aktive, treba spome

nuti da na novim računima ima krajem 1935 uloženih 771 

hiljada dinara, što pretstavlja porast od 521 hiljadu prema

1934 godini. Dakle, novo poslovanje pokazuje lep napre

dak. Jedan deo novih uloga plasiran je u državne hartije od 

vrednosti, a ostalo se drži u gotovom novcu.

Aktiva nam pokazuje da je najveći deo obrtnog ka

pitala plasiran u formi meničnih kredita. To je i razum

ljivo, jer je menica gotovo jedini kreditni instrumenat koji 

se može upotrebljavati za kreditiranje sitne radinosti, seljaka, 

malog trgovca i malog zanatlije. Menični krediti iznosili su 

krajem 1930 godine 16,6 miliona. Do kraja 1935 reducirani 

su na 13,6 miliona. U 1930 su bili srazmerno dosta znatni i 

dužnici po teRuČTm računima, koji su tada iznosili 9,95 mi

liona. Krajem prošle godine ova pozicija iznosi samo 3,5 mi

liona, što znači đa je u toku poslednjih 5 godina reducirana 

skoro za dve trećine. Inače, prošle godine banka je naplatila 

po menicama i tekućim računima oko 950 hiljada dinara.

Nepokretnosti su znatno porasle. Prošle godine one su 

bilansirane sa 3,34 miliona prema 1,3 miliona u 1933. Prili

kom prečišćavanja bilansa krajem 1934 g. banka nije učinila 

upotrebu od mogućnosti valorizacije nepokretnosti pošto joj 

to nije bilo potrebno. Porast nepokretnosti potiče otuda, što 

je banka preuzela izvesna imanja od svojih dužnika. Ova nose 

dobru rentu, a delom su opterećena i hipotekarnim dugom, 

što će banci znatno olakšati da nađe kupce.

Od 1932 banka ne plaća dividendu. 1931 godine ova je 

iznosila 5%, a 1929 i 1930 po 10%. Inače, gotovo svi prihodi 

jednako kao i rashodi u opadanju su. Priod od kamata je 

iznosio još 1932 godine 3,39 miliona, dok je u 1935 bio samo 

972 hiljade. U istom razdoblju smanjen je i prihod od pro

vizija na jednu trećinu, a prihod od hartijä od vrednosti je 

gotovo iščezao, jer je poslednjih godina i bančin portfelj 

hartija od vrednosti usled realizacije i otpisa jako smanjen 

(sa 2,24 miiiona dinara u 1930 na 455 hiljada krajem 1935). 

Jedino su prihodi od nepokretnosti porasli.

Na strani rashoda vidimo, da je bančina uprava prime- 

njivala najstrožiju štednju. Tako na primer administrativni 

troškovi u 1935 iznose 709 hiljada prema 1,12 miliona u pret

hodnoj godini, dok su u 1930 iznosili 1,8 miliona; I pasivna 

kamata je znatno opala, delom zbog smanjenja poslovnog 

obima, a delom zbog maksimiranja kamatnih Stopa. U 1935 

rashodi na ime kamata iznosili su 453 hiljade prema 919 hi

ljada u 1934, dok su u 1930 iznosili 1,9 miliona, a u 1931 

ravno 2 miliona dinara.

1935 godina završena je sa dobitkom od 107 hiljada 

dinara. Pošto je iz ranijih godina preostao gubitak od 146 

hiljada, prošlogodišnji dobitak je upotrebljen za delimično 

pokriće tog gubitka, tako da se preostatak gubitka od 39 

hiljada dinara prenosi na novi račun.

U upravnom odboru se nalaze sledeča gospoda: Lale 

N. Zuber, pretsednik; Milovan Džaković, potpretsednik; Mar

ko Vujović, Rudolf Đunijo, Radomir P. Nikolič, Krsto I. Pe- 

jović, Božidar Radanović i Jevto Spasić, članovi. U nadzor

nom odboru nalaze se g. g.: Nikola Knežević, Savo Jovičević, 

Risto Gordić, Filip Martinović i Marko Đurašković. Direktor 

banke je g. Glanc.

„ТИТАНИТ” Д.Д. ЗА КЕМИЈСКУ ИНДУСТРИЈУ, ЗАГРЕБ

„Титанит” je основан 1919 године са главницом од 

100 хиљада круна. Касније je повећана на 16 милиона кру- 

на, a 1922 године на 8 милиона динара, колико износи н 

данас. Kao што видимо, развитак je врло рапидан. Пре- 

дузеће ce бави производњом експлозивних средстава за 

руднике, каменоломе и велике теренске радове, a делом 

и за потребе народне одбране. Иначе, друштво je заин- 

тересовано и код фирме ,,Ј1абор д. д.” која поседује више 

каменолома; затим код фирме „Југославенско индустриј- 

ско трговачко д. д.”, које у својим фабрикама у Загребу 

и Карловцу израђује метална дугмета и разне друге гвоз- 

дене предмете потребне кројачима.

„Т и т ан и т ” je једно од ретких наших индустријских 

предузећа, која су сразмерно врло добро радила и у нај- 

тежим годинама опште привредне кризе. Додуше, због 

кризе у рударској индустрији угља која треба знатне ко- 

личине експлозива, промет je последњих година био не- 

што слабији него раније, a к цене су биле ниже него што 

je то био случај v годинама пре избијања опште привред- 

не кризе. Благодарећи ригорозној штедњи, као и чиње- 

ници да „Титанит” има у неку руку монополни положај. 

јер je наше највеће приватно предузеће за производњу 

разних експлозива, коначни финансијски ефекат рада био 

je ипак скоро увек ванредно повољан. Од 1923 до 1935 

дивиденда je стално износила no 10% годишње. Једино 

у 1932 години она ce морала смањити на 8%.
Главне билансне позцције за четири последње го- 

дине овако изгледају:

Рачун изравиања 

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.
у хиљадама динара 

Земљиште 115 110 104 101

Творничке зграде 2.182 2.073 1.969 1.910

Стројеви 815 554 868 781



Инвентар централе 325 325 361 505
Инвентар творнице 605 575 517 466
Ефекти 149 308 340 407
Благајиа 497 149 510 375
Складиште 2.922 3,975 3.520 2.883
.Монополна такса 82 239 165 248
Дужници 14.267 13.114 2.252 3.029

Паснва

Г лавница 8.000 8.000 8.000 8.000
Резервни фонд 500 500 500 1.000

Аморт. фонд творнице 250 250 250 250

Повериоци 12.026 11.269 -—— ' ---

Неподигнута дивиденда 8 31 58 84

Пренос добитка 380 286 470 358

'Чисти добитак тек. год. 596 1.084 1.328 1.013

Збир биланса : •>< 21.760 21.420 10.606 10.705

Збир биланса, који je крајем 1932 или 1933 изно-

<сио преко 21 милион динара, у 1934 и 1935 години реду- 

циран je на нешто преко 10 милиона. To значи да je он 

у ствари преполовљен. Објашњење нам пружају рачуни 

-дужника и поверилаца. У активи дужници су прошле го- 

дине порасли за око 800 хиљада динара, ca 2,25 милиона 

у 1934 на 3,02 милиона крајем 1935. Међутим, ако пођемо 

још мало уназад, видимо да су дужници у 1933 износили 

13,11 милиона динара, односно за 4 пута више него у 

'1935 или чак за преко 5 пута више него у 1933. Насупрот 

!О м е ,  у билансима за последње две године не јављају се 

више повериоци у пасиви, који су крајем 1932 били ис- 

хазани ca 12,02 милиона, a крајем 1933 године ca 11,27 

гмилиона динара. Изгледа да су дужници и повериоци ком- 

лпензирани и да je у последња два биланса ишао само њи- 

хов салдо, јер није вероватно да су дужници могли да 

буду тако нагло редуцирани, као и да предузеће нема ни 

динара туђих средстава.

Све остале промене су нормалне, како у активи тако 

и у пасиви. Укупна сопствена средства, не рачунајући чи- 

сти добитак, крајем 1935 износила су 9,25 милиона. Од 

тога отпада на главницу 8 милиона, на амортизациони 

фонд творнице 250 хиљада и на редовни резервни фонд 

I милион динара. У односу на претходну као и на неко- 

лико ранијих година промењен je само редовни резервни 

фонд који крајем 1935 износи 1 милион динара према 500 

хиљада од 1931 до 1934. Амортизациони фонд творнице 

исказује се већ преко десетак година с непромењеним 

•износом од 250 хиљада динара. To значи да се аморти- 

зација више не врши преко нарочитог рачуна у пасиви, 

аећ непосредно на рачунима појединих инвестиција.

Иначе, укупне инвестиције, које се састоје из зе- 

мљишта, творничких зграда, стројева и инвентара, билан- 

шране су крајем 1935 ca 3,76 милиона динара, што одго- 

вара no прилици једној трећини сопствених средстава. 

Предузеће je, дакле, врло добро фундирано. Сопствена 

средства су довољна не само за инвестиције и фабрика- 

цију, него се из њих даје и знатан део кредита. Прошле 

године није било знатнијих промена код инвестиција. Је- 

дино je инвентар у загребачкој централи нешто повећан.

Повећање вредности ефеката ca 340 хиљада у 1934 

на 407 хиљада у 1935 изазвано je у првом реду порастом 

хурсева, Складиште, које je крајем 1933 претстављало 

вредност од скоро 4 милиона, билансирано je крајем 1935 

само ca 2,88 милиона динара. Међутим, треба имати у 

»иду да je складиште крајем 1933 било знатно веће него 

ранијих година. Према томе ситуација крајем 1932 као и 

храјем ранијих година je нормална. Из тога би се могло 

закључити да нису знатније повећане ни поруџбине које 

су у вези ca земаљском одбраном.

Чисти добитак у 1935 износи 1 милион и 13 хиљада 

динара. Он je готово једнак као и у 1933, али je у од- 

носу на 1934 за скоро 30% мањи. Ca преносом из 1934

укупни чисти Добитак у 1935 години износи 1 милион 371 

хиљада динара. Ha главној скупштини која je одржана

31 августа о. г. je решено да се и за 1935 годину исплати 

дивиденда од 10% односно 10 динара no акцији.

У управи „Титанита” д.д. налазе се г.т.:, д-р Ферди- 

нанд Грамберг, Ервин Филип, д-р Иван Марија Чок, Еу- 

ген Радован, Адолф Минх, Алфред Пик, Луј Глоке и д-р 

Рудолф Блис. Технички директор je г. инж. Федор Јам- 

ницки.

ТВОРНИЦЕ ЗА ПАМУЧНУ ИНДУСТРИЈУ Д.Д. 

У ЗАГРЕБУ

Повољна коњунктура у текстилној индустрији joifl 

траје. Стање се je ипак знатно изменило. Док je раније 

захваљујући царинској заштити могло да просперира сва- 

ко текстилно предузеће, na и оно које je радило ca скроз 

старим машинама, данас морају због појачане конкурен- 

ције да приступе даљој рационализацији и она предузећа 

која су у своје време била најмодерније уређена. Такач 

je случај и ca Творницама за памучну индустрију д. д. 

Предузеће je основано 1923 г. у Загребу. Ткаоница твор- 

нице имала je преко 600 потпуно нових разбоја и њено 

уређење није никако заостајало за сличним предузећима 

у иностранству. To се исто могло рећи и за фарбарницу 

као и за уређај за белење памука. Што je најважније, пре- 

дузеће je стално проширивано и усавршавано, тако да се 

може ставити напоредо и оа нашим највећим текстилним 

фабрикама.

Па ипак, без реорганизације и рационализације која 

je проведена у току прошле године погон се не би могао 

одржати на ранијој висини. To долази отуда, што се твор- 

нице предузећа налазе у Загребу, где се радништву мо- 

рају плаћати знатно веће наднице него у унутрашњостп 

земље. Конкуренција предузећа која раде у унутрашњо- 

сти постајала je све већа, благодарећи нижим надницама. 

Разлика у производним трошковима могла се je уклонити 

једино одговарајућим снижењем надница или извођењем 

рационализације која би повећала ефекат рада. Творнице 

за памучну индустрију решиле су се за ову другу меру, 

која je кориснија како за раднике тако и иза целину: Из- 

вођење рационализације ипак je наишло на отпор радни- 

штва, које je неко време штрајковало. Међутим, када су 

се радници уверили да je то једини исправни пут који 

омогућује одржање пословања на ранијој висини, нестало 

je и њиховог неповерења према рационализацији, и они су 

опет ступили на посао. Отада je у предузећу мир, na се 

може сматрати да je рационализација успела и ca соци- 

јалног гледишта, тим пре, што није дошло ни до каквог 

отпуштања радника и што им je предузеће осигурало ми- 

нималне наднице које су знатно веће од обичне зараде 

код конкуренције.. И овом приликом се показало да je бор- 

ба против техничког напретка бесмислена, јер je и За 

раднике од највећег интереса да њихово предузеће може 

да се одржи у конкуренцији ca другим рационализираним 

предузећима код нас и на страни.

Поред памука, предузеће прерађује у знатној мери 

и вештачку свилу. Данас се тамо израђују и боље врсте 

текстила. He само молино и шифон, већ такође зефири и 

друге најфиније врсте платна, нарочито за рубље. Треба 

споменути да je предузеће у тесној вези ca концерном X. 

Полака Синови као и „Домаће творнице рубља д. д., За- 

греб”, које су наше готово највеће конфекдионо предузе- 

he. Ha тај начин творницама за памучну индустрију д, д. 

олакшана je набавка сировина и продаја готових произ- 

вода.

Биланси творница за памучну индустрију за четири 

последње године овако изгледају:



176

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1834, 1935.

у хиљадама динара

Непокретности 19.296. - 19.218 18.500 17.921

.Машине 19.351 18.538 16.261 13,763

•Инвентар 3.218 2.729 2.122 1.267

Благајна 118 278 172 140

Ефекти 84 84 66 74

Менице --- --- 326 693

Дужници --- --- --- 11.118

Роба --- --- ----- 22.229

Роба и дужници 17.528 20.166 22.945 ---

Залихе материјала 1.210 1.194 1.342 1.361

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000

Резервни фонд --- 1.500 ..3X00

Повериоци 54.786 55.220 53.645 59.526

Пренос добити н 430 1.019 487 89

Добит тек. год. 589 967 1.102 951

Збир биланса 60.805 62.207- 61.734 68.566

Збир билнса, који се у 1933 и 1934 кретао око 62 ми-

лиона, порастао je прошле године за преко 6 милиона, на

68,5 милиона динара. Ако се најпре задржимо код пасиве,

видимо да су порасла како туђа тако и сопствена сред-

ства. Главница je остала непромењена ca б милиона динара. 

Она није у жељеном односу ca величином предузћа. Због 

тога се последњих година нагло повећава резервни фонд. 

До 1933 он није ни постојао; крајем 1933 дотиран je ca 1,5 

милиоца и крајем 1934 такође ca 1,5 милиона, тако да je 

Сада билансиран ca 3 милиона динара. Готово цела добиг 

од прошле године употребљена je такође за повећање овог 

фонда који саД износи 4 милиона динара. Потреба за тако 

брзим повећавањем резервног фонда јавила се отуда, што 

je услед пада вредности динара у односу на златни франак 

претрпљен већи губитак на курсној разлици, који треба да 

се покрије. Предузеће ће, наиме, морати да плати у злат- 

ним францима дуговање свом главном повериоцу, који се 

налази у Швајцарској. Иначе, повериоци износе 59,5 мили- 

она динара према 53,6 милиона у 1934 години. Насупрот 

томе, укупна сопствена средства износе 9 милиона.

Однос између сопствених и туђих средстава, који je 

сада као 1 према 6,5, не изгледа још најповољнији, наро- 

чито не ако се узме у обзир да инвестиције износе око 

33 милиона динара. Ипак, није у никаквој опасности ни си- 

гурност ни ликвидитет предузећа, jeo позиција „повери- 

оци” претставља већином дугорочне обавезе предузећа a 

код иевестиција редовно су вршени сви потребни отписи. 

Инвестиције су исказане у три позиције. Непокретности из- 

носе 17,9 милиона према 18,5 милиона у 1934. Машине су 

у 1935 билансиране ca 13,76 милиона према 16,26 милиона у 

претходној години, a вредност инвентара je истовремено 

смањена за 855 хиљада, на 1,27 милиона динар.а. Укупно 

смањење вредности инвестиција у 1935 износи 3.93 мили- 

она. Како je амортизација у 1935 била 4,35 милиона,, види 

се да je и у прошлој години било нових инвестиција за 

преко 400 хиљада динара.

Од осталих позиција у активи најважније су дужни- • 

ци и роба. До прошле године роба и дужници исказивани 

су једном позицијом. Крајем 1934 она je износила 22,94 ми- 

лиона. У 1935 сама роба je исказана ca 22,22 милиона ди- 

нара, a дужници износе 11,11 милиона. Управа вели у свом 

извештају да joj je пошло за руком да смањује потражи- 

вања, јер су кредитне и инкасо прилике биле повољне. To 

би значило да je прошле године залиха робе no прилици 

удвостручена. Изгледа да je то једним делом последица из- 

вршене рационализације, a делом je у вези ca применом

санкција према Ит-алији. Како су се санкције почеле .при- 

мењивати пред крај прошле године, предузеће je благо- 

времено, кратко време пре тога, набавило веће количане 

сировина. Ha тај начин су :углавном избегнуте тешкоће с 

којима се je доцније, због немргућннрсти увоза 'из Италије 

и преко талијанских при.станишта, морао борити читав низ 

наших текстилних предузећа.

Бруто приход од.производње и продаје робе износио 

je прошле године 8 милиона 810 хиљада. Трошкови су били

3 милиона 207 хиљада, a амортизација 4 милиона 353 хи- 

љаде. Поред тога je употребљено 298 хиљада динара. за 

отпис сумњивих потраживања. Ha тај иачин je остала Чи- 

ста добит од 951 хиљаду динара. Ca преносом добити- из 

1934- од 89 хиљада динара главна скупштина, која je одр- 

жана 14 августа о. г., имала je на расположењу износ од 

1 милион 40 хи-љада дш-fapa; ■ Kab,: 638н8ДоМбнуто'1

милион дина-ра je употребљен за повећање резервног фон- 

да (који после тога износи 4- милиона), a 40 хиљада се пре^ 

носи на нови рачун.

Творнице за памучну индустрију нису до сада уоп- 

ште исплаћивале дивиденду, пошто je добит увек употреб- 

љавана за појачавање фондова или je преношена на нови 

рачун. Године 1930 исказан je први пут чисти добитак, и 

то у износу од 169 хиљада. У 1931 чисти добитак износи 

259 хиљада динара, у 1932 години 589 хиљада, a у 1933 

години 967 хиљада; У 1934 добитак je већ износио 1 мили- 

он 102 хиљаде динара. Kao што се виДи, од 1930 до 1934 

резултат je сваке године: био све бољи: Прошле године, 

због привремене обуставе рада услед штрајка, добитак je 

био за 151 хиљаду динара мањи него у 1934. Како су при- 

лике у прва три тромесечја ове године биле сразмерно до- 

ста повољне, можемо очекивати да ће и добитак у 1936 

бити задовољавајући.

DER OESTERRE1CHISCHE

VOLKSWIRT
HERAUSGEBER M. L. KLAUSBERGER

Di© inhaltsreichste wirtschaftspolitische 
Zeitschrift der Nachfolgestaaten. Erscheint 
jeden Samstag in Wien — Gegiündet 1908

Der Oesterreichische Volkswirt ist für 
jeden unentbehrlich, der die Gescheh
nisse in Oesterreich und den Nachfol" 

gestaaten verstehen will.

Glossen, Aufsätze, Notizen, Bilanzkriti
ken des Oesterreichischen Volkswirts 
sind als zuverlässige Führer durch den 
verwickelten Aufbau der Nachfolgestaa

ten anerkannt.

Seine gesammelten Jahrgänge bilden 
eine unerschöpfliche Fundgrube sonst 
nur schwer erreichbaren wirtschaftspo
litischen und statistischen Materials.

Bestellungen nimmt jede Buchhandlung sowie 
die Verwaltung des Oesterreichischen Volks» 
wirts in Wien IX, Porzellangasse 27, entge
gen. Der Bezugspreis beträgt viertelj. Din. 190- 
mit Zustellung. Das Abonnement kann jeder

zeit beginnen. Probenummern kostenlos.
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Sadržaj:

Јадранска пловидба д. д., Сушак 

Hercegnovska banka a. d., Hercegnovi

Континентално баукситно рудокопно и индустријеко д. д. у Загребу

ЈАДРАНСКА ПЛОВИДБА Д. Д., СУШАК

Код нас се туризам све више развија и на путу 

je да постане једна-. од најактивнијих грана наше при- 

вреде, нарочито на Приморју. Поред лепота наше обале, 

туристе привлачи тамо и удобност путовања на нашим 

паробродима. Нашој обалној пловидви мора се то при- 

знати. To joj се признаје и на страни. Пловни парк je 

добро опремљен и одржава се у савршеном реду, тако 

да задовољава све потребе туристичке публике. Наша 

паробродарска друштва су одавна увидела, да није до- 

вољно повезати купалишна и туристичка места мрежом 

редовних пруга, него да се путницима мора пружити и 

савремени конфор на броду, јер брод je први хотел у 

који они обично наиђу, a паробродарско друштво je 

њихов први угоститељ.

Поред већег броја мањих јединица, које саобраћају 

на краћим релацијама, ми имамо већ и знатан број ве- 

ликих, лепих и удобних лађа, које претстављају поиое 

наших паробродарских друштава. To су прави пливајући 

хотели, најмодерније уређени и снабдевени свиме што je 

потребно за савремени конфор, угодан боравак и разо- 

ноду путника. Поред необично укусно уређених тури- 

стичких лађа „Краљица Марија“ и „Принцеза Олга“, које 

припадају Југославенском Лојду, као и бродовз „Краљ 

Александар I“ и „Куманово“, који припадају Дубровачкој 

пловидби, истиче се и неколико првоклаених путничких 

пароброда, који су својина Јадранске пловидбе, као „Пре- 

столонаследник Петар“, „Југославија“, „Карађорђе”, ],Љу- 
бљана”, „Загреб“ итд.

Иначе, „Јадранска пловидба“ има доминантан поло- 

жај у нашој обалној пловидби, na je огроман и њен зна- 

чај за развитак туризма на нашем Приморју, јер се ин- 

тензивни промет странаца на нашим обалама претежним 

делом врши њеним паробродима. Ситуација Јадранске 

пловидбе битно се разликује од оне осталих наших во- 

дећих паробродарских друштава. Док je код Југославев- 

ског Лојда и Дубровачке пловидбе слободна пловидба 

још увек важнија од обалне, код „Јадранске пловидбе“ 

тежиште рада лежи у обалној пловидби. Осим пловидбе 

уз наше обале друштво подржава и редовне пруге с Ита- 

лнјом, Албанијом и Грчком.

Јадранска пловидба je прошле године са 53 паро- 

брода и 3 моторна брода одржавала поштански, путиич- 

Ки и теретни саобраћај на 52 разне пруге. Друштвени 

бродови су лристајали у 207 домаћих и 42 страна лри- 

станишта, и превезли су у току године преко 1 милиоп 

300 хиљада путника и око 200 хиљада тона р,о.бе. Треба 

нагласити да су прошле године одржаване свакодкевне 

брзе пруге из Сушака за Далмацију, што je наишло ш  

одобравање у земљи и у иностраеству. Туристичка пруга 

за Пиреј одржавана je петнаест.одневно. Локална служба

обављана je као и раније. У том погледу ниј.е било ro- 

тово никаквих знатнијих промена. Саобраћај поред наше 

обале дао je задовољавајући резултат. Иностране пруге 

с Италијом, Албанијом и Грчком претрпеле су губитке 

због царинске борбе између Чехословачке и Грчке, због 

строгих девизних прописа и због извођења санкција пре- 

ма Италији.

Коначни резултат пословања ипак задовољава, тако 

да се с обзиром на постигнуту чисту добит 1935 може 

убројати међу релативно боље године. Јадранска пло- 

видба има то да захвали најригорознијој штедњи, као и 

енергичном тражењу нових извора прихода и настојању 

да се постојећи извори појачају. Без поменутих мера 

успех пословања био би доста неповољнији него у прет- 

ходној години, јер je знатно опао број туриста из Ау- 

стрије и Немачке. A за наше приморје ти. су туристи 

били готово најбољи гости: прво што су били многоброј- 

ни, a друго што су просечно боље ситуирани од просеч- 

ног госта из других држава, које у већој мери учествују 

у нашем туристичком промету.

Биланси Јадранске пловидбе за четири последње 

године овако изгледају :

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

златних обичних

Бродови 16.526 16.046 103.590 104.210

Непокретности 247 247 1.500 1.500

Инвентар и покрет. --- --- — — 735

Роба 167 177 2.284 2.886

Благајна --- --- 382 548

Ефекти 183 182 1.842 1.778

Дужници 2.391 3.741 43.254 49.602

Г убитак 992 1.116 --- ---

Пасива

Главница 12:000 12.000 72.000 72.000

Резервни фонд 37 38 21 281

Фонд амортизације 4.700 5.226 36.838 41.209

Фонд осигурања 1.586 1.758 20.835 22.263

Ф.онд за обнову бродовља --- --- 374

Неисплаћена дивиденда --- --- ---- 288

Повериоци 2.098 2.408 17.253 20.010

Прелазне позиције --- --- 972 49

Добитак --- --- 4.933 4.785

Збир биланса --- --- 152.852 161.259

До 1933 друштво je билансирало у златним динарима; 

у току 1934 златни динари су претворени у обичне. Пре- 

ма томе цифре из два последња биланса гласе на дана- 

шње динаре. Збир биланса у 1935 износи 161,'26 милиона 

и већи je за 8,4 милиона него у претходној годипм. Ако
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ce најпре задржимо код пасиве, видимо да су порасла 

како туђа тако и сопствена средства. Повериоци cv по- 

расли за 2,75 милиона динара, са 17,25 на 20 милиона. 

To je у вези са знатним порастом дужника у активи 

Фонд амортизације je такође за 4,37 милиона већи. Он je 

већ достигао 40% од исказане вредности пароброда и 

износи 41,2 милиона према 36,8 милиона динара у 1934 

години. И фонд осигурања je порастао за 1,43 милиона, 

Он износи 22,26 милиона према 20,83 милиона динара у 

претходној години. Осим тога ce јавио и један нсви 

фонд, и то „за обнову бродовља“ који износи 374 хил». 

динара. Укупна сопствена средства, урачунавши и непо- 

дељеиу добит, износе 141 милион динара, a туђа 20 ми- 

лиона. Према томе, однос je необично повољан. Да л.р- 

жава није у заостатку с исплатом субвенције, Јадранска 

пловидба не би уопште морала да ce служи туђим сред- 

ствима. To je најбољи доказ њене огромне финансијске 

снаге.

Преко 95% обртног капитала отпада на бродове и 

дужнике. Дужници износе 49,6 милиона. Од тога су разни 

дужници 6,2 милиона, a доспела и неисплаћена субвен- 

ција 43,4 милиона. Због заостатка исплате субвенције 

друштво je осећало оскудицу у новчаним средствима, 

због чега није било у могућности да гради ниједан нови 

брод. Иначе, постојећи бродови су прошле године, као 

и увек раније, редовно поправљани, a за локални сао- 

браћај купљени су моторни бродови „Вила“ и „Лабуд“. 

Осим тога, пароброди „Карађорђе“ и „Љубљана“ су пот- 

пуно реконструисани и обновљени, тако да сада одгова- 

рају свим модерним захтевима конфора за путнике. Бро- 

дови „Јасон“ и „Шибеник“ су искључени из друштвене 

флоте и распремљени. Вредност целе флоте je исказана 

са 104 милиона динара, за пола милиона више него у

1934 години. A ko ce од тога одузме фонд амортизације 

од 41,2 милиона и фонд осигурања од 22,2 милиона, види 

ce да права вредност бродовља није исказана са више 

од 41 милион динара. A она je стварно знатно већа, јер 

ту има и неколико нових објеката који сами толико вреде.

Код осталих позиција у активи није било знатнијих 

промеНа.

Рачун губитка и добитка

Расходи 1932

У

1933

хиљадама

1934

динара

1935

златних обичних

Пренос губитка 685 992 --- --- -

Одржавање и преправка

бродовља 905 782 12.468 12.523

Управни трошкови 394 397 4.702 5.155

Камата 105 110 1.328 297

Амортизација 603 677 4.560 4.581

Курсна разлика 190 6 -- - --- -

Дубиозе 20 •--- --- ---

Додитак ---- --- 4.933 4.785

Приходи

Пренос добити --- -— - --- 370

Пословање пруга 1.911 1.848 27.750 26.376

Курсна разлика --- --- - 240 595

Г убитак 992 1.116 ■— - — -

Збир прих. или расхода 2.903 2.964 27.990 27.341

Приход пословања у 1935 био je 26,37 милиона од- 

носно за 1,38 милиона динара мањи него у претходној 

години. Чисти добитак je ипак само за 148 хиљада ди- 

нара мањи,. у првом реду због смањења расхода на ка- 

. мате, са 1,33 милиона у 1934 на 297 хиљада у 1935. Иначе, 

. за одржавање и поправке бродова издато je 12,5 милиона, 

готово једнако као и у 1934. Управни трошкови са 5,15

милиона били су за 450 хиљада већи него у претходној 

години. Амортизација износи 4,58 милиона према 4,56 

милиона у 1934.

Чисти добитак износи 4 милиона 415 хиљада, a ca 

■преносом из 1934 године — 4 милиона 785 хиљада. Од 

•гога je употребљено за 5% дивиденду 3,6 милиона, за 

тантијему 434 хиљаде, за резервни фонд 210 хиљада, за 

фонд обнове бродовља 221 хиљада, a остатак од 320 

хиљада преноси ce на нови рачун.

У Управном одбору Јадранске пловидбе су г. г.: 

д-р Едо Гргић, претседник; Светислав Милосављевић и 

Божо Банац, потпретседници; Максо Антић, д-р Алексан- 

дар Горуп, Стеван Карамата, Марко Лучић-Роки, Љубо- 

мир Мирковић, д-р Бранко Пливерић, д-р Стјепан Поси- 

ловић, Анте Рисмондо, д-р Јосип Смодлака, д-р Свети- 

слав Шумановић, Анте Шврљуга, Божидар Шврљуга и 

Стеван Тубић, чланови. Чланови дирекције су г. г.: 

Анте Рисмондо, Богдан Дурбешић, Богомир Гркинић и 

д-р Божидар Смодлака. У надзорном одбору налазе ce

г. г.: Милан Гремер, д-р Нико Бонетић, инж. Петар Бра- 

дановић, д-р Максо Дујмовић, Стјепан Ковачевић, д-р 

Винко Микуличић, Ђуро Милош, Звонимир Рихтман и д-р 

Петар Рисмондо.

HERCEGNOVSKA BANKA A. D., HERCEGNOVI

Hercegnovska banka u Hercegnovom osnovana je tač- 

no pre 15 godina, naime 1921 godine sa glavnicom od 600 

hiljada dinara. Zavod je čisto domaći i potpuno nezavisan. 

Njegova prethodnica bila je Srpska Kreditna Zadruga, koja 

je osnovana još 1905 godine. Usled naglog razvitka bankar

skih poslova u krajevima, u kojima je Srpska kreditna za

druga delovala, rešeno je odmah posle rata da ona izvrši 

tihu likvidaciju i da prepusti rad novoosnovanoj Hercegnov- 

skoj banci. Ovoj poslednjoj je za vrlo kratko vreme pošlo 

za rukom da se sjajno afirmira i da znatno proširi krug svo

jih poslovnih prijatelja. U vezi s tim glavnica je već 1922 go

dine povišena na 1,2 miliona dinara, a podeljena je na 12 hi

ljada akcija od po 100 dinara.

Poznato je da $u se naši novčani zavodi na jugu Dal

macije i u Crnoj Gori u godinama bankarske krize morali 

boriti s neobičnim teškoćama, koje su bile čak i veće nego 

u drugim krajevima naše zemlje. Njihova delatnost je usko 

povezana sa opštim privrednim stanjem seljaka u tim kraje

vima. Za seljake iz područja Hercegnovske banke pretstav- 

ljaju životno pitanje rod maslina i cene ulja. Međutim, ove 

su, kao i cene svih ostalih biljnih proizvoda, znatno opale, 

usled čega je osetno smanjena i mogućnost tamošnjih seljaka 

da vraćaju dugove.

Blagodareći tome, što se njome uvek neobično oprezno 

upravljalo, Hercegnovska banka je ipak sjajno izdržala tešku 

borbu, čime je dala dokaza o opravdanosti svog postojanja. 

I u najtežim momentima bankarske krize ona je, oslanjajući 

se gotovo isključivo samo na sopstvenu snagu, u punoj meri 

odgovarala svima zahtevima svojih ulagača. Što je redak slu*- 

čaj, naročito za male i srednje provincijske banke, ona je 

i u godinama krize davala nove kredite, tako da se može 

reći da joj je rad u tome pogledu tekao skoro normalno. 

To je bilo od ogromne koristi po tamošnje krajeve. Inače, 

treba priznati, da su i tamošnji seljaci, iako siromašni, uglav

nom dosta dobro odgovarali svojim obavezama, bez obzira 

na zakonsku zaštitu. Inače, kod Hercegnovske banke nije 

bilo hi prekomernog podizanja uloga, jer ona uživa na svo

me području najveće poverenje.

Glavne bilansne pozicije Hercegnovske banke za četiri 

poslednje godine ovako izgledaju:
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Račun izravnanja 

Aktiva 1932 1933 1934 1935

Gotovina 257

u hiljadama dinara 

774 331 134

Potraž. kod novč. zavoda 717 720 1.229 1.058

Hartije od vrednosti 644 559 551 505

Menice 3.104 2.779 2.665 2.366

Dužnici po tek. rač. 7.317 4.177 2.966 3.137

Hipotekarni zajmovi 1.950 3.304 4.188 3.907

Utužena potraživanja 168 496 572 623

Nepokretnosti 210 210 503 503

Nameštaj 42 42 38 44

Pasiva

Glavnica 1.200 1.200 1.200 1.200

Rezervni fondovi 518 549 549 622

Ulozi 10.889 10.064 9.917 10.225

Ulozi na tek. rač. 853 1.035 1.151 —

Poverioci 217 — — 13

Reeskont 450 — — —

Razna pasiva 177 - 126 122

Ostave itd. 6.494 — —

-Čisti dobitak ■ 106 75 98 95

Zbir bilansa 20.904 13.063 13.044 12.277

Obrtni kapital 14.410 13.063 13.044 12.277

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Kamata 735 546 531 430

Troškovi 211 219 218 196

Porezi 127 101 87 50

‘Otpisi 12 214 14 59

'Kurs. razlike efekata 133 — — —

' Dobitak 106 75 98 95

Prihodi

’ Kamata 1.269 1.093 847 719

-Nepokretnosti 12 10 30 31

Provizije 27 20 10 10

Kursna razl. efekata — — 59 49

JPrenos dobitka 17 — 3 21

Zbir prihoda ili rashoda 1.325 1.156, 949 830

Dividenda 8% 6% 6% 61%

Glavnica je ostala nepromenjena sa 1,2 miliona dinara. 

Rezervni fondovi krajem 1935 iznose 622 hiljade prema 549 

hiljada u 1934. Razlika potiče otuda što je iz dobitka na kur- 

snoj razlici hartija od vrednosti obrazovan posebni rezervni 

'fond koji iznosi 72 hiljade dinara. Inače, redovni rezervni 

fond iznosi 549 hiljada, jednako kao i u toku dve prethodne 

:godine.

Treba naglasiti da je Banka već u toku 1933 dobrovolj

no isplatila sve svoje poverioce i ceo reeskontni kredit, tako 

da se ove pozicije u bilansima za poslednje tri godine više 

i rte 'javljaju. Krajem 1930 ulozi su bili 14,15 miliona dinara; 

u 1935 oni iznose 10,22 miliona. Odliv u 1931 i 1932 godini, 

koje su bile najteže, iznosio je samo 2,4 miliona odnosno 17<fc 

od iznosa uloga u 1930 godini. U 1933 i 1934 novog odliva 

•uloga ;yiše nije ni bilo. Međutim, u toku 1935 ulozi su opet 

smanjeni ža oko 840 hiljada dinara. To nema nikakve veze 

s poverenjem ulagača u Hercegnovsku banku, već je uglav

nom  izazvano maksimiranjem kamatnih stopa. Ulozi su se 

►podizali za podizanje nepokretnosti i za ulaganje u druge

poslove, koji obezbeđuju bolje ukamaćenje od onog koje 

Banka na osnovu zakonskih odredaba može da odobri.

U aktivi se primećuje da menični portfelj postepeno 

opada. Krajem 1935 on ne dostiže ni 2,4 miliona, dok je u

1930 iznosio 3,7 miliona dinara. Dužnici po tekućem računu 

takođe su svake godine sve manji. U 1935 oni iznose 3,13 

miliona prema 7,69 miliona u 1930 godini. Jedino su hipote

karni zajmovi u porastu. Krajem prošle godine oni su bili

3,9 miliona prema 1,8 miliona krajem 1930. To ipak ne znači 

da je Banka poslednjih godina odobravala nove dugoročne 

kredite. Porast potiče otuda, što su izvesni neobezbeđeni zaj

movi po tekućim računima pretvoreni u hipotekarne. Utužena 

potraživanja bilansirana su zasebno. Krajem 1935 ona iznose 

623 hiljade prema 572 hiljade u prethodnoj i samo 63 hiljade 

u 1930 godini. Gotovina i potraživanja kod novčanih zavoda 

poslednjih godina stalno su se kretala oko 1,2 do 1,5 miliona. 

U toku 1934 nabavljene su nove nepokretnosti, tako da je 

odnosna pozicija porasla sa 210 hiljada u 1933 na 503 hilja

de u 1934.

Postepeno smanjivanje bruto prihoda, od kojih su naj

važniji prihodi od kamata, bilo je neizbežno, delom zbog sma

njenja aktive, a delom zbog opadanja kamatne stope. Kod 

rashoda imamo takođe manje kamate, dok su administrativ

ni troškovi ostali uglavnom nepromenjeni. Pošto je rigoroz

no otpisano sve ono što je iole sumnjivo, ostao je i u 1935 

godini čisti dobitak iz koga je banka mogla da isplati divi

dendu od 6%, jednako kao i u toku dve prethodne godine 

U 1932 dividenda je iznosila 8%, a ranijih godina po 12% 

godišnje. S obzirom na današnje teške prilike, rezultat pot
puno zadovoljava.

КОНТИНЕНТАЛНО БАУКСИТНО РУДОКОПНО 

И ИНДУСТРШСКО Д. Д. У ЗАГРЕБУ

Према подацима Народне банке о рударској произ- 

водњи у нашој земљи, наша продукција бауксита износи- 
лл je последњих година:

Г одине тона Пораст у односу 

на претходну год
1929 103.366 ---

1930 94.700 ( -  8,4%)
1931 64.842 (—31,5%)
1932 67.086 3,5%
1933 80.855 20,5%
1934 84.828 4,8%
1935 190.057 124,1%
1936 прво полгође 104.681 128,6%

До 1931 продукција je била у знатном опадању. Beh

у 1932 имали смо опет извесан пораст (3,5%). У 1933 у 

односу на претходну годину пораст je износио 20,5%. У

1934 имали смо такође један мали пораст (за 4,8%), али 

још није била достигнута продукција из 1929 године. Ме- 

ђутим, продукција у 1935 била je већ за 84% већа него 

У 1929, Koja je била најбоља и за 124% већа него у 1934. 

Kao што ce види, пораст продукције у току прошле го- 

дине je био огроман, a изгледа да ће у току 1936 године 

бити још знатнији. Наиме, продукција бауксита у првом 

полгођу 1936 je за 128,6% већа него у истом: раздобљу

1935 године. Са много вероватноће ce може тврдити да 

ће продукција у 1936 бити за око 4 пута већа него у

1931 или 1932 години.

Ови подаци нам јасно показују' да ce од прошле го- 

дине и наша индустрија бауксита мора налазити у фази 

полета. Овај полет изазвала су два узрока. Пре свега, 

светска тражња за баукситом и алуминијумом који ce из 

њег добија, све je већа. Наоружање у свету je у пуном 

току. Сви ce спремају, да их евентуалко ратни заплети не
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би нашли неприправне. Фабрике аероплана и .другог .убој- 

ног оружја раде пуном паром ,и требају много алумини- 

јума. Полет наше индустрије бауксита изазван. je н тиме, 

.што vi ми добијамо обимна постројења за прераду баук- 

сита. Тако се у Далмацији код Шибеника диже наша прва 

фабрика алуминијума.

Разуме се да се у вези с тиме осетно поправила и 

ситуација „Континенталног баукситног рудокопног и ин- 

дустријског д. д. у Загребу”, које има богате баукситне 

руднике у Херцеговини и Далмацији (нарочито код Др- 

ниша). Тешкоће с којима се баукситна индустрија морала 

борити до краја 1934, као и нови полет дошли су до 

изражаја и у билансима овог предузећа које je основано 

почетком 1929 године. Биланси за 1929 и 1930 завршени су 

само с незнатним добитком. Од 1931 до 1934 Континен- 

гално баукситно рудокопно и индустријско д. д. стално 

je закључивало своје билансе са губитком. У 1935 постиг- 

нут je чисти добитак од 380 хиљада динара. To прет- 

ставља 19%-тно укамаћење друштвене главнице. Ако се 

од овог износа одузме пренос губитка из ранијих година, 

за прошлу годину остаје ипак чисти добитак од 324 хи- 

л»аде динара. To би омогућило исплату дивиденде од пре- 

ко 10%. Изгледи су због необично интензивне тражње 

бауксита и за ову годину врло повољни. С друге стране 

je скоро сигурно да ће даиашње стање још дуже потра- 

јати. Иначе, за ово предузеће je необично повољна и чи- 

њеница да се његове наслаге бауксита код Дрниша на- 

лазе у непосредној близини пројектоване нове фабрике 

алуминијума.
Биланси Континенталног баукситног д. д. за послед- 

њ>е 4 године овако изгледају:

Рачун изравнања

Актнва 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Рудар. посед и инвестиц. 4.585 4.559 4.849 7.526

Предкоп 1.161 1.359 1.816 ---

Залихе 4.875 4.846 3.810 6.750

Дужници 1.024 1.346 1.792 12.766

Губитак 86 79 56 ---

Пасива

Г лавница 2.000 2.000 2.000 2.000

Фонд амортизације 924 1.114 1.317 2.021

Резерва за порез ---■ --- 50 250

Повериоци 8.808 9.077 8.957 22.447

Чисти добитак --- --- --- 324

Збир биланса 11.732 12.191 12.324 27.042

У активи имамо само три позиције: залихе, дужни-

ке и рударски посед и инвестиције. У односу на прет-

ходну годину све су знатно повећане. Рударски посед и 

инвестиције исказане су крајем 1935 са 7,52 милиона пре- 

ма 4,85 милиона у 1934. Пораст износи 2,67 милиона ди- 

нара. Стварно повећање вредности рударског поседа и 

инвестиција je само 860 хиљада. Треба, наиме, имати у 

виду да je до прошле године засебно исказиван и „пред- 

коп”, који je у билансу за 1935 ушао у састав позиције 

„рударски посед и инвестиције”. To су у ствари такође 

инвестиције, a претстављају радове на новим рудницима. 

И у 1934 било je нових инвестиција за око 750 хиљада 

динара, тако да укупно повећање у  току последње две 

године износи око 1,6 милиона динара, односно ннвести- 

ције еу крајем 1935 за преко 25% веће него крајем 1933. 

Амортизација у 1935 години износи 700 хиљада динара, 

док je у току две претходне године износила no 200 хи-

љада динара годишње. У неповољним годинама које су  

прошле морало се штедити и на амортизацији. Важно je- 

да она није ипак никада сасвим изостала.

Залихе су такође порасле, са 3,81 милиона у 1934, 

Ha 6,75 милиона динара у 1935. С обзиром на боље из- 

гледе приступило се je интезивнијем раду.

Ипак, највећи пораст показују дужниди, који, изно- 

се 12,76 милиона према 1,79 милиона у 1934 години. Kao- 

што се види, дужници су прошле године уседморостру'- 

чени; у односу на 1932 они су 12 пута већи, a у односу 

на 1930 годину чак 24 пута већи. Пораст дужника je та— 

кође у вези с интензивнијим радом, a вероватно je да се' 

прошле године морало нешто дуже чекати и на плаћање 

продатог бауксита.

Како je главница остала непромењена са 2 милиона, 

a повећање фондова je сразмерно незнатно, морали су у  

вези са порастом свих позиција у активи знатно порасти 

и повериоци. Они износе 22,44 милиона према 8,95 мили- 

она у 1934.

Због интензивнијег пословања и знатног пораста; 

поверилаца иостао je неповољан и однос између сопстве- 

них и туђих средстава (1 према 51/,). Међутим, у току 

1936-и та je незгода уклоњена, пошто je већ у јулу о. г. 

друштвена главница повећана са 2 на 10 милиона динара. 

После тога je однос сопствених средстава према туђима 

no прилиди као 1 према 2, a сопствена средства покри- 

вају све иивестиције и добар део обртног капитала, што- 

се мора означити као необично повољно.

У управи Континенталног баукситног д. д. налазе- 

се г. г.: д-р Јозеф Хилер, Цирих, д-р Јулијо Моган, За- 

греб, д-р Нико Љубић, Сплит, Еуген Вида, Будимпешта, 

Рене Монод, Женева, Паул Голдман, Берлин, Д-р Емер 

Тартаља, Београд.

DIE DEUTSCHE j 
VOLKSWIRTSCHAFT S
Изда вач :  проф.  Др. ХУНКЕ,  Берлин 
Главни уредник: dipl. oec. Ханс РУБАН, Берлин

Главни немачки привредни часопис и побор- 
ник нациовал - социјалистичког привредног 

програма,
Чланци, глосе, белешке и анализе биланса у 
..Die deutsche Volkswirtschaft" најтачније о- 
бавештавају о привредном животу нове Не- 

мачке.
Зато je „Die deutsche Volkswirtschaft“ ва- 
жан и неопходан часопис за све југословен- 
схе економисте и предузетнике. увознике, 
извознике, индустрију, банке и надлештва 
која се иатересују за немачко-јутословенске 

привредне везе,
„Die deutsche Volkswirtschaft“ ради на са- 
радљи свих народа Средње Европе и њихо- 

вом привредном благостању.
„Die deutsche Volkswirtschaft“ излази 3 пута 
месечно, чита се у свима немачким при- 
вредним круговима, и зато je најбољи орган 

за оглашавање.

Претплата t RM 5.— тромесечно Поједижа свеска RM 0,60 
Добвја ое у свима књижарама ж код вздавача

Hatiđe Si Spenersche Buchhandlung 
Max Paschke

Vertag für Wirtschaftswissenschaft Berlin W 35
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PRIVILE GO V ANO IZVOZNO A. D., BEOGRAD

U našim ranijim analizama prikazali smo vrlo opširno 

istoriju osnivanja, prilike koje su prethodile samom osni

vanju »Prizad«-a, njegovu zakonsku i finansijsku osnovu, 

poslovnu organizaciju kao i rad u toku prvih pet godina. 

Zbog toga ćemo se sada ograničiti na kratku rekapitulaciju. 

Društvena firma je protokolisana 15 maja 1930 godine. Sta

tutom glavnica je bila podeljena na dva kola od po 15 mi

liona. Prvo kolo je vrlo brzo uplaćeno: država je preuzela 

12.587 akcija od po hiljadu dinara, privatni privrednici 1663 

komada, a zadružni savezi 750 komada. Već u toku prve 

poslovne godine bila je raspisana i emisija drugog kola ak

cija, ali ona nije uspela. S druge strane, u međuvremenu su 

se promenile i prilike, pa se smatralo da povišenje glavnice 

na 30 miliona nije više ni potrebno. Zbog toga je zbor akci- 

onara, koji se održao 14 novembra 1932 god., odlučio đa se 

uplaćeni deo druge emisije u iznosu od 515 hiljada dinara 

vrati akcionarima, sa dodatkom 8% kamate.

U toku prve godine svog rada »Prizad« se bavio 

uglavnom izvozom tri artikla: pšenice, kukuruza i vina. Pri 

tome se prvenstveno mislilo na praktičnu primenu mnogo 

preporučivanog državnog intervencionizma i na koncentraciju 

izvoza, u cilju obezbeđenja što većih cena za proizvođače. 

Posle završetka prve poslovne godine država je monopo- 

lisala svu trgovinu pšenicom, a izvršenje je povereno »Pri- 

zadu«, koji je na taj način pretvoren u 100% agenta države 

za organizaciju žitnog režima. Razume se da je u vezi s tim 

aktivnost za sopstveni račun morala gotovo sasvim prestati. 

U leto 1932 godine ukinut je monopol trgovine pšenicom, 

pa su tražena nova polja rađa, koja su imala da posluže 

kao naknada za ukinuti žitni režim i mlinski režim. Vinsko 

odeljenje je postojalo još ranije. Početkom 1933 osnovan je 

Zavod za izvoz opitima kao odeljenje »Prizada«. Osnovano je 

i odeljenje za izvoz voća, kožarsko odeljenje i odeljenje za tr

govinu raznim poljoprivrednim proizvodima (pasulj, šljive, 

orasi itd.). Nije napuštena ni trgovina žitom, ali se sada u 

stvari radi samo o izvozu po pojedinim preferencijalima. U 

prošloj godini proširen je rad Prizada i na intervencije na 

tržištu za uljarice.

Iako je u toku prošle poslovne godine poslovanje bilo 

znatno slabije nego u 1934/35, ipak se mora konstatovati da 

je »Prizad« i u svojoj šestoj poslovnoj godini sa puno uspeha 

vršio namenjeni mu zadatak na održavanju cena poljopriv

rednih proizvoda. Neobično prisna bila je i njegova sarađ- 

nja sa proizvođačima i zadrugarstvom. Inače, njegov rad u 

prošloj godini još jednom je dokazao da je »Prizad« postao 

neophodan organ za izvođenje naše ekonomske politike, a 

naročito za izvođenje preferencijala i podelu odnosne koristi 

među proizvođače.

Poslovna godina koja je predmet sadašnje analize tra

jala je od 1 jula 1935 do 30 juna 1936 godine, a glavna skup

ština koja je odobrila završne račune i primila izveštaj upra

ve održana je 3 oktobra ove godine. Izveštaj uprave, koji 

pretstavlja čitavu studiju, podeljen je na opšti i specijalni 

dco. U opštem delu izložene su privredne prilike a naročito 

prilike poljoprivrede u svetu i u našoj zemlji. U drugom delu, 

koji se odnosi na rad samog »Prizada«, prikazani su detaljno 

i neobično iskreno svi poslovi kojima se društvo bavilo u 

toku prošle godine.

Posao sa pšenicom. ЕвнРо prirodi poslova, najvažnija 

grana »Prizadovog« rada imala bi da bude posao sa žitari

cama. Njegova intervencija na domaćem žitnom tržištu mora 

da računa sa tri osnovna elementa: sa izvoznim viškom, sa 

svetskim cenama i povlašćenim kontingentima koje uživamo 

na osnovi trgovinskih ugovora. Pred žetvu 1935 godine pro

gnoze izvoznog viška pšenice kretale su se od 15 do 28 hi

ljada vagona, a ni perspektive razvoja svetskih cena nisu 

bile povoljne. Situacija je izgledala tim nepovoljnija, što se 

nije moglo računati s izvesnošću ni s izvoznim kontingentima 

koji su nam odobreni. Austrijski izvozni kontingent od 5 

hiljada vagona već nekoliko godina nema nikakve praktične 

vrednosti, jer je carinska povlastica koju nam daje Austrija 

sasvim nedovoljna. Za Nemačku za 1935/36 godinu nismo 

uopšte imali pšenični kontingent. Moglo se jedino računati s 

čehoslovačkim kontingentom od 10 hiljada vagona, ali je i 

tu postojala velika neizvesnost u pogledu rokova isporuke. 

Početna otkupna cena za pšenicu Tisa I utvrđena je sa 126 

dinara, a za ostale vrste srazmerno.

Početak kampanje bio je obeležen brzim tempom po

nude. U julu 1935 »Prizad« je kupio za 59.5% više pšenice 

nego u istom mesecu 1934 godine. Međutim, već u avgustu 

,1935 priliv robe se usporava, a u septembru pijačne cene su 

iznad Prizadovih, tako da prestaje i potreba njegove inter

vencije. U maju 1936 »Prizad« opet mora da interveniše i 

održava cene na bazi šlep Tisa 140 dinara. Prvog juna 1936 

intervencija je obustavljena i cene padaju na 125 dinara po 

kvintalu baza šlep Tisa. Prema tome, intervencija »Prizada« 

u prošloj poslovnoj godini sastojala se iz dva perioda: je

senjeg i proletnjeg. U jesenjem periodu kupljen je 3091 va

gon pšenice. Izvoz nije bio potreban, pa je najveći deo (3 

hiljade vagona) prodat Ministarstvu vojske i mornarice. U 

maju 1936 kupljeno je 1990 vagona. Od toga je 1660 vagona, 

što pretstavlja u stvari celi prošlogodišnji izvozni višak, iz

vezeno preko Braile za kontinent, jer se ni ova roba nije 

mogla izvesti na račun kontingenta u čehoslovačku, pošto je 

ona raspolagala velikim starim zalihama.

Kao što se vidi, prošlogodišnji izvozni višak pšenice 

bio je tako neznatan, đa bi se moglo pomisliti da je inter

vencija »Prizada« u prošloj godini bila nepotrebna. Međutim, 

na početku kampanje ponuda robe je bila tako velika, a raz

vitak prilika je igleđao tako nepovoljan, da je lako moglo 

doći do brzog izvoza. Zasluga je intervencije »Prizada«, da



82
smo izbegli izvoz robe uz niske i docniji neizbežni uvoz uz 

visoke cene.

Rad sa kukuruzom. — Prinos prošlogišnje berbe kuku

ruza bio je slab, pa su i domaće cene bile gotovo stalno iznad 

izvoznog pariteta. Od početka oktobra 1935 do kraja 1936 

izvezli smo svega 6344 vagona kukuruza. Od toga otpada na 

izvoz »Prizada« samo 50 vagona. To znači da nismo mogli 

u celini realizovati ni povlašćene kontingente. Inače Priza- 

dov rad kukuruzom u prošloj godini bio je, uglavnom, ogra

ničen na nabavku i isporuku robe našim pasivnim krajevi

ma. Celokupni Prizadov promet kukuruzom u prošloj poslov

noj godini iznosio je 2993 vagona.

Rad sa pasuljom. —  I rod pasulja je bio slab, tako da 

smo imali i minimalan izvozni višak. »Prizad« je izvezao 

svega 15 hilj. kg. pasulja u Italiju i 195 hiljada kg. u Ne- 
mačku.

U odnosu na prethodnu godinu poslovanje Prizado- 

vog odeljenja za žito je znatno smanjeno. Dok je u 1934/35 

kupljeno 19.430 vagona robe, u 1935/36 je nabavljeno samo 

7780 vagona.

Uljarice. — 14 juna 1936 objavljena je Uredba o snab- 

devanju industrije semenskog ulja uljanim semenom. Staranje 

i kontrola nad njenim izvršenjem povereni su »Prizadu«, koji 

je već krajem 1935/36 poslovne godine pristupio organizaciji 

za izvršenje intervencionog posla u tom artiklu. Sam posao 

počeo se vršiti tek po isteku prošle poslovne godine.

Rad sa suvom šljivom. — Izvozni višak suvih šljiva 

u 1935/36 bio je 1015 vagona (prema 2100 vagona u 1934/35). 

Od toga je izvezeno u Nemačku 347 vagona (u 1934/35 go

dini 1060), u čehoslovačku 332 (550), u Mađarsku 43, u Ita

liju 40 (125), a u ostale zemlje 31 vagon. Prizad je u tom 

izvozu učestvovao sa oko 390 vagona (u Nemačku i Italiju), 

.a ostatak su izvezli privatni izvoznici, ali su za svu robu na 

našem tržištu bile merodavne Prizadove eene. One su iznosile 

prosečno dinara 550.—■ za garnituru paritet Valjevo, dok je 

paritetna kalifornijska cena bila za oko 50% manja od naše. 

Uprava »Prizada« konstatuje u svom izveštaju da su se pro

šle godine, posle pauze od više godina, na nemačkom tr

žištu naše šljive mogle prodavati etivirane u originalnim san

ducima. Etiviranjem je poboljšan njihov kvalitet. Na taj način 

su, i pored slabog roda, naše etivaže bile znatno više zapo

slene nego u toku ranijih godina, u kojima je inače pro

izvodnja šljiva bila veća. Na jednoj od poslednjih sednica po

slovni odbor »Prizada« je rešio da stavi na raspoloženje 1 i 

po milion dinara seljacima kao svoju pomoć za podizanje 

modernih sušnica za šljive.

Rad sa pekmezom. — »Prizad« je intervenisao i na do

maćem tržištu pekmeza, koristeći se mogućnošću koja nam je 

bila pružena kontingentom pekmeza za Nemačku od 100 

vagona. U glavnoj sezoni »Prizad« je uspevao da drži cenu 

pekmeza na din 425.— za 100 kg. paritet Kragujevac. Među

tim, kako je proizvodnja bila za oko 50 vagona veća od 

mogućnosti povoljnog plasmana, i cene su docnije nešto po

pustile. Ceo višak je ipak izvezen, i to u Nemačku 150 va

gona, mesto ugovorenih 100 vagona, a u druge zemlje oko 

100 vagona. Za prodati višak od 50 vagona u Nemačku cena 

pekmeza se morala sniziti na 360 dinara za 100 kg.

Izvoz jabuka i grožđa u Nemačku. — Pošto nam nije 

konvenirao izvoz pakovanih jabuka u velikim sanducima, za 

koji nam je Nemačka odobrila znatniji kontingent, po pred

logu »Prizada« tražiii smo od Nemačke da nam odobri da iz

vezemo 1100 vagona jabuka u rasutom stanju, s tim da nam 

se u zamenü kontingent pakovanih jabuka snizi na 100 va

gona. Taj korak se pokazao koristan: od kontingenta pa

kovanih jabuka nije iskorišćeno ništa, dok je roba u rasu

tom stanju izvezena u celini. Za izvoz jabuka »Prizad je po- 

delio na ime premija 691 hiljadu dinara. I izvoz grožđa u 

Nemačku povećan je sa 75 vagona u 1934/35 na 125 vagona

u 1935/36. U ostale zemlje izvezeno je prošle godine 396 va

gona grožđa. Na ime premija »Prizad« je dao 391 hiljadu 

dinara, što je takođe povoljno uticalo na izvoz grožđa.

Obim posla Prizađovog odeljenja za voće za vlastiti ra

čun porastao je u 1935/36 na 545 vagona prema 500 vagona 

u 1934/35. Poslovanje ovog odeljenja potpuno je zadovoljilo 

privredne interese zemlje. Treba spomenuti da je »Prizad« 

prošle godine osnovao i naročiti fond za unapređenje našeg 

voćarstva, kome je za početak obezbeđena suma od 3 mi

liona dinara.

Posao sa opiumom. —• Otkup opiuma vršen je kao i 

ranijih godina, ali je otkupna cena smanjena od 25 na 20 

dinara po jedinici morfina. Otkupljeno je 72,85 hiljada kg 

opiuma za 14,86 miliona dinara (prema 53.6 hiljada kg. za

14.36 miliona dinara u 1934/35). Prodaju opiuma, u smislu 

jugoslovensko-turske konvencije, vršio je zajednički pro

dajni biro u Carigradu. On je prodao 19.345 kg. morfina, od 

čega otpada na jugoslovenski opium 5.552 kg., a na turski 

13.793 kg. Po konvenciji naša roba treba da učestvuje u 

prodajama sa 25%, a stvarno je učestvovala sa 28,7%. Do 

prekoračenja je došlo zbog toga, što se na američkoj pijaci 

traži isključivo naša roba zbog veće sadržine morfina. Pro

dajne cene opiumu kretale su se oko 115 francuskih fra

naka po kg. cif Njujork, na bazi 12% morfina u kg. Prodaja 

je tekla povoljno. Ipak su »Prizadovi« raspoloživi stokovi u 

porastu. Oni su iznosili:

30-VI-1934 9.054.6 kg.

30-VI-1935 48.864.6 »

30-VI-1936 61.929.8 »

Ovo stalno povećavanje stokova pretstavlja ozbiljan 

rizik. Zbog toga će se morati pristupiti ograničavanju pro

izvodnje, jer je u protivnom slučaju srozavanje cena ne

izbežno.

Na prodaji opiuma u prošloj godini »Prizad« je po

stigao bruto zaradu od 5,2 miliona dinara. Kad se od toga 

oduzmu režijski troškovi od 1,6 miliona, ostaje čista zarada

od 3 miliona 603 hiljade dinara. Ovaj iznos je u celosti re-

zervisan za eventualne buduće gubitke u poslu s opiumom. 

S obzirom na opasnost od automatskog gomilanja stokova, 

ovaj postupak »Prizada« može se samo pohvaliti. Inače, tre

ba spomenuti da je »Prizad« pristupio reorganizaciji svojih 

ustanova za otkup opiuma u cilju izbegavanja zloupotreba 

i zaštite proizvođača.

Rezultat rada pojedinih odeljenja pokazuje nam sledeća 

tablica (u hiljadama kg. odnosno u hiljadama dinara):

Vrsta robe Zalihe i kupovine Prodaja i zaliha Zarada

kg. din. din. din.

Pšenica 47.545 64.478 68.627 4.149
Kukuruz 29.932 30.515 31.642 1.127

Pasulj 210 669 753 84

Brašno i ječam 97 198 207 8
Šljive 3.953 22.746 22.874 127

Pekmez 1.504 6.089 6.316 227
Morfin 13.75 ' 31.926 37.130 1.601*)

Ukupno 156.621 167.549 7.323

Prošlu poslovnu -godinu karakteriše znatno smanjenje 

obima posla, koje je u vezi sa slabim radom i slabim iz

voznim mogućnostima. Dok su kupovine društva u 1934/35 iz

nosile preko 21.000 vagona razne robe u vrednosti od oko 

300 miliona dinara, u toku prošle poslovne godine je na

bavljeno samo oko 8.000 vagona robe u vrednosti od oko

140 miliona dinara. Ovim se ciframa ipak ne može sasvim 

meriti značaj »Prizada«. Njegov prošlogodišnji uspešni inter

vencionistički rad je bio ograničen na izvesna kraća vre-

®) Po odbitku izdvojene rezerve za eventualne bu

duće gubitke.
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imenska razdoblja, ali — suprotno ranijim skupim eksperi

mentima — nije zahtevao ni najmanju žrtvu sa strane dr

žavne kase.

Finansiranje poslova. — Potrebni krediti otvoreni su 

»Prizadu« kod Narodne banke, Poštanske štedionice i Držav

ne hipotekarne banke u ukupnom iznosu od 190 miliona di

nara. S obzirom na manji obim posla »Prizad« nije ni isko

ristio ceo kredit koji mu je otvoren. Inače kreditima privat

nih banaka u toku prošle godine »Prizad« se nije uopšte slu

žio, iako su mu bili nuđeni.

Završni računi »Prizada« za 4 poslednje godine pružaju 

sledeću vrlo interesantnu sliku:

Račun izravnanja

Aktiva 1932/33 1933/34 1934/35

u hiljadama dinara

1935/36

Blagajna 519 573 672 1.758

'Nar. bka, Hip. i Pošt. 500 1.998 — —
Bonovi Min. fin. ■— 161 8.000 44.130

Klirinški čekovi 

>Roba:

■— --- — 143

Opium 342 3.338 16.386 14.420

Pšenica — 6.519 •— —
Kukuruz 148 7.440 402

Kože 3.421 5.502 515 —
Vino 1.512 213 ■— —
šljive — 484 — 214

Pasulj i razno 741 — —

i .'kupno 6.165 23.497 17.303 14.634

.Dužnici:

Domaći 27.666 37.561 25.853 —

Strani komitenti 3.082 28.535 20.938 —

Sumnj. potraž. — — 8.988 —

Banke —• — — 4.855

Ostali dužnici — — — 47.151

Ukupno 30.729 66.096 55.780 52.006

Nameštaj 567 324 643 682
.Dužn. za preferencija! — — 28.948 3.192
Opium i dobavljači 17.394 1.299 —- —

Filijale — 1.459 — —

Prenosne stavke —■ — 1.638 2.276

Kaucije, ostave itd. 18.781 112.598 149.911 136.027

Pasiva

•Glavnica 15.000 15.000 15.000 15.000

Fondovi:

Min. trgovine 10.439 — — —

Min. poljopr 40 40 40 40

Za intervenciju — — — 25.591

Za voćarstvo — — — 3.000

Za izv. opiuma 949 758 371 12

Rezervni fond 54 46 46 : 57

Penzioni fond — . 8 ■8 8

Ukupno: 11.482 852 465 28.708

Rezerve:

za ev. gub. na opiumu — — — 3.603

za otp. sum. potr. — — 10.809 8.753

za otp. sum. p. Ž. R. — — 2.976 2.973

Ukupno: — —■ 13.785 15.329

Poverioci:

Banke 1.317 43.540 33.005 37.447

Odelj. žita-države 3.047 — 758 —

Min. finansija — — — 2.013

Opium-zavod 5.389 — 1.093

Žit. odelj. — — 1.785 —

Str. koresp. 969 3.661 —- —

Dom. tek. rač. 6.398 26.094 —_

Ostali poverioci — — — 1.195

Ukupno: 17.199 73.295 36.641 40.655

Men. akcepti 12.000 4.000 18.000 15.000
Preferencijal — ■-д— . ■’ 28.948 3.192
Dividenda —. 11 11 __

Pren. stavke — 2.199 i  ■ ■ : . . ■ 629
Dobit 320 49 134 308
Zbir bil. bez kauc. 55.876 95.407 112.984 118.822

Zbir bilansa u 1935/36 iznosi 118,9 miliona prema 112,9 

miliona u prethodnoj godini. Ako posmatramo najpre pasivu, 

vidimo da je glavnica ostala nepromenjena sa 15 miliona, ali 

su fondovi znatno porasli, sa 465 hiljada u 1934/35 na 28,7

miliona u 1935/36. Doduše, fond za izvoz opiuma se gotovo

istopio, ali su obrazovana dva nova fonda: već spomenuti fond 

za unapređenje voćarstva od 3 miliona i fond za intervenciju 

od 25,59 miliona dinara. Ovi fondovi su nastali na taj način 

što je društvo naplatilo na ime starih nenaplaćenih kao i 

ovogodišnjih preferencijala 40 miliona 648 hiljada dinara. Od

tog iznosa upotrebljeno je za intervencione ciljeve i isplatu

premija 12 miliona 57 hiljada, a iz ostatka su formirana po- 

menuta dva fonda. Još nenaplaćeni preferencijali iznose 3,19 

miliona.

Poverioci su porasli sa 36,6 na 40,6 miliona, a menični 

akcepti su smanjeni za 3 miliona dinara, sa 18 na 15 miliona.

Zalihe robe u aktivi u 1935/36 iskazane su.sa 14,63 mi

liona prema 17,3 miliona u prethodnoj godini. Najveći deo 

ovog iznosa (14,42 miliona) otpada na neprodati opium. Za

liha šljiva iskazana je sa 214 hiljada dinara. Sva. ostala roba 

je rasprodata.

Svi dužnici iznose 52 miliona i manji su za 3,78 miliona 

nego u prethodnoj godini. S obzirom na to što je za sumnji

va potraživanja rezervisan u pasivi iznos od 11,73 miliona, 

stvarno iskazana vrednost dužnika ne prelazi 40 miliona di

nara. Treba uzeti u obzir da se među dužnicima nalaze i 

»banke« koje su iskazane sa 4,85 miliona dinara.

Bonovi Ministarstva finansija, koji pretstavljaju uslov- 

no likvidnu gotovinu, porasli su sa 8 miliona u 1934/35 na 

44,13 miliona u 1935/36. Inače, Prizad je za ove bonove life- 

rovao robu za vojsku, kao i za ishranu pasivnih krajeva.

Račun

Rashodi

gubitka i dobitka 

1932/33 1933/34 1934/35 1935/36

Plate 1.497

u hiljadama dinara 

1.542 2.807 2.449

Upr. i adm. troškovi — 574 1.182 844

Režijski troškovi 383 490 2.234 1.248

Filijale — 1.224 — —

Kamate — 90 5.786 2.857

Otpisi 241 8.239 2.663 128

Dobitak 320 49 134 308

Prihodi

Zarada na robi i ost. prih. 2.441 1.769 14.366 7.341

Carigr. op. fond — — 119 —

Fond org. opiuma —• — 267 359
Fond Min. trgovine — 10.439 — —■

Prenos dobitka — — 49 134

Zbir prihoda ili rashoda 2.441 12.208 14.801 7.834

Svi su rashodi u odnosu na prethodnu godinu smanje

ni, i to kamate za preko 50%, režijski troškovi za 44,1%, 

upravni i administrativni troškovi za 28,6% i plate za 12,6%. 

Pad je ipak manji od smanjenja obrta. Zbog toga su svi 

troškovi, ako ih svedemo na promet, u stvari porasli. To je

i razumljivo, jer je »Prizad« uređen za daleko veće obrte od 

prošlogodišnjeg, pa u iznimno slabim godinama niti može 

niti sme da rasturuje svoju organizaciju i da smanjuje svoj
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aparat, jer mora voditi računa i o budućim jačim paslovnim 

godinama.

Bruto-zarada na robi iznosi 7,34 miliona prema 14,8 

miliona u prethodnoj godini. Čisti dobitak je 174 hiljade, a sa 

prenosom iz 1934/35 godine 308 hiljada. Ovaj dobitak je iska

zan nakon otpisa kursnih razlika od oko 4 miliona, nastalih 

pri likvidaciji klirinških potraživanja iz nemačkog i talijan

skog kliringa, i posle restitucije troškova oko intervencije 

na tržištu iz preferencijala.

Iz završnih računa se jasno vidi, da je faza večitog 

eksperimentisanja završena. »Prizad« je ušao u fazu svog pu

nog unutrašnjeg sređivanja. Posle otpisa velikih gubitaka i 

dubioza u toku ranijih godina, danas je stanje »Prizada« od

lično. Velike rezerve kojima on sada raspolaže pružaju mo

gućnost za njegovo efikasno funkcionisanje.

U upravi društva nalaze se sledeča g. g.: Milan Nova

kovič kao pretsednik; d-r Sava Obradović kao potpretsednik; 

inž. Sreten Vukašinović, Zaharije Starčević, d-r Stjepan Po- 

štić, d-r August Pavletič, Bećir Đonlagić, Milija Pavlovič, 

Voja Petkovič i Jože Basaj, kao članovi. U nadzornom od

boru su g. g.: d-r Milutin Bošković, Dimitrije Krsmanović, 

Đoko Perin, Milan Pavlovič i d-r Havliček. Generalni direktor 

je g. Edo Markovič, a komesar g. d-r Boško Mašić.

ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛЕ & KAPO И ЈЕЛИНЕК, 

ЈУГОСЛАВЕНСКО ТРАНСПОРТНО Д. Д., ЗАГРЕБ

Отпремање робе, нарочито за иностранство, je посао 

који изискује стручну спрему. Обичан трговац na и веће 

извозничко предузеће иема могућности да стално прати 

промене железничких тарифа и услова под којима бро- 

дарска предузећа врше превоз робе. Исто ce може рећи 

и у погледу разних необично компликованих царинских, 

трошаринских и полицијских прописа који важе за разли- 

чите врсте робе, нарочито при прелазу државних граница. 

Међутим, без детаљног познавања свега тога немогућа je 

тачна калкулација подвозних трошкова и тачно предви- 

ђање времена кад he роба стићи примаоцу. Због тога су 

међународна транспортна предузећа необично важна за 

развитак спољне трговине, поготово у моментима као што 

су садашњи, кад међународна трговина наилази на толи- 

ке препреке.

Код нас има већи број таквих транспортних преду- 

зећа. Али су за нашу спољну трговину најважнија она 

soja имају разграђену мрежу филијала, афилијација или 

пословних пријатеља. Извозници не воле да раде са више 

хранспортних предузећа, већ дају предност окоме које 

има најраширенију пословну организацију, јер he тако 

моћи да буду иајбоље послужени. Разуме ce да je у вези 

с тим код транспортних предузећа знатно напредовала и 

идеја концентрације. Разна предузећа долазе v уже no- 

словне везе, које често узимају облик потпуне фузије, на- 

рочито ако ce тиме могу смањити и режије. И код иаших 

транспортних предузећа дошло je до спајања. Тако ce и 

Kapo и Јелинек, познато међународно отпремничко дру- 

штво, већ 1932 фузионисало са Интерконтинентале, југо- 

словенским транспортним и прометним друштвом. Седи- 

ште новог друштва je у Загребу, a филијале ce налазе у 

Београду, Љубљани, Новом Саду, Марибору, Суботици и 

Сушаку, дакле у местима која су готово најважнија како 

за нашу извозну, тако и за увозну трговину. Интерконти- 

нентале & Kapo и Јелинек je, осим тога, у уским послов- 

ним везама са читавим низом угледних отцремничких пре- 

дузећа у иностранству, тако да je у стању да чини велике 

услуге нашој трговини.

Билан.си овог предузећа за четири последње годи- 

не показују следећу слику:

Актива 1932. 1933. 1934. 1985-

У хиљадама динара

Благајна 123 83 77 82
Ефекти 69 62 56 50-
Дужници 4.009 3.845 4,275 4,340
Инвентар 150 133 184 177

Г убитак 186 --- • I
Пренос губитка --- 186 --- ---

Пасива

Главница 2.500 2.500 2.500 2.500;
Резерве 40 40 40 40-
Повериоци 1.998 1.567 1.966 1.961

Добитак --- 203 87 148

Збир биланса 4.538 4.310 4.593 4.649'

У структури биланса нема битних промена. Инвести- 

ција нема. Постоји једино канцеларијски инвентар. To- 

значи да ce фирма у случају потребе служи јавним скла- 

диштима. „Дужници" су главна позиција у активи. Обичн» 

ce кредитира возарина, која ce наплаћује од купца при- 

ликом предаје докумената. У односу на претходну годину 

дужници су у 1935 само незнатно већи. To би могло да 

значи да je и посдовање у 1935 било само незнатно ин- 

гензивније него у 1934 години.

Повериоци су остали готово непромењени. Иначе, 

треба напоменути, да властита средства подмирују око 

G09Ć прометног капитала, што je необично повољно. Глав- 

ница Kapo и Јелинек износила je првобитно 250 хиљадз 

динара, али je после повишена на 1 милион динара. Глав- 

ница Интерконтинентале je била 1,5 милиона динара. Тако 

je 1932 главница фузионисаног предузећа утврђена на 2 и 

no милиона динара, колико износи и данас.

Главне позиције рачуна губитка и добитка овако из- 

гледају (у хиљадама динара):

Приходи Управни

Г одина од шпедиције трошкови Добитак Губитак

1930 1.409 1.343 65 ---

1931 1.363 1.303 63 ---

1932 1.178 1.427 —— 187

1933 1.492 1.289 203 --
1934 1.477 1.405 87 ---  •

1935 1.570 1.422 148 ---

Приходи од шпедиције, a то су главни приходи, из- 

носе у 1935 год. 1,57 милиона, односно за 100 хиљада ди- 

нара више него у претходној години. Пораст прихода у 

прошлој години био би и знатнији, да пред крај годи.не 

није обустављен промет са Италијом, због примене санк- 

ција. Иначе, приходи су били иајслабији у 1932. Међутим, 

управо у тој години и спољна трговина je наилазила на- 

највеће тешкоће.

У 1933 било je могуће снизити управне трошковег 

али су ce ови прошле поново попели на ранији ииво и у

1935 су готово једнаки као и у 1932 години.

Чисти добитак износи 148 хиљада динара према 87 

хиљада у 1934 и 203 хиљаде у 1933. Једино je 1932 година: 

завршена са губитком.

У управи су господа: Артур Гвоздановић, Арнолд 

Фрис, Јаков Косер, Крешимир Бровет, Рихард Кевин-Липер, 

Лео Банет, Данило Картагин, Павле Алтштетер, Жигж 

Штајнер и Роберт Радо.
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Сједињене творнице стакла на дионице, Загреб

СЈЕДИЊЕНЕ ТВОРНИЦЕ СТАКЛА HA ДИОНИЦЕ, 

ЗАГРЕБ

Наша индустрија стакла концентрисана je углавном 

на два предузећа: на Сједињене творнице стакла на дио- 

нице, са седиштем у Загребу, и на Панчевачку фабрику 

стакла, са седиштем у Београду. Међусобна конкуренција 

између ова два предузећа готово ни не постоји, јер ce 

Панчевачка фабрика бави скоро искључиво производњом 

стакла за прозоре и плочастог стакла уопште, док су Сје- 

дињене творнице стакла концентрисале своју производ- 

њу на све врсте шупљег стакла, на флаше, чаше, стакло 

за амбалажу итд. Иначе, Панчевачка фабрика стакла je 

једна новија креација, пошто je основана тек 1930/31 го- 

дине, a Сједињене творнице стакла претстављају једно од 

наших најстаријих иидустријских иредузећа, које ce с 

временом претворило у један велики индустријски кон- 

церн, са више фабрика.

Kao акционарско друштво Сједињене творнице ста- 

кла постоје тек 15 година, јер су.основане 1921. Међутим, 

најстарија фабрика која овом предузећу припада je осно- 

вана већ 1856 године у Храстнику у Словеначкој. 30 го- 

дина. доцннје, 1886 године, ову фабрику je преузео пио 

нир наше стакдарске индустрије Вилим Абел, који ју je 

знатно проширио и усавршио. Његови наследннци наста- 

вили су посао .у још ширем обиму. Фабрика у Храстнику 

je модернизована и специјализирана за производњу шуп 

љбг стак.ла за потрошњу ширих слојева. Њен дневни про- 

изводни капацитет износи данас преко 50 хиљада кг ста- 

кла, a фабрика има преко 800 радника. Још пре рата била 

je преузета и фабрика стакла, у Загорју об Сави са 200 

радника. 1916 преузета je и модернизована и фабрика у 

Стражи код Рогатца, која je основана већ 1863 године. 

Ова фабрика има две кадне пећи с укупиим дневним про- 

изводним капацитетом од 45 хиљада кг стакла. Производ- 

ња робе у Стражи je данас готово сасвим механизирана. 

Зато ce овде и израђује у првом реду типизирана роба, 

као флаше за минералну воду, за пиво, лимунаду итд. 

1926 основана je фабрика у Светом Крил^у крај Рогашке 

Слатине, која je преузела рад напуштене фабрике у За- 

горју. Фабрика у Светом Крижу намењена je производњн 

стаклене луксузне робе,. као брушеног стакла, разних сер- 

виса, пантографиране и гравиране робе итд. Благодарећи 

томе њој je пошло за руком да знатно потисне иаш увоз 

скупе робе из Чехословачке, Немачке и Белгије. Својом 

фином робом она осваја не само домаће тржиште, већ je 

продрла и на талијанско тржиште, у Румунију, Бугарску 

и на Блиски Исток. Турска, Египат, Мароко, Алжир итд. 

постали су такође потрошачи наше стаклене робе.

У току 1927 и 1928 године дошле су у интересну 

■сферу Сједињених творница стакла и Творница стакла у

Дарувару, Керамичка индустрија д. д. у Загребу и Српска 

фабрика стакла a. д. у Београду са творницом у Параћи- 

ну. Даруварска фабрика израђује прозорско стакло, сија- 

лице и друге врсте стакла за осветљење, a у Параћину 

производња je специјализирана за шупље и брушено ста- 

кло, a у првом реду за гостионичарску робу, као сифоне, 

иивске флаше итд.

Вођство наше индустрије за шупље стакло, које je 

и данас технички у рукама породице Вилима Абела, успе- 

ло je да концентрацијом и рационализацијом својих твор- 

ница проведе најсавршенију специјализацију производње 

и да издржи без икаквих потреба општу светску депре- 

сију, која je с обзиром на опадање куповне снаге потро- 

шача и у индустрији стакла знатно отежавала продају 

робе. Тако je продаја стакла Сједињених творница, која јс 

у 1930 no фактурној вредности износила око 87 милиона 

динара, због кризе била готово преполовљена. Продаја у 

1932 износила je само 43 милиона динара, али ce благода- 

рећи појевтињењу производње већ у 1933 приметило мало 

опорављење на 44,13 милиона. У току 1934 и 1935 године 

то опорављење ce наставило, тако да je укуина продаја 

у 1935 no фактурној вредности већ за око 30% већа него 

у 1933 години. Тим порастом није ce, додуше, још дости- 

гао нормални промет из година пре кризе, али оздравље- 

ње у нашој стакларској индустрији, чији су најглавиији 

претставник Сједињене творнице стакла, стално и сигурно 

напредује. С нарочитим задовољством исгичемо да je про- 

шле године код Сједињених творница напредовао и из- 

воз робе у иностранство.

Иначе, као доказ великог напретка наше стакларске 

индустрије v погледу техничке усавршености и сразмерне 

јевтиноће може да послужи и чињеница, да су ce Сје- 

дињене творнице, упркос врло слабој царинској заштити, 

без нарочиткх тешкоћа могле да одупру страној конку- 

ренцији која je и прошле године покушавала да ce пу- 

тем демпинг цена уведе на нашим тржиштима. Управа 

напомиње у свом извештају да je с тим у вези морала 

снизити и продајне цене својим производима. Бруто при- 

ходи од продаје, благодарећи рационализацији прои- 

зводње, ипак су порасли. Иначе, у циљу бољег искоришћа- 

вања производног кагјацитета фабрика приступило ce и 

производњи неких нових артикала.

Главне билансне позиције за четири последње годи- 
не показују следећу врло интересантну слику:

Рачун нзравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

У хиљадама динара

Непокретности 3.832 3.832 3.832 3.832
Уређај и машине 7.458 7.717 8.217 8.2/4
Залихе материјала 2,935 3.168 2.992 3.492
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Актива 1932 1933 1934

у хиљадама динара

1935

Роба 7.458 14.172 13.621 13.526
Дужници 39.634 25.312 22.831 23.80/
Хартије од вредности 122 122 122 ■ 122'

Готовина 106 125 80 ' 117

Губитак из ран. год. — 444 873 1.302

Губитак из тек. год. 444 429 428 1.048

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000
Резервни фонд 1.000 1.000 1.000 1.000
Фонд валоризације 370 370 370 370
Фонд амортизације 1.436 1.436 1.436 1.916
Повериоци 48.373 42.515 40.191 42.234
Збир биланса 61.179 55.322 52.997 55.520

Рачун губитка и добитка

Расходи

Трошкови 1.682 1.842 1.799 1.906
Камати 6.009 5.161 4.594 6.851
Порези 672 379 397 1.599
Отпис инвестиција ' — — — 480
Отпис ненапл. потр. 887 242
Пренос губ. из ран. год. — 444 874 1.302

Приходи

Бруто приходи 7.874 6.954 7.249 10.030
Укупан губитак 444 873 1.302 2.350
Збир прих. или расх. 8.318 7.827 8.551 12.380

У всзи са порастом нромзводње и укупие фактурне 
вредности продате робе бруто приходи су прошде године 
гакође пораели за 1,8 милиона, на 10,03 милиона. Упркос 

томе, губитак за прошлу годину je скоро 2 и no пута већи 

него у 1832, 1933 или 1934. Ha страни расхода наћи ћемо 
објашњење за то. Додуше, от-гшс иекаллахивнх. потражи- 
ваша.износи прошле године само 242 хиљаде и мањигје за 
S45 хил.ада него у 1934. Међутим, у истом раздобљ у су 

готово учетворостручени порески издаци, који прошле ro- 

дине износе 1,6 милиона према 397 хиљада динара у 1934. 

Раније порези нису били никада тако велики. У току no- 

следњих година највећи су били у 1929 са 747 хиљада дн- 

нара. Прошле године били су знатно већи и издаци иа ка- 

мату. Они износе 6,85 милиона према 4,59 милиона у 1934. 

Под претпоставком да ce je  дуговање предузећа у току 

читаве прошле године кретало око 42 милиона, издатак за 

к-амате од  6,85 милиона би значио да кредити коштају 

16%. Верујемо да je  каматна стопа ипак знатно нижа, a 

овако велики издатак за камате долази вероватно отуд што 

су повериоци у току године били знатно већи него на 
крају.

Губитак за прошлу годину износи 1 милион 48 хи- 

љада динара. Ако ce томе дода пренос из ранијих годи- 

на, укупни губитак je  2,35 милиона. Управа Сједињених 

творница стакла предложила je својим повериоцима, да 

ce садашња каматна стопа снизи. Треба очекивати да ће 

они тај предлог прихватити, тим ripe што je  то услов за 
даљи нормални развитак предузећа и за елиминисање свих 
губитака.

У управи С.једињених творница стакла су г. г. инж. 
Вилим Абел, инж. Рихард Абел, Иван Хрибар, инж, Адолф 

Кербиц, д-р Бранко Пливерић, Фрањо Латковић, Златко 

Пуклер и Вилим Кинцл.

Збир биланса односно капитал са којим ради npe- 
дузеће, који je  од  1932 до 1934 био у опадању, прошле 
године je  опет порастао за 2,5 милиона динара, на 55,5 
милиона. У пасиви постоје само две промене. Због иитен- 
зивнијег пословања повериоди су порасли за нешто преко
2 милиона, на 42,23 милиона динара. После вишегодишше 
паузе, прошле године je  опет дотиран и фонд амортиза- 
ције са 480 хиљада, тако да он сада износи 1 милион 916 
хиљада према 1,43 милиона у претходној и у неколико ра- 
нијих година. Због застоја у производњи и продаји у го- 
дииама тешке привредне депресије није ce могла вршити 
амортизација фабричких непокретности и уређаја. Међу- 
тим пошто су ce инвесгиције услед трајне употребе ипак 
трошиле, стално ce je  смањивала и њихова вредност, тако 
да ce отписи нису ни могли ии смели више одлагати. Ина- 
че, све инвестиције су покривене властитим средствима, 
која износе 13,28 милиона динара, од чега отпада 10 мили- 
она на главницу. Однос између властитих и туђих сред- 
става, који je  no прилици као 1 према 3, не изгледа нај- 
повољнији, али je  сношљив, јер повериоци код овог пре- 
дузећа нису имобилизирани у инвестиције, него ce упо- 
'гребд>авају искључиво краткорочно —  за финансирање 
производног нроцеса и продаје робе.

Ако прегледамо активу, видимо да инвестиције из- 
носе 12,1 милиона, роба и материјал 17 милиона, a ду- 
жници 23,8 милиона динара. У односу на претходну годи- 
иу дужници су норасди за око један милион динара a за- 
лихе материјала за пола мидиона. Роба je последњнх ro- 
дина остала готово непромењека, али je  у односу на Ш з  
скоро удвостручена. Симптоматично je  и кретање рачуна 
дужника, који су од 1931 године били у сталном опадању. 
делом због слабијег пословања, a у првом реду због кра- 
ћег кредитирања муштерија и строж ије наплате. Прош|1. 
године дужници су, као што смо видели, опет порасли за 
1 милиои динара, на 23,8 милиона.

Сваки напредак у проиаводњи и 
употреби, cbe знање и сва иску- 
етва, што су  их од годиие 1866 
стекли специ|алисти наше орга- 
низације која обухвата цео свет, 
примешују ce код фабрикације 

н а ш и х

G A R G O Y L E
М А З И В A

и дају им онај квалитет, који га- 
рантује си г у р а н  и економичан 

погон.
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Садржај:

Prvo jugoslovensko transportno a. d., Schenker & Co., Beograd 

»Bibad«, brodarsko i bagersko a. d., Beograd 

Керамичка индустрија д. д., Загреб

PRVO JUGOSLOVENSKO TRANSPORTNO A. D. SCHEN

KER & Co., BEOGRAD

U unutrašnjem prometu transport robe trgovcu obično 

ne zadaje toliko teškoća, pa se za njegovo olakšanje uvek i 

ne traže usluge otpremničkih preduzeća. Međutim, spoljna 

trgovinska razmena bila bi gotovo sasvim nemoguća, kada ne 

bi postojala preduzeća koja vode računa o otpremanju i ca

rinjenju robe, o inkasu i slično. Njihove usluge kod izvoza i 

uvoza su upravo neprocenjive, pogotovo u momentima kao 

što su sadašnji, kad međunarodna .trgovina nailazi na tolike 

prepreke.

Otpremanje robe je posao koji danas iziskuje veliku 

stručnu spremu. Običan trgovac, pa i veće izvozničko pre

duzeće nema mogućnosti da stalno prati promene železničkih 

tarifa i uslova pod kojima brodarska i druga transportna 

preduzeća vrše prevoz robe. To isto se može reći i u pogledu 

raznih neobično komplikovanih carinskih, trošarinskih, sani

tarnih i policijskih propisa koji važe za različite vrste robe, 

naročito pri prelazu državnih granica. Međutim, bez detaljnog 

poznavanja svih tih tarifa i propisa, koji se često menjaju, 

nemoguća je tačna kalkulacija podvoznih troškova i tačno 

predviđanje vremena kad će roba stići primaocu. Zbog toga 

su usluge otpremničkih preduzeća i postale neophodne.

Za razvitak spoljne trgovine naročito su važna velika 

međunarodna otpremnička preduzeća, koja imaju razgrađenu 

mrežu filijala i poslovne prijatelje u raznim zemljama, jer će 

uvoznici i izvoznici od njih moći da budu najbolje usluženi. 

Ovakva preduzeća mogu mnogo , da znače za naše poslovne 

veze i odnose s inostranstvom. Mogu da stvore i veze koje 

do sada uopšte nismo imali. Velika otpremnička preduzeća 

igraju znatnu ulogu i kod uvoza. Ona su često lica poverenja 

stranih privrednika, koji upućuju pošiljke na njihovu adresu, 

s tim đa se isporuče pravim primaocima prema dobivenim 
instrukcijama.

Prvo jugoslovensko transportno a. d. Schenker & Co., 

Beograd, je naše gotovo najjače otpremničko preduzeće. Os

novano je 1920 godine od velikog internacionalnog transport

nog preduzeća Schenker & Co, a uz učešće Jugoslavenske 

banke i drugih domaćih interesenata. Do prošle godine sedi- 

šte preduzeća je bilo u Zagrebu. U martu o. g. ono je prene- 

tp u Beograd. Društvo ima i čitav niz filijala, i to: u Zagre

bu, Mariboru, Jesenicam^, Subotici, Novom Sadu, na Sušaku 

,i: u Solunu, dakle u mestiipa koja su gotovo najvažnija, kako 

našu izvoznu, tako i ?̂a uvoznu trgovinu. Društvo podr

žava, osim toga, uske poslovne veze s velikim brojem ugled

nih otpremničkih preduzeća u inostranstvu, tako da je u sta

nju da čini velike usluge našoj trgovini.

Razume se da je ogromno smanjenje trgovinske raz- 

mene s inostranstvom moralo teško pogoditi gotovo sva naša 

otpremnička preduzeća. Zbog opadanja izvoza i uvoza suženo 

je i njihovo polje rada, tako da su mnoga manja preduzeća 

morala i napustiti svoje poslovanje. Prirodno je da su posled

njih godina i kod Schenkera bilansi zaključivani s gubitkom, 

jer su i prihodi stalno opadali, a rashodi se nisu mogli istim 

tempom smanjivati. Tako je gubitak u 1934 godini dostigao 

iznos od 565 hiljada dinara. Kao što je poznato, u toku 1935 

opšte privredne prilike su se znatno poboljšale. Međutim, u 

bilansu Schenkera to nije moglo da dođe do izražaja, jer je 

preduzeće imalo nekoliko krupnijih izdataka po predmetima

i sporovima iz ranijih godina, a koji se nisu mogli unapred 

predvideti. Zbog toga je i 1935 godina završena sa gubitkom 

od 798 hiljada. Ako se tome doda prenos gubitka iz prethod

ne godine, ukupni gubitak iznosi 1 milion 363 hiljade dinara.

Da bi se ovaj veliki gubitak eliminisao, na redovnom 

zboru akcionara, koji se održavao 4 jula o. g. u Beogradu, 

rešeno je da se otpiše 9Q% društvene glavnice, koja je na 

taj način smanjena sa 1,5 miliona na 150 hiljada dinara. Isto

vremeno je odlučeno da se glavnica opet poveća na 1,5 mi

liona dinara. Ponovna uplata ođ dinara 1 m ilion. 350 hiljada 

izvršena je 3 oktobra 1936, prvenstveno od strane đosadanjili 

akcionara.

Bilansi ovog preduzeća za četiri poslednje godine po

kazuju sledeću sliku:

* Račun izravnanja

Aktiva 1932 1933 1934 1935

u hiljadama dinara
Gotovina 874 659 398 . 543
Valute 13 4 — — .

Hart, od vrednosti 10 — 7 1
Dužnici 16.535 14.830 10.004 19.033
Inventar 289 245 221 203
Prelazne pozicije 757 623 157 14
Gubitak 54 г~ 565 1.363

Pasiva

Glavnica 1.500 1.500 1.500 1.500
Rezervni fond 75 75 75 75
Poverioci 16.958 14.782 9.777 18.859
Prelazne pozicije — . 723
Čisti dobitak 16 — —

Zbir bilansa 18.533 16.373 11.352 21.157
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Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Prenos gubitka 92

Opšti troškovi 4.679

Otpis nenapl. potr. 581

Čisti dobitak —

Prihodi

Prenos dobiti —

špedicija 5.301

Gub. iz ranijih godina —

Gub. u tek. godini 55

Zbir prihoda ili rashoda 5.356

54

4.492

311

16

4.873

4.873

4.133

288

565

5.243

68

16 —

3.840 4.513

565

565 798

4.421 5.876

Zbir bilansa, koji je bio pao sa 18,5 miliona u 1932 na 

11,35 miliona dinara u 1934, prošle godine je gotovo udvo

stručen i iznosi 21,15 miliona. To je prvenstveno i gotovo 

isključeno u vezi s velikim porastom dužnika u aktivi i od

govarajućim povećanjem poverilaca u pasivi. Otpremnička 

preduzeća obično kreditiraju samo vozarinu, koja se napla

ćuje od kupca prilikom predaje dokumenata. Međutim, s ve

ćim preduzećima obračunavanje se vrši periodično. Osim toga, 

periodično se vrše i obračunavanja sa filijalama odnosno afi- 

liranim preduzećima, kao i s poslovnim prijateljima u ino- 

stranstvu. Zbog toga su potraživanja znatna, ali su znatne i 

obaveze. Dužnici su prošle godine porasli sa 10 na 19 miliona, 

a poverioci sa 9,77 na 18,86 miliona. Nema sumnje da je po

slovanje u 1935 bilo jače nego u 1934 (to potvrđuje i porast 

prihoda od špedicije), ali ovoliki porast dužnika i poverilaca 

je delom i slučajan, pa je sigurno da je visina odnosnih po

zicija na kraju godine znatno veća od prosečne visine u toku 

godine.

Gotovina iznosi preko pola miliona. To je dosta zna

tan iznos, a u vezi je s prirodom poslovanja. Kako centrala 

tako i filijale moraju imati veću gotovinu, u prvom redu radi 

plaćanja carine i troškova podvoza. Investicija, osim nešto 

inventara, preduzeće nema. Nema ni svojih skladišta, jer se 

roba koju ono ima da primi ili odašilje deponira u željeznič

kim magacinima odnosno u javnim skladištima ili se odmah 

odvozi u privatna skladišta.

Prihodi od, špedicije, a to su glavni i jedini prihodi, iz

nosili su u 1927, 1928 i 1929 oko 7 miliona godišnje. Posle 

toga su stalno opadali, sve do 1934, u kojoj su najniži, sa 3 

miliona 840 hiljada dinara. Prošle godine ovi prihodi iznose 

4,5 miliona. To znači da su porasli za oko 670 hiljada. Među

tim, kao što je već spomenuto, uprkos tome poslovna godina 

je zaključena s velikim gubitkom zbog znatnog porasta troš

kova. Ovi su u 1929 iznosili 6 miliona 145 hiljada i do 1934 

bili su smanjeni na 4,13 miliona, odnosna za jednu trećinu, 

ali su prošle godine opet porasli zbog izvanrednih nepredvi

đenih izdataka na 5 miliona 243 hiljade. Od toga otpada na 

opšte upravne troškove 1,61 milion, na plate 2,62 miliona, na 

nadnice 124 hiljade, na porez 242 hiljade, na kamate 601 hi

ljada i na otpis inventara 42 hiljade dinara.

»BIBAÖ«, BRODARSKO I BAGERSKO A. D., BEOGRAD

Kao što nam pokazuje i sama društvena firma, Bibađ 

ima dve sekcije: brodarsku! bagersku. Brodarska sekcija je 

u službi rečnog transporta, kako unutrašnjeg tako i onog 

upućenog van naše zemlje, a bagerska ima za zadatak da ba- 

gerisanjem i transportom rečnog šljunka i peska olakša gra

đevinsku delatnost u zemlji. Ako se ovo ima u vidu, odmah 

će nam biti jasno da se Bibađ poslednjih godina morao bo

riti s ogromnim teškoćama, jer opšte prilike za rad nisu bile 

povoljne, ni u brodarstvu ni u bagerskom poslovanju.

Kriza u rečnom brodarstvu počela se osećati već u go

dinama koje su prethodile opštoj privrednoj depresiji, a uz

rok joj je bio u tome što su dunayske obalne države, a po

red njih i neke pomorske države, stvorile svoje zasebno ve

liko brodarstvo na Dunavu, tako da su prevozni objekti već 

u ono vrijeme ostajali bez punog zaposlenja. Sužavanjem me

đunarodne trgovine, koje je izazvano o p š to m  privrednom kri

zom i ostvarivanjem autarkijskih težnji u većini zemalja, 

stanje u rečnom brodarstvu se još i pogoršalo, pa su poje

dina brodarska preduzeća, da bi pokrila bar jedan deo veli

kih režijskih troškova, počela da uzimaju poslove i po sta

vovima koji su često bili znatno ispod stvarnih troškova. S 

druge strane velika društva su počela uzimati i one poslove 

koji su pre toga obično obavljani samo od strane manjih 

brodarskih preduzeća.

Ni prilike u bagerskom poslovanju nisu bile mnogo po

voljnije, jer je poslednjih godina i građevinska delatnost bila 

jako opala. U vezi s tim znatno je smanjena i potrošnja gra

đevinskog materijala. Međutim, u doba posleratnog inflaci- 

onog prosperiteta u investicije koje služe begerovanju bili 

su uloženi veliki kapitali, naročito u Beogradu. Poslednjih 

godina ove investicije su bile samo delom zaposlene. Kako 

među bagerskim društvima nije moglo da dođe do sporazum

nog rađa, došlo je do oštre konkurentske borbe, koja je ima

la veoma nepovoljan uticaj na cene šljunka i peska. Uprava 

Bibada napominje u svom poslednjem izveštaju da se tako u 

toku prošle godine pesak često prodavao po 16 dinara po

stavno građevina koja je udaljena od stovarišta 3 kilometra. 

Međutim, sam podvoz automobilom od stovarišta do odno

snih građevina stajao je oko 12 dinara, a državne takse iznose 

nešto ispod 5 dinara. To znači da cene u pojedinim slučaje

vima nisu pokrivale ni državnu taksu i pođvozne troškove, 

đa se i ne govori o troškovima oko bagerovanja materijala, 

o opštim troškovima, amortiziciji investicija itđ.

Uprkos svim teškoćama, Bibađ je i u toku poslednjih go

dina uspeo da zaključuje svoje bilanse sa relativno zadovo

ljavajućim rezultatom. Naročito prošla, 1935, godina nije bila 

nepovoljna, tako da se posle duže pauze opet pristupilo ispla

ti skromne dividende. Pre svega prošle godine je pojačan 

promet na Dunavu. Blagodareći tome i brodarskoj sekciji 

Bibada rezultat rada je bio srazmerno dosta povoljan. Znatno 

su porasli i bruto-prihodi bagerske sekcije, iako su cene 

šljunka i peska u 1935 bile za oko 30i% niže od onih u pret

hodnoj godini. Uprava Bibada je, naime, već početkom 1935 

sasvim tačno procenila da će ove cene zbog jake konkuren

cije opasti, pa je odmah, po još relativno povoljnijim cenama, 

zaključila nekoliko većih poslova u Beogradu. Pored toga je 

sa objektima bagerske sekcije prevožen kamen i ugalj, što 

je takođe doprinelo povećanju bruto prihoda. Inače, veze 

Bibada sa preduzimačima ostale su i dalje neobično dobre. 

Povoljno je i to što Bibad nije imao nenaplativih potra

živanja.

Opšte prilike u toku prvih 9 meseci ove godine opet 

su se popravile u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U 

vezi s tim ponovno se popravilo u svakom pogledu i stanje 

Bibada.

Glavne bilansne pozicije za nekoliko poslednjih godina 

ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva

Investicije 

Potrošni materijal 

Šljunak i pesak 

Potraživanja 

Hartije od vrednosti 

Rimese

1933 Ш 4 1935

u hiljadama dinara

7.457 6.764 6.974

163 81 164

134 135 116

2.061 2.053 2.096

144 153 162

49 49 ■ —
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^Blagajna - : 67 . 26 21

Kaucije u gotovom ' 28 18 18

•Garancije, kaucije itd. 2.275 3.067 2.086

Pasiva

Glavnica 7.500 7.500 7.500

.Rezervni fond 14 16 16

Obaveze 1.650 741 854

Akcepti 900 1.020 950

Razna pasiva 22 — . . -—

Akcepti kao pokriće 2.000 1.500 1.000
Polagači blanko-men. 50 682 671

Prijemi po žiru — 660 185

Polagači kaucija 225 225 230
Dobitak 17 1,6 231
tZbir bilansa 12.378 12.346 11.637

Analiza pasive bilansa pokazuje da je finansijsko sta

nje »Bibadä« neobično zdravo. Zbir bilansa iznosi 11,6 mili

ona prema 12,3 miliona u 1933 i u 1934 godini. Kada se od 

žBira bilansa oduzmu kaucije, menična pokrića i slične pozi

cije, kojima se prilikom ocene firiansijskog stanja preduzeća 

mora pridati samo sporedniji značaj, vitu oc ча kapital s ko

jim  je društvo raspolagalo krajem 1935 godine iznosi 9,32 

miliona, gotovo jednako kao i u 1934 godini. Glavnica je 7,5 

miliona, a obaveze iznose 1,8 miliona. Od toga otpada na 

akcepte 950 hiljada, a na ostale obaveze 854 hiljada dinara. 

'Odnos između sopstvenih i tuđih sredstava bio je u 1933 go

dini kao 3 prema 1. Prošle godine je sa 4.2 prema 1 bio još 

-povoljniji. Inače, sopstvenim sredstvima su pokrivene sve in

vesticije i celokupna ostala aktiva, izuzevši potraživanja.

Krajem 1935 investicije iznose 6,97 miliona dinara, od

nosno za 210 hiljada dinara više nego u 1934 godini. Za na

bavku novih investicija i razne popravke u toku prošle go

dine je u stvari utrošeno blizu milion dinara, ali se to iz bi

lansa ne vidi, jer se otpisi ne vrše preko računa amortizacije 

•« pasivi, već neposredno smanjenjem računa investicija u 

aktivi. S druge strane, redovne manje opravke i ne knjiže se 

na račun investicija, nego se odmah prebacuju na račun tro

škova ili na račun eksploatacije. Lepi napredak Bibada u 1935 

pokazuje i činjenica, da je u toj godini nosivost plovnog parka 

’bagerske sekcije porasla sa 885 na 1785 tona, što znači da 

je plovni park po tonaži više nego udvostručen. Preduzeće 

je , osim toga, prošle godine raspolagalo sa 5 kamiona no

sivosti 25 tona, dok je u doba svog ranijeg najvećeg pro

speriteta imalo samo 3 kamiona nosivosti 15 tona.

»Potraživanja« iznose nešto preko 2 miliona i ostala 

su u odnosu na nekoliko prethodnih godina gotovo nepro- 

даепјепа. Nisu znatne ni ostale promene u aktivi. Šljunak i 

pesak koji se nalaze na stovarištu bilansirani su samo sa 116 

hiljada, a potrošni materijal sa 164 hiljade dinara. Hartije od 

vrednosti iznose 162 hiljade. To su obligacije investicionog 

:zajma i ratne štete i akcije Agrarne banke.

Račun gubitka i dobitka

Rashodi 1933 1934 1935

u hiljadama dinara

'Eksploatacija 1.573 1.486 2.409
Kamate, 179 , 117 55
Troškovi. 993 736 849
Porezi i taksa 185 241 272

Rcmorkaža 10 — —

Otpisi 46 457 —

Dobitak 17 1,6 . • 231

Prihodi

Šljunak i pesak 2.014 1.916 2.515

« Od brodarstva 956 963 963

Od hart, od vrednosti 13 23 16

Primljene otštete 122 319

Prenos dobitka iz ran. god. 19 15 1,6

Zbir prihoda ili rashoda 3.003 3.039 3.816

Prihodi od brodarstva iznose 963 hiljade, jednako kao

i u 1934 godini, ali su prihodi od prodaje šljunka i peska 2,5 

miliona prema 1,9 miliona u 1934, odnosno za 600 hiljada 

dinara veći. U vezi s jačim poslovanjem porasli su u istom 

razdoblju i troškovi sa 736 na 849 hiljada. Izdaci za kamatu 

su pali sa 177 hiljada u 1934 na 55 hiljada dinara u 1935. 

Kod računa eksploatacije, preko kojeg se knjiže izdaci za 

plate, potrošni materijal i takse, povećanje prenut 1934 iznosi 

skoro 1 milion dinara, dakle znatno više nego što odgovara 

povećanju prihoda. Međutim, treba imati u vidu da je preko 

ovog računa knjižen i najveći deo izdataka za izvršene oprav

ke kod investicija.

Čisti dobitak u 1935 iznosi 231 hiljadu dinara. Od toga 

je upotrebljeno 187,5 hiljada za isplatu 21/s% dividende, 30 

hiljada za tantijemu, a 13 hiljada za dotacije rez. fondu.

U upravnom odboru su gospoda: d-r Velizar Jankovič, 

pretsednik; Vida Jovanovič, Franja Latković, Milan Mih. Ste

fanovič, inž. Proka Bajič, Dušan Rađivojević, Milivoj Poštić

i Živko Bočarski, članovi. U nadzornom odboru su gospoda: 

Svetislav Ačimovič, Ivan Fišer i d-r Vekoslav Kisovec, Direktor 

je g. Ga.io R. Petrovič.

КЕРАМИЧНА ИНДУСТРИЈА Д. Д., ЗАГРЕБ

Керамична индустрија д. д. основана je одмах посде 

рата. Међутим, у овом друштву су уједињене наше старе 

керамичке радионице у Петровчу, Немшком долу и Fo- 

товљу. Данас je рад концентрисан у творници у. ПетровЧу 

крај Цеља. Фабрика je у пуном погону; израђује све вр- 

сте керамичке робе и на тај начин све више чини непо- 

требним и увоз стране керамичке и порцеланске робе и 

њених сурогата. Фабрика израђује и све потребне хиги- 

јенске направе за купатила итд., a почиње се специјали- 

зирати и у производњи декоративне керамичке робе.

Уређај фабрике у Петровчу je најмодернији. Преду- 

зеће има и сопствени рудник угља „Забуковац”, одакле се 

добива врло добар угаљ не само За потребе керамичке 

фабрике него и за продају. Иначе, Керамичка индустрија

д. д. припада јаком концерну Сједињених творница ста- 

кла, што je необично важно, нарочито за случај ако се 

укаже потреба за даљим проширењем производње.

Главница je првобитно износила 1,4 милиона дина- 

ра. Међутим, како су прве године пословања завршене 

са знатним губитком који се je непрестано вукао кроз 

билансе, 1930 je номинала акција прежигосана од 500 на 

300 динара. Tako се добио износ од 560 хиљада динара, 

који je употребљен за снижење главнице са 1,4 милиона 

на 840 хиљада динара, колико износи И данас. С правом 

се могло очекивати да he предузеће после тога бити у 

стању да развије јачу и много успешнију делатност. Ме- 

ђутим, то се* због опште привредне депресије није могло 

остварити, тако да je већ 1930 година, у којој je спрове- 

дено смањење главнице ради елиминисаша ранијих губи- 

така, опет завршена с губитком од 36 хиљада динара. До 

краја 1932 губитак je порастао на 229 хиљада динара.

После тога стање предузећа почиње се постепемо 

поправљати. Напредак je био нарочито велик управо у 

прошлој 1935 години. Техничко усавршавање производње 

и мере за њено појевтињеи.е, koje су предузете у току 

последњих година, нису могле остати без позитивног ре- 

зултата. С друге стране су се почеле поправљати и опште 

придике, тако да je у току 1935 године и код Керамичке 

индустрије д. д. дошло до пораста производње и до no-



.већања продаје. To се једним делом има . привдсати и про- 

lUHpeibv производње на нове артикле, као на пример н.а 

израду разшдх кућних .цредмета и санитарног и другси 

иосуђа.

Угљени рудник који припада предузећу у току 

прошле тодине није се могао искористити у вредвиђено.м 

обиму. Али je назадовање производње угл>а ипак убда- 
жено отварањем нових налазишта и подизањем вових ро- 

вова у које je уложено преко иола милиона дииара. Тимс 
je створена добра подлога за повећано: експлратрсање 

угља у ближој будућности. С обзиром на то се може оче- 

кивати, да he се у току ове и следећих година и сташе 

рудника знатно поправити.

' Биланеи Керамичке индустрије д. д. за неколико, по- 

следњих година пружају следећу необично интере.сантну| 

СЛИКу. i

Рачун изравнања

Актива 1933. 1934. 1935.

у хиљадама динара

Творничке некретнине 3.097 3.097 3.097

Творнички уређај 3.300 3.560 4.144

Угљенокоп

Залиха материјада 151 178 221

Залиха робе 961 660 699

Дужници 2.598 3.310 3.312

Ефекти --- 4 1

Г отовина 48 26 38

Г убитак 210 207 199

Пасива

Главница 840 840 840

Фонд амортизације 528 920 1.272

•Повериоци 8,997 9.283 9.602

Збир биланс.а 10.365 11.043 11.714

Рачун губитка и добитка

Расходи

Трошкови 140 135 201

Камати 865 832 678

Порези 55 144 139

Отпис некретнина и уређаја .68 392 352

Отпис ненаплаћених потраживања --- 4 11

Пренос губитка из ран. годинг 229 210 207

Нриходи

Од производње 1.147 1.510 1,389

Тубитак 210 207 .199

Збир прихода шш расхода 1.357 1.717 1.588

Фабричке некретнине, уређај и угљени рудник из 

носе укупно 7,24 милиона динара према округло 4 милио- 

на у 1936 годиеи, Сопствена средства, која се састоје из 

главнице и фонда амортизације, износе 2,11 милиона. To 

значи да je око 5 милиона динара инвестиција извршено 

на кредит. Kao што се види ситуација не изгледа најпо- 

вољнија, али je ипак не треба узимати сувише трагично, јер 

je највећи део обавеза дугорочан. Иначе, повериоци износе 

9,6 милиона тако да je однос између сопствених н туђих 

средстава no прилици као 1 према 41/з. У односу на прег- 

ходну годину повериоци су порасли за око 320 хиљада, са 

9,28 на 9,6 милиона динара. У истом раздобљу фонд амор- 

тизације je повећан за око 350 хиљада, са 920 хиљада на

1,27 милиона. С обзиром на ове две промене у пасиви и 

збир биланса je порастао са 11,04 на 11,71 милиона ди- 

нара.

У активи имамо само једну већу промену, и то кол 

творничког уређаја који je порастао са 3,56 милиона у ̂ 98*; 
на 4,14 милиона крајем 1935 године. Дужници износе"3;?Ј 

милиона динара, готово једнако као и у 1934; години. ;3а- 

лиха ове робе није знатна, што je знак да се производи 

само оно што се у догледно време може и продати.

У току последње 'три године пословање се заврШа 

вало са скромним добитком, али су због преиоса губитка 

113 ранијих година и бЛЛанси за те три године закл.учп • 

0ани са губитком, који крајем прошле године износи l’9i) 

хиљада динара. Бруто приход од производње У 1935 то - 
дини изноеи I милион 389 хиљада, и мањн je за 120 хи- 

љада него у 1934, али je ипак за око 250 хпл>ада већи него
у 1933. ■ I

Ha страни расхода примећују се последице ригороз- 

не штедње која je у току последњих година примењива»а. 

Трошкови износе само 200 хиљада динара, a камати 67S 

хиљада. Ако се узме у обзир да je потраживање повери- 

лаца достигло 9,6 милиона, види се да каматна стопа не 

прелази 790. To je врло умерено.

Ha крају морамо приметити да je царинска заштита, 

коју ужива наша керамичка индустрија, сасвим недовољ- 

на. Нарочито у ранијим трговачким преговорима са Чехг-- 

словачком давали смо знатне концесије у погледу стакла 

и керамике. Тиме се може објаснити слаби надредак ове 

индустријске гране код нас. Кад се добије боља царинска 

заштита, и Керамична индустрија д.д., наше највеће пре- 

дузеће те врсте, постаће још важнији фактор у еманц-и- 

повању земље од увоза са стране.

У управи су г.г.: Фрањо Латковић, Златко Пуклер, 

инж. Ад*»лф Кербиц. д-р инж. Никола Пшеница Вилим 

Кинцл и Оскар Фогел.
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Sadržaj:
Творница жесте и пјенице прије Максо Мајер д. д., Загреб 

Смит & Меније, творница папира д. д,, Загреб

ТВОРНИЦА ЖЕСТЕ И ПЈЕНИЦЕ ПРИЈЕ МАКСО 

МАЈЕР Д. Д., ЗАГРЕБ

Стање у нашој индустрији шпиритуса није више ни 

издалека онако повољно, као што je то био случај на 

пример у 1928, 1929 или 1930 години. Принудно мешање 

шпиритуса са бензином je укинуто.. Оно je сада само фа- 

култативно, али ce данас у ствари са мешавином мало ко 

служи. Ha том шпиритусу фабрике нису, додуше, ни раније 

много зарађивале, али je он омогућивао већу производњу 

и боље искоришћавање производног капацитета фабрика. 

Једнако дејство je имао и извоз шпиритуса, који je ра- 

није био знатан, a данас je готово сасвим престао, јер ce 

у земљама—увозницама форсира властита производња. 

Државе које немају потребних сировина у земљи рађе 

увозе сировине него готове фабрикате. Најзад, на потрош- 

њу шпиритуса у земљи утиче необично неповољно и ве- 

лика трошарина.

Доста je неповољна и ситуација с квасцем, који je 

раније за поједине фабрике претстављао исто тако важан 

извор прихода као и сам шпиритус. О монополу малог 

броја фабрика у индустрији квасца нема више ни говора, 

јер ce у току неколико последњих година основао већи 

број нових фабрика квасца. Осим тога и државне дажби- 

не на квасац износе преко 50% од продајне цене. Томе 

треба додати да наша индустрија квасца .има годишњи 

капацитет прозводње од око 1500 вагона. Међутим, го- 

дишња продаја квасца не достиже ни једну петину те ко- 

личине.

Разуме ce да прошле године с обзиром на те прили- 

ке, није могао да буде нарочито повољан ни пословни ре- 

зултат Творнице жесте и пјенице прије Максо Мајер д. д. 

Предузеће не исказује, додуше, никакав губитак, али 

прошлогодишњи добитак претставља no прилици само 

једну трећину добитка из 1929 или 1930 године. С друге 

стране треба имати у виду да ce овде ради о предузећу 

које претставља далеко већу вредност него што ce то из 

биланса види.

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 1935

Машине 15.261

у хиљадама динара 

15.239 15.358 15.370
Земљиште 0.1 0.1 0.1 0.1
Фабр. зграде 4.886 4.886 4.886 4.886
Станбене зграде 376 376 376 376
Ивентар 201 196 196 193
Ивестиц. укупно 20.724 20.697 20.816 20.825
Благајна 195 150 98 140
Сировине и роба 2.626 1.607 2.834 3.607
Дужници — 6.901 7.466 5.435
Ефекти — ■ 801 961 1.207
Дужници и ефекти 7.420 — — —

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 10.000

Резервни фонд 775 841 1.055 1.175

Посебна резерва 280 754 1.198 356

Фонд амортиз. 15.955 16.235 17.696 18.226

Повериоци 2.716 1.421 1.411 897

Добитак

донос 578 497 413 165

тек. године 660 405 401 394

Збир биланса 30.965 30.157 32.175 31.214

Капитал с којим предузеће ради износи 31,2 мили- 

она динара, од чега отпада само 897 хиљада на туђа сред- 

ства. Иначе, повериоци су раније били знатно већи (на 

пример у 1928 години преко 12 милиона динара), али су 

у току последњих 6—7 година у знатном и константном 

опадању, делом због смањења залиха и због слабијег по- 

словања, a делом због амортизације инвестиција.

Инвестиције износе 20,8 милиона динара и остале су 

већ читав низ година готово непромењене. Амортизација 

тих инвестиција износи већ 18,2 милиона. Према томе 

нето-вредност инвестиције no књигама једва прелази 2,5 

милиона динара. Стварна вредност инвестиција мора да 

буде знатно већа. Земљиште, je на пример, билансирано 

само са 100 динара, иако му вредност иде у милионе. Ина- 

че, властита средства не покривају само све инвестиције, 

већ такође и готово целокупни обртни капитал у ужем 

смислу.

Дужници су прошле године смањени за око 2 ми- 

лиона, са 7,46 милиоиа крајем 1934 на 5,43 милиона динара 

у 1935. Насупрот томе, залиха сировина и робе je порасла 

са 2,83 милиона у 1934 на 3,6 милиона динара у 1935. Ово 

ce такође може узети као доказ да с пласирањем робе 

иде данас много теже него раније.

Чисти добитак у 1935 години износи 394 хиљаде. To 

je нешто мање од 4% од главнице, али једва прелази Г% 

од укупних сопствених средстава. Kao што ce види, о не- 

ком нарочитом рентабилитету нема ни говора. Ако ce 

мало пажљивије прегледа пасивна страна биланса, видеће 

ce да je резултат пословања у 1935 у ствари далеко сла- 

бији од оног у 1934 години, иако je чисти добитак за прош- 

лу годину само за неколико хиљада динара мањи него у 

1934. Треба, наиме, имати у виду да je у 1935 „Амортиза- 

ционом фонду” додељено само 530 хиљада према 1,46 ми- 

лиона у 1934. С друге стране je у 1935 и „посебна резер- 

ва” смањена за преко 800 хиљада динара. Да ce то није 

учинило и да je амортизационом фонду додељен исти 

износ као и ранијих година, предузеће би прошлу годину 

морало да заврши са знатним губитком. Овај jć избегнут 

само благодарећи томе, што предузеће располаже с ре- 

зервама створеним у ранијим повољнијим годинама.

Овакав резултат пословања код Творнице жесте и 

пјенице прије Максо Мајер д. д., која спада у ред наших 

финансијски најбоље фундираних предузећа, још једном 

јасно доказује потребу ревизије наше трошаринске поли- 

тике, као и потребу споразумног утврђивања цена и про- 
дајних услова квасца.
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СМИТ & МЕНИЈЕ, ТВОРНИЦА ПАПИРА Д. Д„ ЗАГРЕБ

Фабрика Смит и Меније на Сушаку заузима нарочи- 

ти положај у нашој индустрији хартије. Она израђује са- 

мо финије и најфиније врсте хартије, као цигаретни па- 

пир и разне врсте тако зване свилене хартије, затим хар- 

тију за банкноте, монополску хартију, хартију за фил- 

трирање и посушивање, карбон-папир итд. Како je то је- 

дино наше предузеће које производи најфиније врсте хар- 

тије, оно нас je много еманциповало од увоза из иностран- 

ства. Иначе, Смит и МениЈе раде увелико и за државне 

установе, нарочито за Монополску управу односно за ре- 

жију дувана. Поједини специјални продукти одлазе и на 

страна тржишта. Упоредо ca побољшањем општих прили- 

ка постепено се сређују и прилике у нашој индустрији 

хартије. Код Сушачке творнице папира кулминациЈа кри- 

зе била je у 1932 години, у којој je морала да изостане и 

уобичајена амортизација инвестиција. Ни после тога није 

се могло приступити исплати дивиденде, али je развитак 

предузећа био ипак знатно п о в о љ н и ји .

Сушачка творница папира je истовремено и велики 

произвођач електричне енергије. За њу je производња u 

продаја електричне струје постала толико значајна, наро- 

чито после подизања нове калоричне централе у току 1933 

године, да бисмо могли рећи да се у овоме друштву на- 

лазе два потпуно независна предузећа: фабрика хартије 

и електрична централа. Електрификација Сушака и гор- 

њег дела Хрватског приморја налази се у рукама преду- 

зећа „Електра”, чији мајоритет акција има Градска ште- 

дионица на Сушаку. Друштво „Електра” добијало je ра- 

није потребну струју из Ријеке, дакле из иностранства, a 

само делимично из фабрике Смит & Меније. Разуме се да 

није било згодно да се Сушак снабдева електричном стру- 

јом из иностранства. За „Електру д.д.” подизање нове цен- 

трале било би сувише скупо. Због тога je решено да се 

струја набавља од Фабрике папира, која je и иначе наме- 

равала да за своје потребе подигне нову централу. Ово 

решење показало се као врло повољно, како за Фабрику 

папира, тако и за „Електру” д.д. и њене претплатнике — 

потрошаче електричне струје.

У вези с подизањем нове калоричне централе по- 

следњих година су знатно порасле и инвестиције Фабри- 

ке папира. Међутим, велики део нових инвестиција се на- 

бавља не само за централу, већ такође у циљу рациона- 

лизације и модернизовања саме фабрике папира. Иако фа- 

брика постоји већ много деценија, ипак се она још увек 

изграђује и проширује, нарочито за производњу оних вр- 

ста које се код нас до сада нису израђивале. Наиме, фа- 

брика настоји да задовољи читаву домаћу тражњу за нај- 
финијим врстама хартије.

Главне билансне позиције за неколико последњих 

година дају нам врло интересантне податке о развитку 

предузећа, као и о његовом финансијском стању.

Рачун изравнања

Актива 1932. 1933. 1934. 1935.

У хиљадама динара
Фабрички уређај 40.096 41.463 41.463 45.357
Роба и материјал 12.191 7.248 12.084 10.273
Дужници 8.516 14.120 13.538 16.511
Ефекти и јамчевине 1.545 1.494 1.787 2.196
Благајна 109 130 111 150
Г убитак 

Пасива

54 --- --- --

Главница 15.000 15.000 15.000 15.000
Резервни фонд 313 313 313 313
Фонд валоризације 1.750 1.750 1.750 1.750
Фонд амортизације 11.161 14.215 17.268 20.541 

SI □

Повериоци 34.286 33.144 34.516 36.376

Добитак ---  33 136 507

Збир биланса 62.511 64.455 68.984 74.487

Збир биланса показује константан пораст. Прошле 

године овај износи 5 и no милиона динара. Тиме je збир 

биланса достигао 74,5 милиона, док je крајем 1928 године 

износио само 50 милиона динара. Ако се најпре задржимо 

на пасиви, видимо да су промене постојале само код две 

позиције: код поверилаца и код фонда амортизације. Про- 

шле године повериоци су порасли за 1,8 милиона, на 36,37 

милиона динара. 1928 године повериоци су били исказани 

ca 28,39 милиона. To значи да су у току последњих 7 го- 

дина порасли тачно за 8 милиона динара. Фонд аморти-

зације крајем 1928 био je исказан ca 4,5 милиона динара,

a крајем 1935 достигао je износ од 20,5 млиона. Према то- 

ме повећање у току последњих 7 година износи 16 милио- 

на динара. Изузевши у 1932 години, амортизација je ре- 

довно вршена. Прошле године додељено je фонду амор- 

тизације око 3,3 милиона динара.

Крајем 1935 инвестиције износе 45,35 милиона. Ако 

одбијемо фонд амортизације, види се да нето вредност 

инвестиција износи 24,8 милиона. Седам година пре тога, 

крајем 1928, нето вредност инвестиција je била 25,8 мили- 

она, односно за 1 милион динара више него крајем 1935. 

Међутим, у међувремену набављене су нове инвестиције 

за 15 милиона, од чега за око 4 милиона у току 1935 го- 

дине. Ови подаци нам показују да je предузећу пошло за 

руком да отписује инвестиције у мери у којој се оне об- 

нављају. Иако су иове инвестиције биле знатне, ипак их 

je амортизација кроз све ове године потпуно покривала. 

Ha тај начин je данашња билансна вредност фабрике равна 

оној од пре 6—7 година, иако je она у међувремену пот- 

пуно модернизована и рационализирана. Иначе, и фабрич- 

ке непокретности (земљишта и зграде) претстављају да- 

нас сигурно већу вредност него што je то био случај пре 

неколико година. Треба, наиме, имати у виду да се оне 

налазе у центру Сушака, тако да о неком смањењу њихо- 

ве вредности не може бити ни говора.

Залихе робе и материјала износе крајем 1935 годи- 

не 10,27 милиона према 12,08 милиона крајем претходне 

године. Из тога би се могло закључити да je прошле го- 

дине и пласман робе био нешто лакши. Међутим, пара- 

лелно ca смањењем залиха дошло je и до пораста дужни- 

ка, ca 13,5 милиона у 1934 на 16,5 милиона у 1935 години. 

Пораст дужника постаће нам сасвим разумљив, ако узме- 

мо у обзир да фабрика ради увелико и за државне уста- 

нове, тако да неки пут мора и нешто дуже чекати на на- 

плату својих потраживања. Разуме се да то није најпо- 

вољније, јер су ова потраживања редовно бескаматнз. 

Иначе, предност им je у томе, што не садрже дубиоза.

Ефекти и јамчевине такође показују извесан пораст.

Од 1925 до 1934 предузеће није делило дивиденду, 

јер су биланси кроз све те године закључивани или с ry- 
битком или с незнатним добитком.

Прошле године износила je чиста добит 370 хиљада 

динара, a с преносом из 1934 године 507 хиљада. Ако се 

узме у обзир да je главница 15 милиона, a укупни капитал 

с којим предузеће ради — 75 милиона, исказана добит није 

нарочита. Међутим, у односу на неколико претходних го- 

дина, напредак je ипак знатан и не смемо га потцењивати, 

тим мање што би предузеће могло да плати и одговара- 

јућу дивиденду, да није форсирало с амортизацијом ин- 
вестиција.

У управи су г.г.: Миливој Црнадак, Карло пл. Ме- 

није, д-р Бранко Пливерић, д-р Александар Горуп, Феликс 

пл. Меније, Златко Пуклер, Срећко Сукалић и Оскар 
Хартлиб.
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Садржај:
Југословенско индустријско и трговачко д. д., Загреб 

Општа привредна банка, д. д., Петровград

ЈУГОСЛОВЕНСКО ИНДУСТРИЈСКО И ТРГОВАЧКО 

Д. Д., ЗАГРЕБ

Иако ce већ из биланса Југославенског индустриј- 

ског и трговачког д. д. за 1934 могло јасно приметити да 

je код овог предузећа дошло до потпуног преокрета на 

боље, ипак смо били пријатно изненађени, када смо про- 

читали завршне рачуне за 1935 годину. Наиме, прошле го- 

дине биланс овог предузећа, које више и није ново, no 

први пут од оснивања je закључен са добитком. Иначе, 

Југославенско индустријско и трговачко д. д., Загреб, 

основано je још 1928 године, од стране „Титанит” д. д. 

за кемијску индустрију односно од привредника који ce 

налазе и у овом необично напредном друштву.

Приликом оснивања предузеће je преузело две фа- 

брике: у Карловцу фабрику металне робе, и у Загребу 

фабрику дугмета и сродних артикала. У његовом саставу 

био je раније и један каменолом, чија je вредност у би- 

лансу за 1931 годину била исказана са преко 3,6 милиона 

динара. Каменолом je доцније издвојен, a обе фабрике 

су знатно проширене и модернизоване, тако да ce с пра- 

вом очекивало да he предузеће без нарочитих тешкоћа 

моћи да одолева како конкуренцији у земљи тако и оној 

из иностранства. Међутим, та ce нада није остварила, де- 

лом због смањења потрошње готово свих артикала у 

вези с општом привредном депресијом, a делом због тога 

што продукти металургијске индустрије код нас не ужи- 

вају још довољне царинске заштите.

С обзиром на то пословање ce стално завршавало 

с већим или мањим губитком. Тако je у току прве три 

пословне године —■ 1929, 1930 и 1931 — предузеће имало 

укупан губитак од 1 милион 248 хиљада, односно изгу- 

бљена je готово цела главница која je износила 1 милион 

250 хиљада динара. 1932 године извршена je далекосежна 

санација, која пружа леп доказ о снази предузећа и снази 

групе којој оно припада. Ради елиминисања поменутог 

губитка отписана je цела главница од 1,25 милиона, na ce 

приступило упису нове главнице, и то одмах од 5 ми- 

лиона динара. С том главницом ступило je Југословенско 

индустријско и трговачко д. д. у ред наших већих инду- 

стријских предузећа. Међутим, ни после отписа целе 

раније главнице и формирања нове у далеко већем износу 

стање ce није одмах поправило, јер су делом привредна 

депресија, a делом демпинг стране робе спречавали пре- 

дузеће да успешно ради. Тако je 1932 година завршена 

опет с губитком од 271 хиљаде динара, a 1933 год. са гу- 

битком од 240 хиљада. Дакле, у току ове две године 

изгубљено je 511 хиљада динара односно 1/10 нове 
главнице.

Управа предузећа није ипак изгубила храброст, 

већ je приступила ригорозној редукцији свих трошкова и 

усавршавању производње, тако да су и изгледи за ра- 

звитак предузећа постајали све повољнији. Благодарећи 

томе ми ce све више еманципујемо од стране робе. Тако 

ce на пример знатан део модних артикала, за које ми-

слимо да ce набављају у Паризу, Габлонцу или иначе 

негде у иностранству, у ствари сада израђује у фабрика- 

ма Југославенског индустријског и трговачког д. д. 

С друге стране je с постепеним сређивањем општих еко- 

номских прилика почела расти и потрошња ових арти- 

кала, тако да je у 1934 и 1935 и пословни резултат код 

Југослаевнског индустријског и трговачког д. д. много 

повољнији.

Kao што нам показују следећи подаци, предузећу 

je пошло за руком да из добитка за 1934 и 1935 годину 

потпуно покрије губитке настале у току претходне две 

године. По одбитку преноса губитка из ранијих година, 

за 1935 je, поред тога, исказан и чисти добитак — салдо 

од 111 хиљада динара. Додуше, то није још довољно за 

исплату одговарајуће дивиденде, али изгледа да ce ни на 

то неће више морати дуго да чека. Треба наиме имати у 

виду да je већ чисти добитак у 1934, не узимајући у 

обзир пренос губитка из ранијих година, износио 282 хи- 

љаде, a у 1935 години 340 хиљада динара. To износи го- 

дишње око 6% од главнице.

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934

у хиљадама динара

1935

Фабричке зграде 1.199 1.163 1.129 1.464
Машине 1.447 1.432 1.342 1.390
Транзмисије — — 31 32
Уређаји и направе — — 70 79
Инвентар 281 321 330 310
Алат —- — 209 273
Аутомобил — — — 32
Складиште 4.290 4.023 3.354 2.40;
Дужници 595 1.259 1.149 3.437
Менице — — 57
Ефекти — — 13 13
Благајна 79 194 98 54
Губитак-салдо 271 511 229 _

Пасива

Главница 5.000 5.000 5.000 5.000
Амортизациони фонд — — — . 750
Повериоци 3.269 4.138 2.954 3.641
Прелазне позиц. —■ — _ 40
Чисти добитак — — — 111
Збир биланса 8.269 9.138 7.954 9.542

Капитал с којим предузеће ради износи 9,54 ми- 

лиона према 7,95 милиона у 1934. Од тога отпада на пове- 

риоце 3,64 милиона, a остало су сопствена средства. У 

односу на претходну годину повериоци су у 1935 порасли 

за око 700 хиљада динара. Сопствена средства су такође 

порасла. Главница je, додуше, остала непромењена са 5 

милиона, али je прошле године образован. амортизациони 

фонд, коме je одмах додељено 750 хиљада динара. Иначе, 

пре тога амортизација инвестиција je вршена само у нај- 

скромнијем обиму, и то не преко амортизационог фонда
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у пасиви, већ непосредно смањењем вредности односнич 

инвестиција у активи.

Крајем 1935 све инвестиције претстављају вредност 

од 3,58 милиона, за око пола милиона више него крајем 

1934. Прошле године нарочито због радова код фабрике 

у Загребу, вредност фабричких зграда je увећана за 335 

хиљада, a вредност злата за 64 хиљаде. Набављене су и 

неке нове машине, a предузеће има сада и свој ауто. Kao 

што се види, фабрике се и даље проширују и модерни- 

зују. Како су све инвестиције билансиране ca 3,58 ми- 

лиона, a сопствена средства, урачунавши и неподељени 

добитак, износе 5,86 милиона, очигледно je да je преду- 

зеће финансијски необично снажно, пошто сопственим 

средствима покрива и велики део прометног капитала. 

Уосталом, не треба заборавити да оно има и ванредно 

јако залеђе, na се може много лакше и повољније него 

многа друга предузећа пласирати у нашој металургијској

ИНДУСТРИЈИ.

У активи имамо још две значајне промене: пораст 

дужника и смањење складишта робе. До краја 1933 скла- 

диште робе кретало ce константно око 4 милиона динара. 

У 1934 je опало на 3,35 милиона, a прошле године на 2,4 

милиона. Насупрот томе дужници показују знатан пораст. 

У 1935 они су у односу на претходну годину утростру- 

чени и крајем 1935 године износе 3,43 милиона. Смањење 

залиха робе и пораст дужника je потпуно у складу с ве- 

ћим и повољнијим пословањем. Иначе, јаче кредитирање 

не мора да има за последицу и повећање дубиоза, јер 

су прилике већ толико сређене, да ce данас опет готово 

тачно зна ко je способан за кредит, a ко није.

Ha крају треба напоменути да Југословенско инду- 

стријско трговачко д.д. има и генерално заступство по- 

знатих специјалних електротехничких производа фирме 

Роберт Бош, Штутгарт, као и заступство фирме Maschinen- 

fabrick Augsburg und Nürnberg A. G. (M.A.N. дизел-мотори, 

теретни аутомобили и аутобуси) и Џенерел Моторс Конти- 

нентал, Анверс, (аутомобили Кадилак, Буик, Опел и Блиц). 

У Загребу, Гундулићева 17, предузеће продаје све Бош- 

производе, Бош-акумулаторе и сваковрсни прибор за ау- 

томобиле, a има и специјалну радионицу за поправке Бош- 

производа. И у овој грани пословања Југословенско инду- 

стријско трговачко д. д., ради с успехом.

ОПШТА ПРИВРЕДНА БАНКА Д. Д., ПЕТРОВГРАД

Иако има релативно малу главницу (1 милион ди- 

нара), Општа привредна банка д. д. ипак долази у ред 

наших најважнијих новчаних завода Војводине. Благода- 

рећи поверењу које банка ужива код петровградског ста- 

новништва и одличним банкарским везама у Загребу и 

Београду, послови су joj необично разгранати. Велико по- 

верење клијентеле најбоље илуструје чињеница, да банка 

још увек управља улозима од преко 16 милиона, дакле 

износом који je за петнаест пута већи од главнице. Пре 

банкарске кризе улози су износили чак преко 30 милиона 

динара. Па ипак, Општа привредна банка je сјајно прошла 

кроз тешкоће с којима ce последњих година морало да 

бо.ри цело наше банкарство. To je последица необичне 

предострожности с којом je веома способна банчина упра- 

ва увек обављала све своје послове. Благодарећи тој пре- 

дострожности у току 1931 и 1932 године враћено je ула- 

гачима готово без икаквих потешкоћа око 13 милиона ди- 

нара. После тога су ce и улагачи примирили. Иначе, бан- 

ци није било потребно да тражи заштиту, јер ce увек др- 
жала принципа потпуног мобилитета.

Биланси за три последње године и за 1930, која je 

била последња година пре избијања опште банкарске 
кризе, овако изгледају:

Рачун изравнања

Актива 1930 1933 1934

У хиљадама динара
Благајна 988 643 484
Потраж. код банака 5.003 203 219
Валуте 162 17 33
Хартије од вредности 1.064 832 635
Менице 21.693 13.317 13.124 13.I&4
Дужници 3.567 4.527 4.568 4.428
Хипотекарни зајмови 806 800 799 798
Непокретности 31 31 31 31
Пасива

Главница 1.000 1.000 1.000 1.000
Резервни фондови 971 1.106 1.121 1.121

Латентна резерва --- -- -- 337

Улози 30.251 16.980 16.578 16.135

Цедиране хипотеке 749 749 749 749

Разна пасива 143 459 424 82

Кауције и депозити 237 215 215' 215

Чисти добитак 200 76 23 46

Збир биланса 33.552 20.586 20.110 19.687

Рачун губитка и добитка

Расходи

Камати 2.788 1.223 830 676

Плате и трошкови 409 449 384 331

Порези 97 56 54 59

Отписи 83 172 -- ——
Чисти добитак 200 76 23 46

Приходи

Пренос добитка 1 1 1 23

Камате и провизије 3.488 1.975 1.290 925

Од непокретности 88 -- -- 165

Збир прихода - расхода 3.577 1.976 1.291 1.113

Дивиденда 16% 6% -- -- -
Kao што je већ споменуто, улози су у 1931 и 1932

смањени за око 13 милиона, ca 30,25 на 16,98 милиона. У 

вези с тим пао je збир биланса ca 33,5 милиона у 1930 на

20,5 милиона крајем 1932 године. У 1933, 1934 и 1935 уло- 

зи су даље смањени само за 855 хиљада динара, што зна- 

чи да ce вратило поверење које je било поколебано пани- 

ком улагача у септембру 1931 и законом о заштити зем- 

љорадника донетим у априлу 1932 године. Остале промене 

у пасиви немају већег значаја. Треба само споменути да 

су банчини резервни фондови порасли и крајем 1935 они 

износе 1,45 милиона, односно 145% од главнице.

Интересантне су и промене у активи. Банкарска кри- 

за најјаче je утицала на есконт меница, који je у 1931 и

1932 пао за 8,35 милиона, a у следеће три године за даљих 

220 хиљада динара. Готовина у благајни и код банака из- 

носила je у 1930 години 6 милиона, што доказује да je 

банчина управа већ у оно време била припремљена за сва- 

ку евентуалност. Крајем прошле године готовина износи 

око пола милиона динара, што je такође огроман износ. 

Највећи део хипотекарних зајмова, који износе 798 хиља- 

да, даље je цедиран, a само je незнатан проценат менич- 

них кредита и дужника замрзнут, тако да банци не прети 

убпште никаква опасност. Напротив, постоје сви услови за 

даљи снажни развитак овог угледног новчаног завода који 
je основан још 1902 године.

У рачуну губитка и добитка дошли су до изражаја 

прописи о максимирању каматних стопа. У 1935 приходи из- 

носе 1,09 милиона према 3,5 милиона у 1930. Паралелно су 

ce кретали и издаци на камату, који су пали ca 2,78 мили- 

она у 1930 на 676 хиљада у 1935. Позиција плата и трошко- 
ва указује на ригорозну штедњу.

У управи су г.г.: Мајер Аурел, генерални директор, 

д-р Варади Имре, д-р Ердељанов Пера и д-р Нојман Ју- 

лије, a у надзорном г.г.: Грунчић Душан, д-р Картал Ар- 
пад и д-р Хајдушка Стеван.
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Sadržaj:

Fabrika trikotaže i rukavica »šumadija« a. d., Beograd

FA B R IK A  TR IKO T A ŽE  I RU K A V IC A  »ŠU M A D IJA « 

A . D ., B E O G R A D

U našim ranijim analizama »Šumadije« detalj
no smo izložili istoriju njenog osnivanja, pa se ovom 
prilikom možemo ograničiti na kratku rekapitula
ciju. »Šumadija« a. d. koja danas spada među vodeća 
preduzeća u našoj industriji trikotaže i rukavica os
novana je tek 1928 godine. Proizvodnja i poslovi 
razvijali su se vrlo povoljno, naročito posle 1930 go
dine, kada je preuzet jedan deo uređaja Beogradske 
tekstilne fabrike. U prvo vreme proizvodnja je bila 
koncentrisana na zimsko rublje i ženski vuneni veš. 
U 1929 počelo se s proizvodnjom triko-rukavica, a u 
1932 nabavljene su nove mašine za fabrikaciju kož
nih rukavica, i to svih vrsta od običnih do najfinijih, 
što se kod nas do tada uopšte nije proizvodilo. Od 
samog početka ova je proizvodnja organizovana na 
vrlo širokoj osnovi, tako da smo se blagodareći u 
prvom redu »Šumadiji« i u pogledu rukavica mogli 
emancipovati od inostranstva. Inače, »Šumadija« je 
poslednjih godina obraćala veliku pažnju i proizvod
nji rublja i trikotaže, tako da je i u toj grani postala 
neobično važan faktor.

Ekspanzija »Šumadije« a. d. nije još zaustavlje
na. Na Umci kod Beograda podiže se velika najmo
dernija fabrika koža, trikotaže i rukavica. To će joj 
omogućiti da zadrži na tržištu onaj povoljni položaj, 
koji je uvek do sada imala. Dominantnu ulogu koju 
»Šumadija« zauzima u našoj industriji rukavica i tri
kotaže vidimo i po tome, što ona pored mnogobroj
nih modernih mašina zaposluje i više stotina radnika.

U narednoj tablici sastavili smo glavne bilansne 
pozicije »Šumadije« a. d. za poslednje četiri godine, 
koje daju sledeću sliku.

Račun izravnanja

Aktiva 1932 1033 1934 1935

u hiljadama dinara

Zgrade i zemljišta 2.246 2.141 2.640 2.851
Fabrički uređaj 3.080 2.668 2.584 2.853
Inventar 52 48 70 63
Blagajna 127 195 262 271
Poštanska štedionica 487 490 45 96
Hartije od vrednosti 5 5 5 4
Menice 307 —. - _
Dužnici — —. 2.938 3.173
Roba 7.452 4,539 6.077 7.039
Depoziti 24 33 40 37
Razna aktiva 104 92 96 70

Pasiva

Glavnica 2.500 2.500 2.500 2.500

Rezervni fond 61 75 86 100

Fond za dubiozu 61 75 86 100

Fond za poveć. glavn. 258 391 564 712

Potr. i obaveze —  saldo 10.838 6.932 ■-‘l
Liferanti — ■ — 4.969 5.366

Poverioci —• —• 5.108 6.166

Banke — ■ 927 829

Razna pasiva —
' i 307 428

Poreska rezerva 24 52 50 60

Tantijema 8 13 12 14

Dobit na rasp. skupst. 133 173 148 181

Zbir bilansa 13.883 10.211 

Račun gubitka i dobitka

14.757 16.457

Rashodi
Troškovi 990 1.122 1.050 1.199

Kamata 894 492 445 588

Porezi 396 462 729 947

Otpisi 444 293 31 122

Am ortizacije 483 493 504 590

Dotacije 47 88 85 102

Čista dobit 133 173 148 181

Prihodi

Od fabrikacije 3.386 3.127 2.992 3.729

Zbir bilansa porastao je sa 14,75 miliona u 1934 
na 16,45 miliona krajem 1935. Ako se najpre zadr
žimo kod pasive, vidimo da su poverioci u 1935 za 
preko jedan milion dinara veći nego u 1934, liferanti 
su za 400 hiljada dinara veći, a obaveze prema ban
kama su za 100 hiljada manje. I sopstvena sredstva 
su porasla. Glavnica je, doduše, ostala nepromenjena 
sa 2,5 miliona dinara, ali je na fond za povećanje 
glavnice preneta i čista dobit za 1934 u iznosu od 
148 hiljada dinara, a rezervni fond i fond za dubio
zu povećani su svaki sa po 14 hiljada dinara. Treba 
napomenuti da preduzeće nije isplaćivalo dividendu 
već čitav niz godina, jer je čista dobit koja je preo- 
stajala posle statutarnih dotacija rezervnom fondu 
i fondu za dubiozu, uvek prenošena na fond za pove
ćanje glavnice. Vidi se, dakle, da je akcionarima u 
prvom redu stalo do toga da fabrika bude što jače 
finansijski fundirana.

Inače, da ne postoje naročite okolnosti, moglo 
bi se reći da je odnos između sopstvenih i tuđih sred
stava možda nešto nepovoljan, jer na tuđa sredstva 
otpada preko 12,5 miliona, a sopstvena sredstva ura
čunavši i prošlogodišnju čistu dobit, iznose nešto 
preko 3,5 miliona dinara. Ni vezane investicije (fa-
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brički uređaj, zemljišta i zgrade) nisu potpuno po
krivene sopstvenim sredstvima. To potiče otuda, 
što se prilikom osnivanja preduzeća nije moglo zna
ti koliku će ekspanziju ono imati. Međutim, s te 
strane preduzeću ne preti nikakva opasnost, jer je 
po prilici jedna polovina tuđih sredstava dobivena 
u vidu dugoročnih kredita.

U aktivi imamo nekoliko značajnih promena. 
Pre svega vidimo da je bilansna vrednost fabričkog 
uređaja porasla sa 2,58 miliona u' 1934 na 2,85 m i
liona u 1935. Istovremeno je povećana i vrednost 
zgrada i zemljišta sa 2,64 na 2,85 miliona. Ukupno 
povećanje vrednosti investicija u toku 1935 godine 
iznosi 480 hiljada dinara. Ako se tome doda, da je 
prošlogodišnja amortizacija investicija iznosila 590 
hiljada i da se ona vrši neposredno tj. smanjivanjem 
vrednosti odnosnih investicija u aktivi, vidi se da je 
prošle godine izdato za nove investicije preko 1,07 
milion dinara. To je dokaz da se fabrika sve više 
proširuje i mpdernizira. U toku 1936 vrednost inve
sticija je opet znatno uvećana. To je najvećim de
lom u vezi s podizanjem fabrike i kožare na Umci.

Amortizacija investicija je redovno i uredno 
vršena. Zemljišta i zgrade, čija je nabavna vrednost 
3 miliona 262 hiljade dinara, već su amortizovane 
sa 411 hiljada odnosno za preko 12,5%, a fabrički 
uređaj koji je koštao 5 miliona 611 hiljada već je 
amortizovan sa 2 miliona 758 hiljada dinara, odno
sno za oko 48%. Ukupna godišnja amortizacija iz
nosi oko pola miliona dinara.

Ukupna zaliha gotove robe, sirovina i polupre- 
rađevina iskazana je u 1935 godini sa 7,03 miliona 
prema 6,07 miliona u 1934 godini i 4,53 miliona u 
1933. Prošle godine su i dužnici povećani sa 2,93 na 
3,17 miliona dinara. Ove promene ukazuju na jače 
poslovanje. Upoređenje stanja dužnika na kraju 1934 
i 1935 godine sa ranijim stanjima nije moguće, jer 
ranijih godina preduzeće u svome bilansu nije poka
zivalo poverioce i dužnike odvojeno, već samo u 
vidu salda, koji se uvek nalazio na pasivnoj strani.
Pohvalno je da se s tom praksom prekinulo, jer se
sada potpuno jasno vidi ne samo izvoz dužnika, nego 
i visina i vrsta obaveza preduzeća. Naime, kao što 
smo videli, u pasivi se iskazuju odvojeno liferanti, 
bankarski krediti i ostali poverioci.

Bruto-prihod od fabrikacije bio je prošle godi
ne rekordan, kao što to pokazuje i sleđeće upoređe
nje (u milionima dinara);

1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935

1,26 2,33 3,52 3,38 3,12 2,99 3,73

Ođ 1929 do kraja 1931 bruto-prihodi bili su u 
porastu. U toku sleđeće tri godine zbog opšte pri
vredne krize i zbog uvođenja poreza na luksuz i 
skupnog poreza bruto-prihodi su bili, prirodno, iz 
godine u godinu sve manji, tako đa su u 1934 izno
sili nešto manje od 3 miliona prema 3,52 miliona di
nara u 1931 godini. Prošle godine dolazi do povolj
nog preokreta, tako da su bruto-prihodi u 1935 za

oko 750 hiljada dinara odnosno za oko 25% veći
nego u prethodnoj godini.

Troškovi u 1935 su samo za oko 200 hiljada 
dinara veći nego u 1932. Međutim, porezi su u tom 
razdoblju više nego udvostručeni, iako je čista do
bit prošle godine bil-a samo neznatno veća ođ one u 
1932, 1933 ili 1934. Interesantno je da prosečna ka
matna stopa koju preduzeće plaća bankama i ostalim 
poveriocima jedva prelazi 8% , a liferantima se uop- 
šte ne plaća kamata. Inače, rashodi na ime kamate 
za 1935 godinu iznose 588 hiljada dinara prema 445 
hiljada u 1934. Otpisi dubioza nisu znatni. To znači 
da uprava preduzeća postupa neobično oprezno pri
likom odobravanja robnih kredita.

Čista dobit za 1935 iznosi 181 hiljadu dinara 
prema 148 hiljada u prethodnoj godini. Dividenda se 
opet ne deli, već je cela dobit, kao i ranijih godina, 
uneta u fond za povećanje glavnice.

U upravnom odboru Fabrike trikotaže i Ruka
vica »Šumadija« a. d., Beograd, nalaze se gospoda Sa
lamon Gadol, pretsednik; Alfred Albala, potpretsed
nik; Jaša Alkalaj, Ruben Pinkas, Zdravko Albala, Da
vid Štesel, Ferdinand Giskan, Moric Demajo, Moša 
Mevorah, Arnold Gadol, d-r Josip Haim i Samuilo 
Alkalaj, članovi. U nadzornom odboru su g. g.: J. S. 
Davičo, kao pretsednik; lsak Mašiah, Josif Sto
janovič i Dušan Bajšanski, kao članovi.
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Садржај:
Trepča Mines Limited, London

Дионичко друштво за промет ковинама Цугмајер и Грубер у Загребу

TREPĆA MINES LIMITED, LONDON

18 novembra o. g. održana je u Londonu deveta glav

na godišnja skupština akcionara Trepča Mines Limited za 

prošlu poslovnu godinu, koja obuhvata razdoblje od 1 okto

bra 1935 do 30 septembra 1936 godine. Pretsednik upravnog 

odbora g. A. Chester Beatty, koji je inače jedan od najpoz

natijih svetskih rudarsko-finansijskih stručnjaka, podneo je 

tom prilikom akcionarima uz opširan izveštaj o stanju samog 

društva i interesantan prikaz političkih i ekonomskih prilika 

u Jugoslaviji, o kojima se izrazio s velikim poznavanjem i 

iskrenim simpatijama.

U našim ranijim analizama bilansa Trepča Mines Limi

ted mi smo detaljno izložili kako je došlo do osnivanja ovog 

društva, koje se pored Borskog rudnika i Trbovljanskog 

ugljenokopnog društva razvilo sigurno u najveće rudarsko 

preduzeće u našoj zemlji. Zbog toga se ovom prilikom mo

žemo ograničiti na kratku rekapitulaciju. Društvo je dobilo 

u martu 1928 godine rudarsku koncesiju za pedesetogodišnju 

eksploataciju rudnog blaga u Južnoj Srbiji, i to sa isključi

vim pravom istraživanja u Trepči, Rogozni i Slatinskoj So

kolići. Dve godine posle osnivanja društva — u kome vre

menu su podignute potrebne investicije, saobraćajna sredstva, 

moderne zgrade za stanovanje radnika itd. — pristupilo se 

proizvodnji. Sa radovima se počelo kod brda Trepča i op- 

štine Šalske u blizini Kosovske Mitroviče. Zvanično otvaranje 

rudnika izvršeno je 10 oktobra 1930 godine. U 1933 godini 

dolazi do ogromnog proširenja društvenog rudarskog prava 

zbog preuzimanja društva Belasica Mines Limited. Time je 

ovo pravo prošireno za 358 kvadratnih milja na ukupno 833 

kvadratne milje, odnosno na 2157,4 kvadratnih kilometara, ko

liko iznosi i danas. Ovo rudarsko područje obuhvata rudar

sku koncesiju Trepče od 36 km2 i pet isključivih prava istra

živanja, i to Trepča (503 km2), Rogozna (602,6 km2), Belasica 

br. 1 i Belasica br. 2 (927,1 km2) i Slatinska Sokolića (88,7 

km2). Osim toga, društvo poseduje oko 1,35 km2 zemljišta 

pokrivenog zgradama itd. Postojeće zalihe rude cene se na

3,3 miliona tona sa prosečnom sadržinom od 9,4% olova i 
6,4% cinka.

Glavni rudnik iz koga je do sada vađena ruda je »Stari 

Trg«, nedaleko od Zvečana, gde stotine starih okana očigled

no pokazuje da je tu društvo i ranije bilo na visokom stup

nju razvitka. Doduše, stari rudari nisu smeli da idu duboko 

u zemlju, jer nisu imali na raspoloženju današnjih tehničkih 

sredstava, raznih dizalica i pumpi itd., nego su rudu vadili 

iz slojeva koji za njih nisu pretstavljali nikakvu opasnost. 

Na starom rudištu društva Trepča Mines Limited je investi

ralo ogromne kapitale, i namesto starih okana napravljeni 

su novi izvodni tuneli i otkopi, podignute su električne di

zalice i kompresor-mašine, sprovedena je kanalizacija i u 

vlažna okna unete su pumpe; napravljene su i prave se sva

kodnevno skupocene čelične i dijamantške burgije, kaje su 

izbušile kamen i zemlju u dubini od nekoliko stotina metara.

Ruda se dobija iz 8 etaža, koje se nalaze na nivou od 

545 m, 610 m, 730 m, 760 m, 795 m, 830 m i 865 m. Prošle 

godine završeno je otvaranje etaže na nivou od 545 metara 

nadmorske visine. Otvorena površina u ovoj etaži iznosi 7737 

kvadratnih metara. Ta površina je veća nego u ma kojoj 

drugoj etaži ovog rudnika. Treba napomenuti da su izvršene 

sve pripreme i za otvaranje nove, devete etaže, na nivou od 

485 metara, odakle će se u martu 1937 takođe početi da vadi 

ruda. Ova poslednja etaža nalazi se na nivou koji je za oko 

270 metara niži od nivoa na kojem se nalazi reka Trepča, a 

etaža na 865 metara je za oko 110 metara viša od nivoa ko

rita reke Trepče. Pored eksploatacije rudnika »Stari Trg«, 

vrše se istraživanja i probna bušenja i na rudištima Melje- 

nica, Vidušić, Marić i Gumnište, a otvoren je i ulaz u jedan 

stari rudnik na Rogozni. Razume se da se na tako opsežne 

radove ne bi moglo ni pomisliti, kada ne bi stajali na raspo

loženju i ogromni kapitali.

Iskopana ruda vadi se kroz glavne otvore rudnika 

»Stari Trg« na najmoderniji način, pomoću snažnih vazdušnih 

kompresora. Zatim se tovari u vagone do žičane železnice, 

koja je dalje prenosi u tako zvane separacije koje su podig

nute u Zvečanu. Žičana železnica je duga 6.600 metara a ima 

visinsku razliku od 235 m. U separacijama, za koje su takođe 

potrebne znatne investicije, ruda se melje i kvaši itd. Posle 

čitavog niza hemijskih i fizikalnih procesa i flotaćije dobi- 

jaju se kao konačni proizvodi: koncentrat olova, koncentrat 

cinka i pirit, a u manjim količinama i srebro.

Kao što je već spomenuto, Trepča je pristupila proiz

vodnji u 1930 godini. Do kraja septembra te godine dobive

no je 17 371 tona rude sa prosečnom sadržinom od 9 6% 

olova, 8,1% cinka i oko 3 unce srebra po toni. Povećanje 

proizvodnje u narednim godinama pokazuju nam sledeče ci

fre (u tonama):

Godina Ruda predata Ova ruda sadržavala je

separacijama prosečno

tona olova cinka

% %
1930 17.371 9,6 8,1
1930/31 256.549 12,6 7,6
1931/32 397.963 9,67 8,83
1932/33 535.869 8,91 8,66
1933/34 589.081 8,85 8,56
1934/35 597.188 9,06 8,62
1935/36 588.594 8,93 7,74

Kao što se vidi, proizvodnja je rasla iz godine u go-
dinu. Veliki porast u 1930/31 godini potiče otuda, što je to 

u stvari tek prva godina normalnog poslovanja preduzeća, 

koje se međutim sledečih godina i dalje proširuje, tako da
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je već u 1932/33 količina rude predate na preradu separaci 

jama za više nego dva puta veća od one u 1930/31 godini. 

U 1934/35 količina prerađene rude je bila rekordna sa 597 

hiljada tona. U 1935/36 imamo smanjenje od 8,6 hiljada tona. 

To je posledica radničkog štrajka u maju 1936 godine. Da 

nije bilo toga prekida rada, prošlogodišnja prerada rude u 

separacijama bila bi premašila 600 hiljada tona. U 1935/36 go

dini prosečno 1 tona rude sadržavala je 8,93% olova, 7,74% 

cinka i 3,09 unce srebra. Iz gornje tablice se vidi da se taj 

procenat gotovo svake godine menja, što zavisi od kvalite

ta rude.

U toku prošle poslovne godine od 588.591 tone rude, 

koja je iskopana i žičanom železnicom dovedena u separa

cije, dobivene su 63 hiljade tona olovnog koncentrata i 82 

hiljade tona cinkovog koncentrata. Proizvodnja cinkovog 

koncentrata je u odnosu na prethodnu godinu smanjena za 

oko 12 hiljada tona. Smanjenje je znatno veće nego što to 

odgovara opadanju količine rude prerađene u separacijama. 

To je zbog toga što je prošle godine ruda vađena iz nižih 

etaža, a ruda u ovima ima manju procentualnu sadržinu cinka. 

Gubitak je nadoknađen nešto većom sadržinom olova i srebra.

Inače, proizvodnju koncentrata dobivenih iz prerađene 

rude u pojedinim godinama pokazuje nam sledeća tablica:

Olovni koncentrat Cinkov koncentrat Pirit

% %

Godina tona olova tona cinka tona

1930 2.229 70,0 1.003 47,6 ---

1930/31 41.358 75,6 32.770 50,3 — —

1931/32 48.566 76,3 62.192 50,2 6300

1932/33 58.852 77,5 83.297 50,4 7.800

1933/34 63.027 79,2 92.166 50,4 9.390

1934/35 64.874 79,9 94.146 50,1 39.340

1935/36 63.131 79,5 82.234 50,0 57.037

Najveći deo koncentrata olova i cinka do sada je izvo

žen preko Soluna u strane topionice (francuske, španske, ne- 

mačke, belgijske itd.). Međutim, kako se saznaje, Trepča 

sprema podizanje jedne velike topionice, koja bi trebala da 

u našoj zemlji prerađuje pomenute koncentrate u čiste me

tale. Time bi se upotpunio naš novi program organizacije do

maće rudarske i topioničke industrije (proširenje Zenice, po

dizanje fabrike za elektralitični bakar u Boru, podizanje 

fabrike aluminiuma, proširenje Kranjske industrijske družbe 

u Jesenicama itd.). U toku poslednje tri godine domaćim to

pionicama prodate su samo minimalne količine koncentrata, 

kao što to pokazuju sledeće cifre:

Godina lokalnim topionicama: preko Soluna:

Isporučeno olovnog cinkovnog olovnog cinkov.

tona konc. konc. konc. konc.

1933/34 — 6.126 63.027 86.040

1934/35 183 2.041 64.691 92.105

1935/36 87 6.105 63.044 76.129

Što se tiče pirita, proizvodnja u 1935/36 iznela je 57

hiljada tona prema -39,3 hiljade u 1934/35 i samo 9,3 hiljade 

tona u 1933/34 godini. Kao što se vidi, poslednjih godina 

preduzeće je posvetilo veću pažnju i ovom važnom artiklu, 

koji se u Trepči dobiva kao sporedan proizvod prilikom flo- 

tacije olovno-cinkove rude. Podignute su naročite separacije 

za koncentrisanje ovog proizvoda, koji sadrži oko 50% sum

pora i 44% gvožđa. Koncentrat pirita je prodavan hemijskim 

fabrikama u našoj državi (na pr. »Zorka« u Subotici), u 

Austriji, Mađarskoj, čehoslovačkoj i Holandiji.

Uprava Trepča Mines Limited objavljuje i vrlo intere

santne podatke o troškovima proizvodnje. Tako su, na pri

mer, troškovi za preradu 1 tone rude, uključivši i troškove 

za prevoz koncentrata železnicom i parobrodima, ali bez 

amortizacije i poreza, iznosili:

1931/32 1932/33 1934/35 1935/36 

šilinga / pensa
Istraživanja l / _  i ц  j /5
Radovi i proizvodnja 3/8 3/8 3/10 4/4
Opšti rudarski troškovi 1/6 1/5 1/4 1/8
Troškovi žičane železnice — /5 — /6 — /6  /6
Trošk. dobijanja koncentr. 4/7 3/7 3/4 3/5
Administrativni troškovi 2/6 2/— 2/__  2/4

Ukupno 13/8 12/6 12/5 13/6

Transprotni troškovi 3/8 3/1 3/6 3/4
Ukupno 17/4 15/7 15/11 16/10

Ukupni troškovi dobijanja i prerade rude porasli su 

prošle godine za 1 šiling i 1 pens po toni, sa 12/5 na 13/6 

šilinga. To je u prvom redu posledica povećanja nadnica. 

Procentualno, u 1935/36 najveći trošak je otpadao na vađenje 

rude (radovi i proizvodnja), i to 25,7% prema 24,1% u pret

hodnoj godini. Troškovi dobijanja koncentrata, koji se ta

kođe sastoje uglavnom samo iz nadnica, iznose 20,3%. Po

rasli su i opšti rudarski troškovi, na koje je prošle godine 

otpadalo 10,1% prema 8,3% u 1934/35. Upravni troškovi izno

se svega 13,8% od ukupnih troškova proizvodnje.

Trepča proizvodi sama i svu potrebnu električnu ener

giju u sopstvenoj centrali od 22,27 miliona kilovat-časova 

Svaki kilovat-čas struje koštao je prošle godine 0,446 pensa 

prema 0,489 pensa u 1934/35.

Uprkos znatnom porastu troškova dobijanja i prerade 

rude zbog povećanja nadnica, Trepča je prošlu poslovnu go

dinu zaključila s neobično povoljnim rezultatom. To je po-

sledica znatnog porasta cena olova ii cinka, koji su za Trepču

još uvek najvažniji proizvodi. Te su se cene poslednjih go-

dina ovako kretale:

Olovo 1931 1933 1934 1935 1936

Najviša 1519/:и 1315̂fie 1131 /32 193/4 1817/з2.

Najniža lO1/̂  109/;32 101/8 103/if, 141/г

Cink

Najviša 1431/з2 181/; 157/32 171/в 169/з2

Najniža 931/з2 135/S l i 11/!« 1 U /2 135/i «

Kao što se vidi, porast 1:ena je znatan. Treba napome-

nuti da su to cene za 1 engl. tonu (1016 kg) metala, dok se

podaci proizvodnje Trepče odnose na koncentrate ova dva

metala, koji sadrže, kao što je već spomenuto, 79,5% olova

odnosno 50% cinka.

Račun izravnan ja

30-IX 30-IX 30-IX 30-IX

Aktiva 1933 1934 1935 1936

u hiljadama engleskih funti

Koncesija i prava istraživ. 512 512 512 512

Istraž. radovi i otvar. rudnika 99 99 99 99

Potkopi i okna 88 88 88 88

Pruge, železnice i putevi 39 39 39 42

Zemljišta 9 11 12 12
Zgrade 83 83 74 79

Mašine i uređaj 203 210 209 184

Materijal, prevozna sredstva 4 3 2 2
Zalihe razne robe 53 71 67 67

Koncentrati 52 47 71 52
Efekti (jugoslovenski) 4 4 4 4

Razni dužnici 16 10 31 32
Gotov, i potraž. kod banaka 247 203 336 537

Pasiva

Glavnica 1.115 1.116 1.116 1.117

Rezervni fond 40 40 70 100
Poreska rezerva 103 90 89 161

Razni poverioci i rezerve 31 32 27 44

Dobit 12 1 103 242 288

Zbir bilansa 1.411 1.382 1.544 1.710
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Zbir bilansa krajem septembra 1936 godine iznosi 1,71 

milion funti, odnosno za 166 hiljada funti više nego u pret

hodnoj godini. Ako se to preračuna u dinare, vidi se da 

Trepča bilansira sa skoro 400 miliona dinara. Glavnica pre

ma društvenim pravilima iznosi 1,125.000 funti sterlinga, a 

podeljena je na 4,5 miliona akcija od po 5 šilinga, od čega je 

do kraja septembra 1936 emitovano i uplaćeno 4.468.152 ko

mada, odnosno 1,117.038 funti sterlinga. Rezervni fond iznosi 

100 hiljada funti, a porasla rezerva 161 hiljadu. Na tuđa 

-sredstva ne otpada ni 2,5% od celokupnog kapitala s kojim 

društvo radi. Razni poverioci <i rezerve) iskazani su prošle 

_godine sa 44 hiljade funti prema 27 hiljada u prethodnoj go

dini. Međutim, ni taj iznos ne pretstavlja samo tuđa sredstva, 

već i izvesne rezerve koje preduzeće knjiži zajedno sa pove- 

riocima. Iz ovih podataka najbolje se može videti ogromna 

finansijska snaga društva.

Veći broj pozicija u aktivi ostao je već nekoliko go

dina gotovo nepromenjen. Bilansna vrednost koncesije i pra

va istraživanja je 512 hiljada funti, istraživačkih radova i 

otvaranja rudnika 99 miliona, potkopa i okana 88 miliona, 

takođe nepromenjeno. Vrednost svih investicija je 1,016.000 

funti, odnosno za oko 100 hiljada manja od društvene glav

nice. Važnije promene u aktivi imamo samo kod zgrada, ma

cina i uređaja, koncentrata i gotovine. Iako je kod zgrada 

izvršena uredna amortizacija, ipak im je bilansna vrednost 

porasla za 5 hiljada funti, na 79 hiljada. Prošle godine je 

podignuto 20 novih kuća za oženjene rudare, sa potpunim 

konforom, zatim 4 zgrade za činovništvo, 1 za presvlačenje 

rudara, žandarmerijska stanica i zgrada za poglavarstvo. Ure

đaj i mašine su takođe upotpunjene, a znatno su napredovali 

'i radovi oko podizanja novog odeljenja, koje će prerađivati 

rudu, koja će se dobijati od Kopaonik Mines. U električnoj 

centrali izvršene su takođe izvesne nove invevsticije. Pozicija 

»mašine i uređaj« je prošle godine ipak za 25 hiljada funti 

manja nego u 1934/35. To znači da je i kod ove pozicije 

amortizacija izvršena najrigoroznije. Pozicija »koncentrati« 

smanjena je prošle godine za 19 hiljada, na 52 hiljade funti. 

To dokazuje da su i zalihe osetno opale. Gotovina i potra

živanja kod banaka su porasli za 200 hiljada funti, na 537 

hiljada funti ili okruglo na 120 miliona dinara. Kao što se 

vidi, likviditet preduzeća je neobično velik.

Upoređenje najvažnijih pozicija iz računa gubitka i do

bitka pruža nam sledeću, takođe vrlo interesantnu sliku:

Račun gubitka i dobitka

30-IX 3Q-IX 30-IX 30-IX

Rashodi 1933 1934 1935 1936

u hiljadama engleskih funti

Troškovi proizv. (nadnice),

prevoz 329,1 398,5 416,0 426,9

Opšti troškovi 25,3 34,1 34,8 37,2

Plate, upravni troškovi 25,3 25,8 24,4 31,1

Bruto dobit 249,9 224,1 395,9 503,8

Od toga:

amortizacija 41,2 44,8 47,9 42,4

poreske rezerve 32,3 18,7 40,4 59,2

Prihodi

Od proizvodnje 676,8 679,8 868,9 992,5
Ostali 2,5 2,7 2,2 6,6
Zbir prihoda ili rashoda 679,4 682,5 871,1 999,1

Podela čiste dobiti

Dividenda 66,9 66,9 72,0 109,8
Na raspol. gl. skupštini 121,5 103,5 242,1 288,4
Rezervnom fondu 40,0 --- 30,0 30,0

Prihodi od proizvodnje — bruto iznose 992,5 hiljada 

funti, odnosno za 124 hiljade više nego u prethodnoj godini 

.ili za oko 310 hiljada funti više nego u 1932/33 ili 1933/34.

Na povećanje ovih prihoda uticali su porast svetske cene 

olova i cinka i osetno povećanje proizvodnje i prodaje pi

rita. I na strani rashoda imamo u odnosu na prethodnu i na 

ranije godine povećanje gotovo kod svih pozicija. Troškovi 

proizvodnje su porasli za 10,9 hiljada funti, opšti troškovi 

za 2,4 hiljade, a plate i upravni troškovi za 6,7 hiljada funti. 

Kako je ukupno povećanje rashoda samo 20 hiljada funti, a 

prihodi su za oko 120 miliona veći, i bruto dobit je morala 

porasti sa 395,9 hiljada funti u 1934/35 na 503,8 hiljada funti 

u prošloj godini. Od toga je upotrebljeno 42,4 hiljade za amor

tizaciju, a 59,2 hiljada rezervisano je za porez, tako da saldo 

iznosi 402,2 hiljade funti. Tome iznosu treba dodati još i 

prenos dobiti iz 1934/35 od 26,03 hiljade, tako da ostaje još 

za podelu 428,2 hiljada funti. Od toga je dotirano rezervnom 

fondu 30 hiljada funti, a 109,9 hiljada isplaćeno je krajem 

juna 1936 na ime privremene dividende (4 i po pensa po 

akciji, sa plaćenim porezom). Uprava je predložila poslednjoj 

glavnoj skupštini da se akcionarima isplati još po 10,5 pensa 

po akciji i odgovarajući porez na dobitak. Dividenda iznosi 

na taj način 25% prema 20% u prethodnoj godini i 12% 

u 1933/34.

Račun gubitka i dobitka pruža nam još nekoliko inte

resantnih podataka. Za neposredne troškove proizvodnje i 

prerade, ne računajući amortizaciju i poreze, ni plate uprav

nom osoblju, izdato je prošle godine 329,1 hiljada funti, a za 

prevoz 97,75 hiljada funti ili ukupno 426,8 hiljada funti, što 

čini oko 100 miliona dinara. To su uglavnom nadnice koje 

prima naše radništvo i vozarina državnih železnica. Opšti 

troškovi, plate i upravni troškovi iznose 68,3 hiljade funti 

odnosno preko 15 miliona dinara. Kako se bar 2/3 tog iznosa 

troše takođe u našoj zemlji, vidi se da naš narod od rada 

Trepče ima svake godine ogromni iznos od preko 110 miliona 

dinara. Tome treba dodati poreze, trošarine, takse, carine, 

prireze i razne druge namete, koje od Trepče naplaćuju dr

žava i samouprave, i koji nam takođe donose milionske izno

se. Od koje je koristi Trepča za krajeve u kojima ona radi, 

videće se ako se uzme u obzir da je ona počela da vrši svoju 

delatnost takoreći u pravoj pustinji, u kraju koji je zbog 

neplodnosti zemljišta bio gotovo potpuno nenaseljen. Na Sta

rom Trgu nalazi se danas čitava mala varoš, a u tim doskora 

pustim krajevima podižu se i nova naselja, u kojima život 

teče u brzom tempu savremenog industrijskog napretka.

U upravi Trepča Mines Limited su gospoda: A. Chester 

Beatty, pretsednik; B. N. Banac; A. Chester Beatty mlađi; 

Sir Albert Bennett, Bart; J. A. Dunn; Dr. G. Lučić-Roki; G. 

McPherson mlađi; Lt.-Col. R. Micklem, C. M. G.; W. Selkirk; 

Arthur D. Storke; J. Whitehouse. Savetodavni inženjer je g. 

Harold A. Titcomb, a glavni direktor za Jugoslaviju je g. A. 
S. Howie.

ДИОНИЧКО ДРУШТВО 3A ПРОМЕТ КОВИНАМА 

ЦУГМАЈЕР И ГРУБЕР У ЗАГРЕБУ

Поред бауксита, гвоздене руде и оловно-цинкове 

руде, ми смо до сада извозили и огромне количине ба- 

карне руде и разних концентрата бакра. Ове руде су у 

иностранству претапане и прерађиване, na су се онда 

знатним делом опет увозиле у облику чистих метала или 

разних израђевина. Природно je да je код оваквог ста- 

ња ствари била релативно слабо развијена и наша инду- 

стрија која прерађује поменуте метале. Ускоро треба да 

и у том погледу дође до битиих промена, које ће омо- 

гућити снажан развитак наше металургијске индустри.је. 

И ширим слојевима су већ познате мере за проширење 

Зенице. Добијамо и велику фабрику за производњу алу- 

миниума. Трепча je такође решила да подигне постро- 

јење за добијање чистог цинка и олова, a у Борском 

руднику се већ приступило подизању одговарајућих по- 

стројења за добијање чистог бакра.
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Подизаше нових постројења у Борском руднику 

добро he доћи оном малом броју наших предузећа која 

су израђивала жице од бакра, бакарни и месингани лим, 

плоче, цеви итд:, јер ce потребни чисти бакар неће више 

морати да увози из иностранства. Иначе, у тој инду- 

стријској грани код нас je најважније предузеће Цуг- 

мајер и Грубер д. д. у Загребу. Ова фирма je основана 

1920 године од стране познате бечке фирме Георг Цуг- 

мајер и Син. Она je у прво време имала задатак да пла- 

сира у Југославији производе поменуте бечке фирме, у 

првом реду разне израђевине из бакра и месинга. Дакле, 

то je било. једно чисто трговачко предузеће, koje у 

прво време није ни мислило на властиту производњу. Me- 

ђутим, 1924 године дошло je до знатних промена у по- 

словању. Наиме, те године je купљена од Браће Штерн- 

бергер у Словенској Бистрици фабрика бакарних про- 

извода, која je доцније модернизирана и проширена тако 

д а  je она данас једна од наших највећих фабрика за 

израде од бакра. Иначе, у њој имамо данас једину нашу 

модерну ваљаоницу за бакар и месинг. Поред осталог, 

фабрика израђује и разне артикле који служе као полу- 

фабрикати у електротехничкој индустрији.

Приликом оснивања друштвена главница je била 

утврђена ca 1 милион круна. 1922 je повишена на 2 ми- 

лиона круна односно пола милиона динара. Главница je 

пбсле тога опет неколико пута повишена, и од 1931 до 

прошле године износила je 3,6 милиона динара. Главна 

екупштина, која ce одржавала 26 јула 1935 у Загребу, 

решила je да ce главница поново повиси ca 3,6 на 5 ми- 

лиона динара, и то издањем даљих 14.000 акција од no 

100 динара. Супскрипција нових акдија je проведена 

с потпуним успехом, тако да друштво већ за 1935 годину 

билансира ca главницом од 5 милиона.

Главне билансне позиције за 4 последње године 

пружају следећу врло интересантну слику:

Рачун изравнања

Актива 1932 1933 1934 

у хиљадама динара

1935

Непокретности 727 694 662 825
Машине 1.626 1.464 1.472 1.379
Инвентар 46 44 43 39
Ауто 51 41 33 26
Роба 1.555 — — —

Материјал 57 — — — .

Угаљ 27 — — —

Роба, матер. и угаљ — 1.764 1.866 2.952
Ефекти 167 206 265 276
Благајна 209 121 131 336
Салдо дужн. и повер. — 144 190 515

Пасива

Главница 3.600 3.600 3.600 5.000

Резервни фонд 400 400 500 700

Пореска резерва 70 70 70 70

Салдо повер. и дужн. 194 — — —

Добитак 200 409 492 578

Збир биланса 4.464 4.479 4.662 6.348

Збир биланса, који ce од 1932 до 1934 кретао око

4,5 милиона, прошле године je порастао на 6,35 милиона 

динара. Kao што je већ споменуто, главница je пови- 

шена ca 3,6 на 5 милиона динара, a код резервног фонда 

имамо повећање од 200 хиљада. И добитак je у 1935 за 

86 хиљада већи него у претходноЈ години. Иначе, треба 

напоменути да je збир биланса раван властитим сред- 

ствима предузећа. Наиме, повериоци нису засебно иска- 

зани, пошто су у билансу компензирани ca дужницима.

Односни салдо износи 515 хиљада динара, a налазн ce 

у активи. To значи да су потраживања фирме за про- 

дату робу знатно већа од свих њених обавеза, a то je 

скроз здраво. До краја 1932 салдо поверилаца и дужника 

био je иначе увек на пасивној страни биланса. 1929 го- 

дине он je износио скоро 5,5 милиона, али je постепено 

и стално смањиван, тако да je у 1932 износио само 194 

хиљаде, a крајем 1933 ce јавио у активи. Из овога ce 

такође види да ce прилике у предузећу стално по- 

прављају. "

Инвестиције су 2,27 милиона према 2,21 милиона 

динара у 1934. Kao што Ce види, порает износи само 60 

хиљада динара. Међутим, предузеће врши амортизацију 

инвестиција непосредно смањивањем вредности односних 

рачуна у активи. Ако Ce то узме у обзир, видеће ce да 

je у 1935 години за нове инвестиције издато преко 

четврт милиона динара. Иначе, прошле године je би- 

лансна вредност самих некретнина порасла за преко 160 

хиљада. За покриће инвестиција довољна je само једна 

трећина властитих средстава. To значи да je властитим 

средствима покривен и знатан део обртног капитала у 

ужем смислу.

Залихе робе и материјала су порасле ca 1,86 на 

2,95 милиона, односно за једну трећину. To ce може узети 

као доказ да je и пословање било још интензивније него 

ранијих година. Иначе, и у годинама најтеже привредне 

депресије друштво je закључивало своје билансе ca до- 

битком. Прошле године овај je био 578 хиљада динара 

или преко 10% од главнице. Добитак у 1935 у односу на 

претходну годину порастао je за 86 хиљада, и скоро трл 

пута je већи од оног у 1932. To je свакако ванредно по- 

вољан резултат. Иначе, и амортизација, je прошле го» 

дине као и раније доста знатна, што опет доказује со« 

лидност предузећа.
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Sadržaj:

Srpsko-česka fabrika šećera i rafinerije a. d., Ćuprija

SRPSKO-ČESKA FABRIKA ŠEĆERA I RAFINERIJA A. D., 

ĆUPRIJA

Teška kriza koju preživi ju je naša šećerna industrija 

ogleda se i na kretanju rezultata rada Srpsko-česke fabrike 

šećera u Ćupriji. Poslovanje ove fabrike u toku poslednjih 

10 godina zaključivano je sa sledečim rezultatom:

Godine dobitak gubitak

1926/27 6,75 miliona ——

, 1927/28 5,38 miliona

1928/29 3,84 miliona ---

1929/30 —  122 hiljade

1930/31 125 hiljada ---

1931/32 ---  196 hiljada

1932/33 ---  1,35 miliona

1933/34 ---  5,43 miliona

1934/35 ---- 12,50 miliona

1935/36 204 hiljade ——

Kao što nam pokazuje gornja tablica, do kraja 1928/29 

godine rezultat rada je bio povoljan. Međutim, prilike se 

posle toga iz godine u godinu sve više pogoršavaju. Zbog 

privredne depresije i stalnog smanjivanja kupovne snage sta

novništva dolazi i do opadanja potrošnje šećera. Razume se 

da su u vezi s tim počeli da se smanjuju i prihodi od troša

rine. Država je htela da to spreči. Međutim, mere koje su 

u tom cilju preduzete pokazale su se kao sasvim pogrešne. 

Umešto da se sniženjem državne trošarine pokušalo zaustaviti 

opadanje potrošnje, kod nas se pristupilo povećanju trošarin- 

skih stopa, čime je opadanje potrošnje bilo još i ubrzano. 

Do 1929/30 trošarina na šećer kod nas iznosila je 5 dinara 

od kg., a potrošnja šećera 8,7 kg. po stanovniku godišnje. 

Da bi se prihod od trošarine održao na ranijoj visini, tro- 

šarinska stopa je najpre povišena, na 6,37 dinara, a posle 

na 8,05 dinara po kg. šećera u kockama i 7,50 dinara po kg. 

kristalnog šećera.

Šećer u našoj zemlji postao je na taj način luksuzni 

artikal, dostupan samo bogatim društvenim redovima. Ako 

izuzmemo Italiju, mi imamo danas najveću trošarinu na 'šećer, 

pa njegova cena nikako ne odgovara kupovnoj snazi sta

novništva, 'naročito seoskog. S obzirom na- to nije nikakvo 

čudo da sada po -potrošnji šećera, sa prosečno 4,5 kg. po 

stanovniku godišnje, stojimo samo pred Albanijom. Naša in

dustrija šećera bila je primorana da poslednjih godina znatno 

smanji proizvodnju i sada je uposlena po, prilici tek sa polo

vinom svoga proizvodnog kapaciteta. U vezi s tim znatno se 

smanjila i površina zasejana šećernom repom. Ona je iznosila:

god. hektara god. hektara

1929 59.710 1933 34.150

1930 53.190 1934 21.890

1931 46.240 1935 30.170

1932 43.570 1936 27.514

Dok je u godinama pre povećavanja trošarinske stope 

površina pod repom bila oko 60.000 hektara, u 1934 godini 

bila je samo 21.890 hektara odnosno nešto više od jedne tre

ćine ranije površine. U 1935 i 1936 zasejane površine su opet 

nešto porasle, ali ipak jedva dostižu jednu polovinu ranije 

površine. To znači da je smanjenje potrošnje šećera osetno 

pogodilo ne samo šećernu industriju, nego i zemljoradnike- 

proizvođače šećerne repe.

Fabrike: šećera imaju sada i jednu novu nepriliku. 

Neki zemljoradnici sejali su ove godine repu, iako prethodno 

s fabrikama šećera nisu zaključili potrebne ugovore. Prema 

jednoj proceni takve neugovorne repe ima oko 5 do 6 hiljada 

vagona. Od fabrika se traži da je preuzmu, iako su one 

dužne da preuzmu samo ugovornu repu. Doduše preradom 

većih količina repe bolje bi se iskoristio i proizvodni kapa

citet fabrika, ali je njima nemoguće da iziđu u susret 

odnosnim proizvođačima, jer i bez toga ne znaju šta će da 

rade s velikim rezervama gotovog šećera iz ranijih godina. 

Inače, ove godine i rod repe je kvantitativno iznad svakog 

očekivanja povoljan, tako da ima znatno više i ugovorne 

repe, nego što se to ranije očekivalo. S obzirom na to šeće- - 

rane će u ovoj kampanji izraditi znatno veće količine šećera, 

koje se neće moći plasirati, već će morati da leže na skla

dištu kao mrtvi kapitali.

Kako se na izvoz šećera ne može ni misliti, jer se cena 

šećera iz trske na svetskim tržištima kreće oko 1 dinar po‘ 

kilogramu, problem je u tome, kako da se poveća potrošnja 

šećera u zemlji. Mi smo već imali prilike da naglasimo, da 

će se taj cilj teško postići bez pojevtinjenja cene šećera. 

Fabrike šećera su u pogledu snižavanja proizvodnih troškova 

uglavnom došle do krajnje granice. Kako izgleda njihov 

»superprofit« o kome neupućeni često govore, lepo se vidi

i iz rezultata rada Srpsko-česke fabrike šećera. Od 1928/29 

godine na dalje o nekoj dividendi nije bilo ni govora. U ne

kim godinama nije se mogla vršiti ni najskromnija amortiza

cija, a efektivni gubici iznose oko 20 miliona dinara. Jedna 

četvrtina tog iznosa pokrivena je otpisom rezervnih fondova, 

a tri četvrtine delimičnim otpisom glavnice, koja je prema 

odluci skupštine akcionara ođ 19 oktobra 1935 godine sni

žena sa 45 na 30 miliona dinara, i to prežigosanjem nominale 

akcija od 450 na 300 dinara. Većina ostalih fabrika šećera 

imala je takođe znatne gubitke.

Prema tome postoji, samo jedna mogućnost da se dođe 

đo jevtinog šećera i do povećanja njegove potrošnje, a to je 

snižavanje državne trošarine na šećer, koja prelazi ekonom

sku opravdanost i granice snošljivosti. Vrlo verovatno država 

time ne bi ništa izgubila, jer bi osetnije snižavanje trošarine' 

imalo sigurno za posledicu i znatnije povećanje potrošnje 
šećera.

Podaci o proizvodnji Fabrike u Ćupriji za poslednje tri 

godine ovako izgledaju (u kvintalima):



202
Tz г a~đ e n o "  

šećera melase režanaca 

33.623 8.950 6.282

13.700 4.700 3.500

117.049 35.898 29.110

"Trajanje “Prerađena 

Godine kampanje repa 

1933/34 18 dana 223.000

1934/35 9 dana 117.000

1935/36 65 dana 785.340

U toku 1933/34 i 1934/35 najglavnija briga fabrike je 

bila da što brže smanji ogromne stare zalihe. Zbog toga su 

tih godina prerađene samo male količine repe, a fabrika je 

pomišljala i na potpunu obustavu rada. U 1933/34 ceo pro

ces prerade trajao je 18 dana, a u 1934/35 samo 9 dana. 

Prošle godine fabrika je imala vanredno veliku kampanju 

koja je trajala 65 dana (prema 87 dana u 1929/30 godini); 

Prosečna dnevna prerada iznosila je 12.230 kvintala repe. 

Prosečni prinos repe po hektaru u 1935/36 godini iznosio je

179,3 kvintala; zasejana površina bila je 4169 hektara. Inače, 

repa je zemljoradnicima plaćana prosečno po 24 dinara 'od 

kvintala.

Glavne bilansne pozicije Srpsko-česke fabrike šećera 

za nekoliko poslednjih godina ovako izgledaju:

Račun izravnanja

Aktiva 1932/33 1933/34 1934/35 1935/36

na dan 30 juna svake godine

u hiljadama dinara

Mašine, zgrade itd. 53.525 53.605 53.669 53 974

Inventar 2.037 2.857 1.868 1.782

Roha. 26.180 19.560 5.430 24.541

Materijal . - \ 3.637 3.395 5.236 4.784

Hartije. od, vrednosti 529 529 253 17

Gotovina -44 99 30 88

Dužnici 12.870 15.825 13.360 15.320

Pre.lazne' stavke — — ■ — 3 935

Prenos gubitka — _ (1.636) —

Gubitak tek. god. (1.351) (5.433) (12.505) ■ —

Gubitak posle otpisa fonda — 1.636 14.141 —

Pasiva

Glavnica 45.000 45.000 45.000 30.000

Rezervni fond 3.740 — — 859

Valorizacioni fond . 8.768 8.768 8.768 8 768

Fond amortizacije 4.790 4.945 7.251 9.547

Fond za otp. zemlj. dug. — — — 1.251

Poverioci 35.694 37.759 36.274 53.812

Prelazne stavke 773 33 — —

Čista dobit 57 — — 204

Zbir bilansa 98.923 96 506 97.294 104.441

Račun gubitka i dobitka

Rashodi

Proizvodnja 30.617 17.657 12.582 40 224

Kamata 3.395 3.736 3.350 3.720

Porezi 732 555 513 699

Amortizacija 157 154 2.307 2.295

Kurs. gub. efekata 621 861 369 95

Otpisi 1.992 — 2.975 531
Fond za otp. zemlj. dug. — — — 1.251

Prenos gub. iz ran. god. — — 1.636 —

Čista dobit sa prenosom 57 — — 204

Prihod!

Prenos dobiti 103 57 —

Otpis rez. fondova 1.305 3.740 — . —
Šećer i ostalo 35.385 17.502 8.532 49.019
Prerada zadr. repe — — 1.032 —

Od efekata 72 27 27 —

Gubitak posle otpisa rez. — 1.636 14.141 —

Zbir prihoda — rashoda 36.887 22.964 23.732 49.019

Zbir bilansa, koji je od 1932/33 "no 1934/35 Bio gotovo 

nepromenjen, prošle godine je porastao za oko 7 miliona, 

na 104,44 miliona dinara. Ako najpre pogledamo aktivu, vi

dimo da je to posledica ogromnog porasta zaliha robe, koja 

iznosi 24,54 miliona prema 5,43 miliona u 1934/35. Prošle go- 

dine su porasli i dužnici za 2 miliona, sa 13,3 na 15,3 miliona 

dinara. Ostale promene u aktivi su neznatne, pa bi porast 

zbira bilansa morao biti znatno veći, da se nije pristupilo 

likvidaciji pretrpljenih gubitaka.

Ranijih godina gubitak je otpisivan od rezervnih fon

dova. Kako su oni još 1933/34 iscrpljeni, ostalo je već te go

dine; per saldo gubitak od 1,63 miliona, koji je prenet na 

1934/35. U ovoj poslednjoj godini javio se novi gubitak od

12,5 miliona, tako da je ukupni gubitak dostigao 14 miliona

141 hiljadu. Kao što je već spomenuto, to je pokriveno sni

ženjem glavnice za 15 miliona. Time je dobivena i jedna raz

lika od 859 hiljada, koja je preneta na novi rezervni fond.

U vezi s velikim porastom zaliha robe u aktivi, po

rasli su i poverioci fabrike za oko 17,5 miliona, sa 36,27 na 

53,81 miliona dinara. Inače u pasivi imamo prošle godine i 

jednu potpuno novu poziciju, naime: fond za otpis zemljo

radničkih dugova, koji je iskazan sa 1,25 miliona dinara. Kako 

je u momentu sastavljanja poslednjeg bilansa postojala ve- 

rovatnoća, da će fabrika morati da otpiše znatan deo svojih 

potraživanja prema dužnicima-zemljoradnicima, uprava je za 

pokriće tog gubitka rezervisala pomenuti iznos sasvim 

umesno, jer je u međuvremenu objavljena i Uredba o likvi

daciji zemljoradničkih dugova, prema kojoj i Fabrika šećera 

ima da otpiše 50% od svoga potraživanja prema zemljorad

nicima, tako da rezervisana suma jedva pokriva otpis koji 

se mora izvršiti.

Ukupna sopstvena sredstva, posle sniženja glavnice, 

iznose 50,4 miliona, a investicije 53,9 miliona dinara. Odnos 

je još uvek povoljan, jer za pokriće investicija nije upotreb- 

ljeno više od 3,5 miliona tuđih sredstava.

Bruto prihod proizvodnje iznosi 49 miliona (prema 35,4 

miliona u 1932/33 god., 17,5 miliona u 1933/34 god. i 8.5 mi

liona u 1934/35). Na strani rashoda vidimo da je prošle go

dine proizvodnja koštala 40,2 miliona. Uprava napominje u 

svom izveštaju, da je repa bila skuplja od prosečne cene iz 

ranijih godina. To je posledica većih podvoznih troškova. 

Ostala režija fabrike bila je srazmerno smanjena, zbog du

žeg trajanja kampanje, a dobrim delom i zbog daljih uštedfs 

u stalnoj režiji. To je omogućilo da se u 1935/36 izvrši,re

dovna amortizacija kod svih investicija. Inače, ona iznosi 2,3 

miliona, jednako kao i u 1934/35 godini. Fond amortizacije 
iznosi posle toga 9,5 miliona.

Isplaćena kamata iznosi 3,72 miliona i samo je neznat

no veća od one u toku nekoliko ranijih godina, iako su pro

šle godine poverioci, kao što je već poznato, znatno porasli.. 

Dakle, kamatna stopa je smanjenja.

Za prošlu godinu iskazan je skromni dobitak od 201 

hiljade. U toku prva četiri meseca računske godine, koja 

traje od 1 jula do 3.0 juna, usled konkurentske borbe fabrika 

šećera, situacija je bila upravo očajna, jer se šećer mogao 

prodavati samo. uz cene koje su bile niže od troškova pro

izvodnje. U drugoj polovini računske godine cena šećera se 

stabilizovala, ali su cene melase i rezanaca, u odnosu na pret
hodnu godinu, pale.

U upravi Srpsko-česke fabrike šećera u Ćupriji su g.g.: 

Leo Peterka, pretsednik; Mihajlo L. Đurić, Adolf Minh, d-r 

A. Šauer, Josif Para, d-r Em. Lesić, d-r Vaclav Vanjek, Oto 

Mandelik, Franja Navratil, ing. Josif Bleha i d-r Jovan Bra- 

bec. U nadzornom odboru su g.g. Vaclav Vitek, Bogosav 
Tomek i Jaroslav Stradal.
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Садржај:
Ланена индустрија д. д., Осијек. 

Индустрија уља д.д. у Копривници

ЛАНЕНА ИНДУСТРИ.ГД Д. Д. ОСИЈЕК

Ланена индуСтрија д. д., Осијек, je наше најзеће, 

најстарије , и најбоље уређено предузеће за прераду 

лана. Оно je основано још 1901 године од предузиМ&и- 

вог чешког фабриканта Ивана Фидлера. 1926 године 

предузеће je претворено у акционарско друштво и да- 

нас спада у концерн ЈугословенСке банке, Загреб. Иначе, 

Ланена индустрија д д., има три фабрике: модерну

предионицу и ткаоницу у Осијеку и творницу за израду 

лана и кудеље у Владиславцима код Осијека. У овим 

фабрикама je запослено неколико стотина радника, к оји  

годишње израђују око 1,5 милиои метара разног платна, 

око 20 вагона дебелог кудељног предива и око 20 ва- 

гона, чистог лана и кудеЈве.
Квалитет производа Ланене индустрије д. д. je од- 

личан, и они уживају код нас најбољи реноме. Због тога 

побуђују сваке године све већи интерес и изложбе Ла- 

нене индустрије д. д. на текстилном сајму За^ребачког 

збора. Међутим, резултати пословања у ' току неколико 

последњих година нису били у истој мери повбљни. 

Томе je углавном крива наша царинска тарифа која Ha

rnoj ланеној и кудељној индустрији не поклања ону 

пажњу, коју би оне као прерађивачи домаћих сировина 

заслуживале. Кад би царинска заштита водила више ра- 

чуна о нашим стварним потребама, наша индустрија 

лана и кудеље могле би за кратко време толико напре- 

довати, да би покривале све наше потребе. A наша по- 

љопривреда, поред покрића потребе за односним сирови- 

нама, била би још увек у стању да извози знатне коли- 

чине непрерађеног лана или ланене пређе и кудеље. 

Уосталом, с обзиром на опште аутаркистичке тенденције, 

потпуно je апсурдно увозити знатне количине производа, 

које .можемо у довољној мери и сами да израђујемо.

Биланси Ланене индустрије д. д. за последње че- 

тири године овако изгледају:

Рачун изравнања

у хиљадама динара

Актива 1932 1933 1934 1935

Инвестиције 7.995 8.090 8.183 8.288

Материјал 614 586 680 745

Сировине и роба 4.359 4.862 5.818 6.069
Благајна 17 12 22 23

Менице 285 133 24 19
Ефекти 85 298 298 364

Дужници 6.622 6.785 6.271 2.119

Пренос позиц. -- -- 89 70

Пасива

Главница 10.000 10.000 10.000 6.500
Резерва 250 250 301 —
Фонд амортизације 3.815 4.397 4.991 5.493
Акцепти 5.849 6.000 5.750 5.550
Преносне позиц. -- -- 178 143
Добитак 87 114 166 12
Збир биланса 20.099 20.881 21.386 17.697

Збир биланса, који je био пораетао ca 20,1 милиона 

у 1932 на 21,38 милиона у 1934, прошле године je пао 

за 3,7. милиона, на 17,69 милиона динара. Изузевши фонд 

амортизације, који je порастао за пола милиона на 5,49 

милиона динара, прошле године су све позиције у пасиви 

смањене. Код акцепата односно код туђих средстава 

смањење износи само 200 хиљада динара. Међутим, 

главница je  снижена за 3;5 милиона, ca 10 на 6,5 милиона 

динара. Из биланса je ишчезао и резервни фонд, крји je 

KpajeiM 1934 године износио 301 хиљаду, a после,поделе 

добитка из исте године —• 450 хиљада динара. Тиме je 

добивен износ од скоро 4 милиона динара, што je у це- 

лости употребљено за отпис ранијих потраживања која 

су постала дубиозна.

Углавном у вези с тим прошле године су и „ду- 

жници” у активи смањени ca 6,27 на 2,12 милибна динара. 

Биланс je на тај начин постављен на потпуно здраву 

базу, na je оправдана нада да ће предузеће сада моћи 

да се развија потпуно нормално. Иначе, у активи имамо 

још  неколико интересантних промена које нам такође по- 

казују да се прилике поправљају. Вредност инвеетиција 

je прошле године повећана за 105 хиљада динара, на 8,29 

милиона. Повећање код матер.ијала износи 65 хиљада, a 

код сировина и робе 250 хиљада динара. Мора се приме- 

тити да je вредност сировина и робе већ неколико, годи- 

на у порасту, и то у 1933 за пола милиона, a у 1934- за 

један милион динара. To указује на проширење про- 

изводње и стално оживљавање пословања.

Упркос снижењу главнице и отпису целог ре-' 

зервног фонда, однос између сопствених и туђих сред- 

става je још увек необично повољан, јер су сопствена 

средства, која се састоје из главнице и фонда амор- 

тизације, у ствари више него два. пута већа од туђих 

средстава. Повољан je и однос између сопствених сред- 

става и инвестиција, јер су сопственим средствима покри- 

вене не еамо све инвестиције него и добар део обртног 

капитала у ужем смислу. Ако се томе дода да се и 

обавезе предузећа стално смањују,: види се да je његова 

финансијска ситуација одлична.

У односу на претходну годину, бруто приход од 

фабрикације и продаје у 1935 години je за 681 . хиљаду 

мањи. С друге стране су пословни трошкови за 111 хи- 

љада већи. Пословање je ипак завршено с добитком од

11,5 хиљада динара, јер je амортизација могла да буде 

за 90 хиљада мања, a отпис дубиоза није ишао на терет 

редовних расхода, као у 1934, него je извршен, као што 

je већ споменуто, употребом резервног фонда и сни- 
жењем друштвене главнице.

У току првих 10 месеци ове године опште прилике 

нису биле нарочито неповољне ни за ланену ни за ку~ 

дељну индустрију, na се може очекивати да ће и Ла- 

нена индустрија д. д. бити у стању да 1936 годину закљу- 

чи с одговарајућим знатнијим добитком.
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Упоредни преглед кретања производње најважнијих 

уљарица код нас изгледа овако (све у вагонима):
Просек

1924-28 1929-33 1934 1936

Репица 278 454 544 2.350

Ланено семе 90 106 85 100

Мак 157 109 160 200

Сезам 9 11 50 80

Сунцокрет --- --- 343 1.100

Ове године род маслина je био доста слаб. Код

свих осталих уљарица пораст производње je знатан. У не-

ким уљарицама имамо ипак још увек мањак. Тако се, на 

пример, ове године мора увести 500—600 вагона сунцокре- 

товог семена. Међутим, производња уљане репиде je то- 

лико порасла, да се више не може у целости потрошити 

у земљи. Ове године били смо приморани да извеземо у 

иност.ранство око 450 вагона репице. Како су цене no ко- 

јима je репица откупљена од произвођача знатно изнад 

светског паритета, извоз je извршен с губитком. Ако се 

откупне цене не смање, производња репице ће и даљс 

расти, na ће бити потребни знатни износи за покриће гу- 

битака на извозу. Иначе, подаци о овогодишњој произ- 

водњи и трговини уљарицама код нас јасно су нам пока- 

зали, да наша досадашња политика уљарица није била са- 

свим исправна, јер код неких уљарица имамо вишкове, 

које морамо извозити с губитком, док код других имамо 

и дал>е мањак, који се мора надокнађивати увозом.

Што се тиче продаје уља и осталих производа уљар- 

ске индустрије, у току 1935 није било знатнијих променл 

у односу на неколико ранијих година. Међутим, у по- 

следње време потрошња уља расте, делом због поскупље- 

ња масти, a делом због пораста куповне снаге потрошача. 

Повећање потрошње морало би повољно утицати и на по- 

словне резултате домаћих фабрика за прераду уљарица, 

али се повољни изгледи умањују због знатног поскупље- 

ња сировина.

Индустрија уља д. д. у Копривници, која поред уља 

израђује сапун и друге козметичке артикле, ипак гледа с 

великим поверењем у будућност. To нам доказује и нај- 

новије повишење друштвене главнице са 3 на 4,5 милиона. 

Иначе, треба напоменути да je до 1929 главница овог пре- 

дузећа износила само 1 и no милион динара. Индустрија 

уља д. д. основана je у октобру 1917 године с главнидом 

од пола милиона круна. У августу 1919 главница je пови- 

шена на два милиона круна, a у 1921 години на 6 милиона 

круна, што je претворено у 1,5 милиона динара. 1929 има- 

мо ново повишење главнице на 2 милиона динара' 1934 

на 3 милиона, a ових дана на 4,5 милиона. Индустрија уља

д. д. долази после овога у ред наших највећих предузећа 

у тој привредној грани. Главне позиције из њеног билан- 

са 1930 и за три последње године овако изгледају:

Рачун изравнања
Актива

у хиљадама динара

1930. 1933. 1934 1935.

Зграде 954 954 954 1.037
Стројеви 3.456 3.508 3.596 3.821
Инвентар 76 108 108 154
Залихе 9.238 5.374 4.160 8.513
Благајна 10 28 23 18
Вредносни папири 34 10 19 19
Преносне позиције 93 58 -- --
Губитак 257 227 168 96

Пасива

Главница 2.000 2.000 3.000 3.000

Фонд амортизације 1.331 1.509 1.737 2.179

Акцепти 2.267 2.110 867 610

Повериоци и дужници 8.395 4.328 3.346 7.816

Преносне позиције 91 310 72 53

Јамчевине 34 10 6 ----

Збир биланса 14.118 10.267 9.028 13.658

Рачун губитка и добитка

Расходи

Општи трошкови 2.025 2.041 1.319 1.526

Камата 1.717 864 833 862

Дубиозна потраживања —-— --- 206 4

Амортизација 293 --- 228 442

Пренос губ. из ран. год. 295 242 227 168

Приходи

Производња 4.073 2.920 2.645 2.906

Добитак тек. год. (38) (15) (59) (72)

Губитак 257 227 168 96

Збир прихода-расхода 4.330 3.147 2.814 3.002

Збир биланса који je 1930 премашио 14 милиона ди- 

нара у наредним годинама je стално опадао и у 1934 из- 

носи само 9 милиона. Прошле године збир биланса пока- 

зује опет знатан пораст и износи 13,6 милиона, што пока- 

зује опет знатан пораст и износи 13,6 милиона, што значк 

да je  само за пола милиона мањи него у 1930.

Ako најпре разгледамо активу, видимо да je  ово по- 

новно повећање збира биланса првенствено проузрокова- 

но удвостручењем позиције „залихе”, која у 1935 износи 

8,51 милиона према 4,16 милиона у 1934 години. Стројеви 

су такође повећани за 225 хиљада, на 3,82 милиона, a „pa- 

чун зграда” за 83 хиљаде на 1,03 милиона динара. Огром- 

ни пораст залиха потиче у првом реду отуда, што се си- 

ровине данас купују у земљи. Предузеће мора одмах по- 

сле жетве да откупи целу количину коју треба да прера- 

ди, na му je због тога данас потребан и већи обртни ка- 

питал. Раније су сировине у знатној мери увожене, a 
обично су повлачене само мање партије стране робе.

У вези с порастом залиха прошле године je пора- 

стао и рачун поверилаца. Иако повериоци и дужници нису 

исказани засебно, него се објављује само њихов салдо, 

који je у 1935 билансиран у пасиви са 7,8 милиона према

3,34 милиона у 1934, ипак се може рећи да je однос из- 

међу сопствених и туђих средстава врло повољан. Наиме, 

сопствена средства, урачунавши и фонд амортизације, из- 

носе 5,18 милиона и покривају не само све инвестиције 

(4,85 милиона), него и известан део обртног капитала у 

ужем смислу.

Бруто-приход производње у 1935 изиоси 2,9 мили- 

на и већи je за 260 хиљада него у претходној години, a 

готово je једнак с оним из 1933, али je ипак још за преко 

25% мањи него у 1930 години. Ha страни расхода видимо 

да je у пословању примењивана најригорознија штедња. 

Општи трошкови, су још у 1933 износили преко 2 милио- 

на, у 1934 су билансирани само са 1,3 милиона, што значи 

да су били за скоро 33% мањи. У 1935 трошкови су због 

извесног повећања производње опет морали порасти за 

око 200 хиљада. Расходи на име камате износили су у

1930 години 1,7 милиона, a у 1933, 1934 и 1935 no 850 хи- 

љада динара годишње. Треба нагласити да je камата у

1935 готово једнака као и у 1934, иако су у међувремену 

повериоци знатно порасли. Дакле, прошле године знатно 

je редуцирана и каматна стопа.

Стање предузећа се све више поправља. У 1932 и

1933 прилике су биле такве, да се морало одустати и од 

амортизације инвестиција; у 1934 амортизационом фонду 

je додељено 228 хиљада, a у 1935 чак 442 хиљаде динара. 

Због преноса губитака из ранијих година биланс се, до- 

душе, још увек закључује с губитком, али односни пре- 

носи постају из године у годину све мањи. Биланс за
1935 годину закључен je салдом губитка од само 96 хиља- 

да, тако да се може очекивати да ће се већ 1936 година 

моћи да закључи с чистим добитком.
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A N K  L I Z A  B I  L A N S A
Dodatak „Mar dnom blagostanju

BROJ 51 BEOGRAD, 19 DECEMBAR 1936. GODINA Vlil

Sadržaj;
»Ćrveakas fabrika šećera a. d., Crvenka

„Зорка”, црро југословеиско друштво за кемичку нидуетрнју ка дноиице, Загреб— Суботица 

»Jelica« a. d« Ćačak

»CRVENKA« FABRIKA ŠEĆERA A. D., CRVENKA

»Crvenka« se istovremeno bpvi dvema najvažnijim gra

nama poljoprivredne industrije: industrijom šećera i industri

jom špiritusa. Blagodareći raznim tehničkim pronalascima u 

toku poslednje tri decenije, te se dve industrije sve više 

dopunjuju i jedna drugoj pružaj« razne tehničke elemente 

za proizvodnju. Zbog toga je vrlp racionalno i spajanje tih 

dveju grana poljoprivredne industrije u jednome jedinom 

pogonu. Težište kod »Crvenke« pada ipak na šećernu indu

striju. Ona je jedno od najvećih preduzeća te branše kod nas. 

Prema statistici za 1935/36 godinu »Crvenka« dolazi na prvo 

uvesto po količini prerađene šećerne repe, i po količini do

bivenog šećera, kao Sto nam to pokazuje i sledeća tablica:

Proizvodnja šećera 

hiljade kg. 

16.148 

12651 

10.915 

i 1.516 

11.755 

9.290 

8.095 

7.888

Fabrika

Crvenka. 

Novi Vrbas 

Čukarica 

P^trpvgrad 

ćuprija 

Vrh 

Osijek 

Stari Sivac

govoriti, pošto je bila u pitanju i sama egzistencija preduze- 

i&. Opšta' privredna kriza, smanjivanje potrošnje šećera, 

znatno povećanje trošarine, gomilanje zaliha i jaka konku

rencija među farikama morala je gotovo kod svih šećerana 

pa i kod »Crvenke« ostaviti duboke tragove. Dejstvo ovih 

neobično teških prilika pokazuju nam i sledeći podaci iz bi

lansa »Crvenke« fabrike šećera a. d.

prerada repe 

hiljade kvintala 

1.112 
935 

828 

791 
7Б5 

698 

628 
. 70

U 1935/36 godini »Crvenka« je došla na prvo mesto, 

jer je imala, vrlo dobar prinos repe, što joj je omogućilo da 

izvrši gotovo normalnu Натрадјц. Prošle godine ona je pre- 

-radila 1 milion 112 hiljada Kvintgla repe prema 1 mjljon 490 

Ijilj^da fevjntala u 1928/29, koja џ  ц ,našoj šećernoj incjustrjji 

smatra Kao poslednja norji}aJn<S gpdtiia. I tada su ispred 

»Crvenke« bilp , samo dve naše fabrike: u petrovgrađu i 

Vrbasu. .

Inače, »Crvenica« je n^ša gotovo najveća šećerana i u 

pogledu sopstvenih sredstava, kao i s obzirom na uposleni 

kapital. Njen zbir bilansa izjipsi još ^vek 188,9 miliona, dok 

jp ц 1929/30 bio veći od 263 miliona dinara. Doduše, glavnica 

»Crvenke« iznosi samo 16 miliona dinara, Iz toga bi se moglo 

zaključiti da preduzeće radi uglavnom tuđim sredstvima. 

Međutim, to njje tačno, jer raznj fondovi, uračunavši i 

amortjzacjpni, iznose 97,8 miliona, tako da ukupna sopstvena 

sredstva »Crvenke*? dostižu 114 miliona dinara, od čega otpa

da na fond amorticazije 49,36 milipna dinara. Međutim, »Cr- 

venki« nije teško dobiti znatna sredstva uz povoljne uslpve, 

pošto se oslanja na neobično jako zaleđe, u prvom redu na 

Prašku kreditnu banku.

Uprkos ogromnoj finansijskoj snazi preduzeća i pred

nostima koje proizlaze iz racionalnog spajanja industrije še

ćera i industrije špiritusa u istom pogonu, i »Crvenka« se 

poslednjih godina morala boriti s ogromnim teškoćama. Od 

1929/30 do danas o reitfabilltgtu šećerana nije se moglo više

Bruto Čista Gubitak Amortiza-

Godina prihodi dobit zacija

u milionima dinara

1929/30 46,58 6,20 — - / 7,48

1930/31 32,67 0,29 ----' 7,97

1931/32 30,91 2,96 — - 8,05

1932/33 19,74 0,17 --- 0,49. ..

1933/34 14,84 -—  4,11 -— -

1934/35 - 10,94 ---  3,85 . ---

1935/36 22,84 0,22 4,71

Unjto-prihodi u 1929/30 iznosili su 46,58 .miliona di

nara. Zatim fapidno opadaju, na 10,94 miliona u 1.934/35 go- 

jJijji. Slično se srozaya i čista dobit: sa 6,2 тШрра dinara 

,ц 1929/30 ona opada na 170 hiljada u 1932/33 godini. Posle 

toga un}esto fisfe dobiti dolazi dp znatnih gubitaka. Tome 

treba dodati da je amortizacija u 1932/33 iznosila samo 490 

hiljada prema 7,5 do 8 miliona dinara u ranijim godinama. 

U 1933/34 i 1934/35 uprava preduzeća je sasvim odustala od 

amortizacije, samo da ne bi morala da zaključuje bilanse sa 

suviše velikim gubicima. Umesto normalne godišnje čiste do

bit! od okq 6 mjliona dinara, za 1933/34 i 1934/35 morali. su 

da bia|u iskazani gubici od ukupno 8 miliona dinara. Da je 

u svim godinama vršena normalna amortizacija, gubici u to

ku poslednje četiri godine popeli bi se na preko 30 miliorja 

dinara.

Da se ovde ne radi o odlično fundiranom preduzeću i 

da uprava nije nastojala đa sprovede najstrožu štednju, si

gurno je da bi dalji opstanak preduzeća bio doveden u pi

tanje.

Glavne bilanske pozicije za četiri poslednje godine 

ovako izgledaju. Napominjemo da se kod »Crvenke« poslovna 

godina završava 30 aprila svake godine.

Račun izravnanja

Aktiva 1932-33 1933-34 1934-35 1935-36

30-IV 30-IV 30-IV 30-IV
- u hijjacjama dinara

Blagajna 106 454 609 261

Hartjje od vrednosti 294 436 436 441

Dtsžnici 22.511 24.751 35 015. 19.433

Zalihe 55.402 42.649 39.647 47.190

Zemljišta i zgrade 46.577 46.577 46.577 46.577

Industrijske pruge 5.757 5.757 . 5.584 5.399



Mašinski uređaj; 66.482 66.737 66.701 66.686

Pökretnosti - 1.340 1.351 1.363 1 ;370

Gubitak sa prenosom 1.629 1.629 1.410

Prelazna aktiva ' - > J- ■% 133

Pasiva

Glavnica . 16.000 .16,000. .. 16.000,: '16.000

Rezervni fond 2.80Д 2.801 .578 578

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 ■ — .. .—■■■ —

Fond amortizacije 44.654 . . 44.654 41.654. 49.363

Poverioci . 84.587 79.075 ... 89.828 75.073

Dobit 1.598 . . — . —

Zbir bilansa 198.471 .190.433 . . .199.068 : , 188.901

Кабми gubitka i dobitka

Rashodi

Opšti troškovi. . 2.771 1 255 ■ 964 995

Plđte." 2.008 .2.002 1.853 .1.906

Osiguranje 562 429 452 ' 474

Porez- 1.330 1.329 744 639

Kamata . 11.780 13.883 •9.134 - 8.257

Amortizacija 489 — * ■> ~' 1 4.709

Otpis nenapl. potraž. ■ 1.962 55 39 5.651

Kurs. razl. efekata 1.056 Ш 'г . .зИ " — -

Prenos gubitka — — ’ 'Г-7Г g 1.629

Čista dobit 169 ■ — ' — —

Prihodi

Bruto prihodi 19.740 14.840 10.983 22.837

Prfcnos dobiti 1.429 1.598 — —

Prenos iz fondova —, 886 2.223 —

Ostaje gubitak i' 1.629 1.629 1.410

Zbir prihoda — rashoda 21.169 18.954 14.816 24.262

Celokupni obrtni kapital fabrike na dan 30 aprila 1936

iznos'r 188,9 miliona, odnosno za 10 miliona dinara manje

riego krajem prethodne poslovne godine. U pasivi imamo u

poslednjoj godini promena samo kod dva računa: kod fonda

amortizacije i kod poverilaca. Fond amortizacije je povećan 

sa 44,65 na 49,36 miliona, a poverioci su pali sa 89,83 na 

75,07 miliona dinara.

U aktivi ima više promena, ali su značajnije takođe 

samo đve: kod računa dužnika i kod zaliha. Krajem 1935/36 

zalihe iztiose 47Л9 miliona prema 39,64 miliona u prethodnoj 

godini. To je posledica veće kampanje. Dužnici -su pali sa 

35 miiiona u 1934/35 na 19,4 miliona u 1935/36. Međutim, 

treba imati u vidu da je upravo u 1934/35 konkurencija među 

fabrikama bila najžešća, pa su one bile prinuđene ne samo 

da obore cene do najniže granice, već takođe da svojim ko- 

mitentima odobravaju i duže rokove plaćanja, ako su htele 

da smanje svoje ogromne zalihe.

Odnos između investicija i sopstvenih sredstava je, 

uprkos pretrpljenim gubicima, još uvek povoljan, jer su 

ukupne investicije iskazane u aktivi sa 120 miliona dinara, 

a sopstvena sredstva iznose 114 miliona, tako da je za po

kriće investicija upotrebljeno samo 6 miliona dinara tuđih 

sredstava-

Rezultat poslovanja prošle godine (1935/36) je sraz- 

merno dosta povoljan. Situacija na tržištu šećera bila je. 

u toku 1935 većim delom još uvek nesređena, ali je tek pred 

kraj te godine obustavljena teška konkurencija među fa

brikama. »Crvenka« je prošle godine irfiala i dužu kampanju, 

pa je na taj način, uspela da smanji režiju proizvodnje. 

Bruto-pđhođ iznosi. 22,8 miliona prema 10,9 miliona u pret

hodnoj godini.: Blagodareći tome, poslovanje je zaključeno 

sa malim dobitkom, iako je na amortizaciju otišlo 4,7 mi

liona, a na otpis nenaplativih potraživanja 5,65 miliona di

nara. Inače, na strani rashoda prošle godine nije bilo zna

čajnijih promena u odnosu ha prethodnu godinu. Jedino tre

ba spomenuti, da su izdaci za kamate smanjeni za oko 900 

hiljada, 'sa '9,13 miliona u 1934/35 na 8,25 miliona: dinara u 

1935/36 godini. '

U upravnom odboru nalaze se g. g.: Adolf Minh, 

Đorđe Jovanovič, Leo Peterka, Rihard Skarka. Josip Bekerus, 

Oto Mandelik, d-r E. Lesić, Frant. Navratil, d-r V. Variek, 

Paul Engeljt'Jožef Para i Mihajlo Du rit. L' nadzornom odbo

ru su g. g.: Vaclav Vitek, inž. Miloš Ilič, inž. Dobrivoje Po

povič, Josip Vizek i Miloš Ekert.

„ЗОРКА”, ■ПРВО ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРУШТВО 3A 

КЕМИЧКУ ИНДУСТРИЈУ .HA  ДИОНИЦЕ, ■ 
ЗАГРЕб—СУБОТИЦА

Да би омогућила велнком броју потрошача да ce по- 

вољннје снабдевају њеннм производима, „Зорка” подиже 

нову фабрику у Шапцу, чији положај потпуно одговар^ 

стављеним захтевима. Управа фабрике je у том ци/ау 

. већ откупила око. .40 хектара земљишта пор.ед Саве, 'а 

воде ce преговорн и за куповину још једно.г већег ком- 

плекса, на којем би ce поред осталог имали подићи и 

лепи раднички станови, Ј.едан део фабричког уређаја пре- 

неће ce из Суботице у Шабац, али ће ce у новој фабрици 

производити и.читав низ норих артикала, које смо до 

сада морали увозити из иностранства.

Kao што je нашим читаоцима већ познато, „Зорка” 

спада међу наша највећа предузећа хемијске индустрије. 

Н>ена фабрнка у .Суботици’ . постоји већ преко 3 деце- 

.није, a до 1920 je прнпадала „КлотилдИ” првом мађарском 

акционарском друштву за хемијску ивдустрију у Будим- 

пешти. Kao југословенско друштво „Зорка” je осиована 

1920 године са главницом од 15 милиона круна. У 1922 

години главница je повећана на 23 милиона круна, што 

je доцније претворено у 5,75 милиона динара. У вези с 

подизањем нове фабрике у Шапцу, последња главна скуп- 

гатнна друштва која je одржана 28 новембра 1936 године 

у Загребу одлучила je, да ce и друштвено седиште пре- 

несе нз Загреба у Београд. Истовремено je решено да ce 

изврши и повишење главнице са 5,75 на 15 милиона 

динара.

Фабрика у Суботици производила je пре рата само 

сумпорну киселину и вештачка ђубрива, a после 1920 по- 

степено ce прелазило н на производњу разннх других 

хемикалија, које су од велике важности за нашу пољо- 

привреду 'и индустрију. „Зорка” je данас наш највећи в 

једини произвођач плавог камена. Фабрика нзрађује и 

друга средства за заштнту биља, као бакарно вапно, ор- 

тостан, суликол итд. За потребе индустрије производи ce 

сумпорна киселина, димећа сумпорна киселина, акумула- 

торна киселина, солна киселина, Глауберова со, горка со 

итд. Од вештачких ђубрива поред суперфосфата, треба 

споменути калијеву со, нитрофос, нитрофоскал и кас. 

Укупни голишњи производни капацитет „Зорке” износи 

око 10 хиљада вагона разних хемнкалија, и она je у 

стању да својим производима покрије целокупну потребу 

нагае земље. Велики значај ове чињенице je у томе, што 

смо раније готово све ове производе морали увозити нз 

иностранства. -

„Зорка” je у 1933 години, први пут после дужег пе- 

риода, завршчла своју пословну годину са задовољавају- 

ћим добитком. У 1934 н 1935 друштво показује још већн 

напредак. Чисти добитак пословања у 1935 износи 1 ми* 

лион динара према 639 хиљада динара у 1933 години и 

797 хиљада v 1934 години. С обзиром на висину главкице 

овн резудтати. ce могу означити као врло повољни, и ма- 

ло je нндустрнјских предузећа која могу показати такав
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y.'uex. Доказ за снажно побољшаље прилика имамо н у 

«ретању бруто. прнхоДа, однасно нето прнхода инду- 

стријске производње. Док су ови у .1930 години износили 

свега 4,9 милиона динара, a у 1932 години 6,7 милиона, 

они достижу у 1933 години 11,9 милиона динара; У 1934 

години ови приходи су били опали на 8,95 милиона, али 

прошле године имамо поновно повећање на 10,47. милн- 

, <она динара. Задовољарајући резултат. у трку последње 

три године je углавном последица послрвне преоријента- 

ције и увођења нових машина за производњу плавог ка- 

мена.
Главне билансне позицнје за 4 последње године овако 

изгледају:
Рачун »зравнања

Актива Ш52 1933 1934 1935

У хиљадамаi динара

Непокретностн 8.809 9.025 9.061 9.111

Машине и намештај 24.109 • 26.446 26.992 27.303

'Благајна 92 93 128 141

Харт. од вредности 439 192 192 230

Меиице 275 608 1.439 1.342

Дужници 2.661 5.242 12.284 16.276

Роба и сировине 13.461 15.221 18.571 20.931
Прелазне позиције 248 — —■ —

Губитак 117 — ’ — .. —

Паснва

Главница 5.750 ■ 5.750 5.750 5.750

Рсд. рез. фонд " 32 ! '32 32 32

Валоризац рез. фонд 5.105 5.105 5.105 5.105

Фокд. курс. раз. новца 2.884 2.884 2.884 2.884

Фоид курсне разлике • — •— ' ■ 2.898 ■. 2.898

Резерва курс. разл. харт. — ■ — —

Аморт. фонд непокр: 1.748 2.077 2.490 2.983

Аморт; фонд. машина 10.306 12.539 16.036 18.394
Повер. н лиферзнти 24.344 27.899 31.814 . 34.597

Прелазне позицнје, . — — — 322
Добит ca преносом —- 522 1.319 2.330

.Збнр биланса . • 50.162 56.828 68.666 75.334

Рачун губнтна и до^итка

Расходи

Плате и трошкови 1.494 1.537 1.807 2.040

Осигурање 270 295 178 —

Порези • 604 1.377 432 3.539

Камата 1.488 2.217 1.705 984

Отпис дубиозн, потраж. — ■ 281 122 48

Отпис непокр. и маш. 2.781 5.581 3.910 2.851

Пренос губ. из ран. г. 196 117 — . —

Пренос добити из ран. r. — ■ — (522) (1.319)
Добит’ у т.ек. год. (79) (639) . (797) (1.011)
Чиста добит.— салдо — ' 522 1.319 2.330

Приходи

О д  производше 6.718 ’ ■ 11.927 8.952 10.474
Пренос доб. из ран. г, — — 522 1.319
Губитак 117 . — , - —  ■ —

Збир прих—расхода 6.835 11.927 9.474 11.793
.Дивиденда — — 4%

Збир биланса у 1935 износи 75 милиона према 50 ми-

лиона динара у 1932 години. Ако ce најпре задржимо на 

пасиви, вндимо да „повериоци и лиферанти”, преко којих 

ce књиже сва туђа средства, крајем 1935 године износе

34,6 милиона динара према 31,8 милиона у 1934 и 24,34 ми- 

лиона у 1932 години. Иако je главница само 5,75 милиона, 

ипак укупна сопствена средства износе преко 40 милиона 

динзра. Од тога отпада на амортизационе фондове 21,37 

милиона н на разне резервне фондове 10,95 милиона. — 

'Глтзннца je, као што je већ "споменуто 5,75 милиона, a

добит ca преносом нз ранијнх година 2,33 милиона. У од- 

носу на 1934, главница и резервни фондовн ост-алн су у

1935 годинн непромењени, a фондовн амортизације су 

: noeehanH за 2,85 милнона. Амортизацнја je вршена редов- 

но, тако да су амортизационн фондови од 1928 до краја

1935 године повећани ca 2,5 на 21,37 милиона динара. To 

нам доказује да Управа фабрнке састааља веома риго- 

розно своје билансе.

Вредност инвестицнја, наиме непокретностн, машина н 

намештаја, нзноси крајем 1935 године 36,4 милиона. Нове 

ннвестиције у току 1935 износе само пола милиона динара. 

Међутим, у току неколико претходннх годана извршенесу 

врло велнке инвестиције, iuto je Рбзнром на пословну 

преоријентацију и увође1ј,С новнх грана'пословања пот- 

пунР разумљиво. Иначе, треба наиомеиути да ће поди- 

зање нове фабрике у Шапцу моћи да дође до изражаја 

тек у билансима за 1936 и 1937 годину. Однос између ин- 

кестиција и сопственАх средстава je врло повољак; јер 

сопствеаа средства не покривају само све инвестнције 

већ и извесан део обртнрг капитала у ужем смисду.

Интересантно je кретање дужника: ca 2,66 милиона у

1932 они су крајем 1933 удвостручени на 5,24 милиона. 

У 1934 имамо пораст на 12,28 милиона, a у 1935 за дал>а

4 милиона, на 16,28 мнлиона динара. Роба и сировине по- 

казују такође стално повећавање: ca 13,46 милиона у 1932 

на 20,93 милиона динара крајем 1935 године. Промене код 

дужника и робе указују на оживљавање производше — 

и на пословну експанзију предузећа.

A k o  бацимо поглед на рачун губитка и добитка, вн- 

димо да je бруто-зарада у 1933 години била рекордна ca

11,9 милиона, што значи да je била за пуних 5,2 милиона 

већа него у 1932. Бруто-зарада у 1934 je за око 3 милиона 

мања него у претходној години, али je ипак за преко 2 

милиона динара већа него у 1932. Прошле године je 

бруто-зарада опет за охо 1,5 милион већа него у 1934.

Плате и трошкови из године у годину такође расту, 

ади знатно спорије од повећања бруто-зараде. Иако су 

повериоци и лиферанти у 1935 за скоро 3 милиона већи 

него у 1934 годнни, ипак je пасивна камата у 1935 знатно 

мања него у 1934. Нема сумње да je то последица сма- 

њења каматне стопе, али je делом изазвано и друкчнјим 

саставом туђих средстава. Наиме код ове позиције све 

више расте процентуално учешће лифераната, који прет- 

стасљају бескаматка сретства, a смаљује ce процентуално 

учешће осталих поверилаца. Пада у очи и огромни по- 

раст пореза. У 1935 они износе 3,5 милиона према 1,37 

милиона у 1933 и 432 хиљаде у 1934 години Повећање 

пореза je само једним делом последица веће чисте добити, 

a у првом реду je изазвано увођењем нових пореских об- 

лика, односно знатним повећањем прометног пореза.

Чнста добит у 1935, заједно ca преносом из ранијих 

година, достиже 2 милиона 330 хиљада. Из тога би ce 

могла исплатитн и дивиденда од 35%. Међутим, акцио- 

нари више полажу на унутрашње јачање друштва него 

на високу дивиденду. Због тога je за дивиденду одвојено 

само 230 ?шљада динара, односно исплаћује ce 4%  диви- 

денда; 100 хиљада динара ce дотира редовном резервном 

фонду, a остатак од 2 милиона преноси ce на нови рачун. 

Ha крају мора,мо нагласити, да „Зорка” од 1923 године 

није уопште пдаћала никакву дивиденду, a за 1921 и 1922 
платнла je no 5%.

У управном одбору „Зорке” налазе ce г. г.: Иван Хрн- 

бар, претсединк; Доц. д-р Антонин Баш, Инж. Јан Дво- 

рачек, д-р Цветко Грегорић, A. С. Хови, д-р Никола Ко- 

ctpeH4Hh, Едор Лефевр, д-р Сигмунд Литман, д-р Артур 

Марић, д-р Мнлан Марић, Ж орж Фај, д-р Михајло Ма- 

ринковић, д-р Макс Мајер и д-р Фран Виндишер, члано- 

вн. У надзорном одбору су г. г. Перо Б.оашковић, Јозеф 

Пречнер и Мархо Бауер.



■. . ... , «JELICA«, A. 0., ČAČAK

»Jftpca« ekicionafcsko društvo za električna i industrij

ska. preduzeća u Čačku, osnovana je početkom 1921 godine. 

Prvobitna glavnica iznosila je samo pola miliona dinara. Me

đutim, već u toku 192?: glavnica je povišena na 1 milion 41,- 

пдга, u 1923 godini na 1 i po milion, a. u, 1924 na 2 miliona. 

Najzad, u 1929 došlo je đo ponovnog povišenja glavnice na

5 miliona dinara. Preduzeću su, osim toga, stavljeni na ra

spoloženje znatni dugoročni krediti od kojih je krajem 1935 

bilo iskorišteno preko 30 miliona dinara.

Odmah posle osnivanja društva nabavljena su potrebna 

postrojenja i eiektrogoneratori. Rad je počeo s uvođenjem 

električnog osyetljenja u Č.ačak- 1927 godiije preuzeta j?  ka

lorična centrala, ц, Kragujevcu* a. sredinom 1933 uzeta je pod 

tridftsetpgodišnji; zakup i električna centrala ц Jagqdini. Na 

taj način »Jelicam a. d. raspolaže danas sa tri kalorične cen

trale. Međutini, razvitak ovog preduzeća nije time ni izdaleka 

navršen, pošto ono ima nameru da iskoristi, pad Zapadne. Mo

rave u, Ovčarsko-kabiarskoj klisuri, za podizanje velike hidro

centrale. Odnosna dozvola je već dobijena, a gotov je i pro

jekt, građevinskog deia za podizanje ove hidrocentrale; isto 

tako je. već izgrađen i mašinski đeo, ali se zbog deviznih 

ograničenja do sada nisu lpogla još nabaviti potrebna nov

čana sredstva za probijanje tunela kojim bi voda trebala 

dft. ide do hidrocentrale. Značaj »Jelige« za elektrifikaciju, Su- 

rnadije, j;e već danas ogroman. Kada se preduzeće potpuno 

izgradi, kad dovrši hidrocentralu i podigne rezervne kalo

rične centrale, koje bi pri nižem vodostanju dopunjavale 

hidrocentralu., elektrifikacija šumadije biće potpuno izvede

na. Ä tijne će biti, stvoren i jedan od najvažnijih uslova i za 

ajj£B: industrijski napredak-

©ilaaai »Jtelice« a. d. za poslednje tri godine ovako 

izg!e4^jia:

Račan izravnanja

Aktivs 1933 1.934 1936

u hiljadama dinara

Hidrocentrale 14.408. 14.762 14,815

Centrala čačak 7.011 7.113 7.380

Ceateafe Kragujevac 2.542 2.606 2.606

Centrala Jagodina 3.577' 3.609 3.676

Dalekovod' 5.803 5 804 5.662

Račun-, auta 148. 26 68

Gotovina 33 90 147

Hart:je od vrednosti 2:12 168 168

Dužnici za struju, instal. 1.435 1.571 2.459

Menice 84 .— —

Materijal 1.132 1.347 1.011

Kaucije i garanc. 2.062 1.950 1.950

Gubitak 54 68 71

Pasiva

Glavnica 5,000 5.@00 5:000

Rezervni fand 634 6S2 №

Amortizac. fond 420 ' ■ 648 1.003

Poverioci 30.303 30.950 31.397

Kaucije i garanc. 2.Ö62 1.950 1.950

Zbir bilansa 38.419 39.200 4,0.015

e  ■

Račun gubitka

Rashodi

i dobitka

Prenos gubitka 33 34 " m
Proizvod., razvođenje i цар1. 2.517 •• 3,104 ■' 'з. m

Kamati i4 ’ 47 ' ' ■»

Otpisi 37 350 ■ ш

Priliodi

Struja, za osvetlenje 1,937 2.144 ' 2■:Ш

Industrijska struja 518 1.24,8 1-Ш
Od instalacije- 33 21 m
Razni prihodi 58 /4 ' m-

Gubitak ■ ■ 54 68 ' ■ 7-1

Zbir prihoda— rashoda 2.601 3.555 3.761

Ukupni kapital kojim je »Jfelica« a. d. raspolagala kra

jem prošle godine iznosi ravno 40 miliona dinara, prema 

38,4. miliona u 1933. Sopstvena sredstva, uračunavši гегегеи* 

fond i fond amortizacije, iznose 6,67 miliona, kaucije i  ga

rancije su bilansirane: sa 1,95 miliona, a poverioci sa o to  

31,4 miliona.

Ako razgledamo aktivu, vidimo da je preko 85% raspo

loživih sredstava, odnosno 34,2 miliona dinara, uloženo »  

investicije. Ove se sastoje iz hidrocentrale, koja je bilansi-' 

rana sa 14,8 miliona, zatim iz centrale čačak (7,38 miliona)!, 

iz postrojenja koja pripadaju centralama u Kragujevcu (2,6 

miliona) i u Jagodini (3,67 miliona) i najzad iz dalekovoda 

visokog napona od 6.000 v. i 35.000 v. (5,66 miliona. dinarajk 

U toku nekoliko poslednjih godina nije bilo većih nov% 

investicija.

Interesantan je . i račun gubitka i dobitka. Prihodi od 

struje za osvettjenje postepeno rastu. U; 1935 oni iznose 2,36- 

miliona prema 2,14 miliona u prethodnoj godini i 1,93 шЦ|- 

ona dinara u 1933. Pri tome treba imati № vidu, da je u tok»

1934 snižena cetia struje u čačku, a početkom 1935 godšee;

i u Jagodini. Prihodi od industrijske struje iznosili su u 19ШЕ- 

godini samo 518 hiljada, a u 1934 godini 1,25 miliona dinara. 

Ovo ogromno povećanje potiče otuda, što »Jelica« daje 

industrijsku struju uz tako povoljne uslove, da su se indu

strijska preduzeća koja su imala sopstvene električne pogor 

ne priključila njenim centralama u cilju nabavljanja elek

trične struje od »Jelice«, pošto im je ova struja znatno je f

tinija- Prihodi od industrijske struje u 1935 su samo ne

znatno manji od onih u 1934 godini.

Proizvodnja, razvođenje i naplata struje u 1935 kpStsi- 

la je 3,3 miliona prema 3,1 miliona u prethodnoj i 2,5 a%- 

liona u 1933 godini. Drugih rashoda gotovo nije ni bi.l;o„ 

Padat u oči da rashodi na ime kamata; iznose Saino po neko

liko hiljada dinara godišnje. Da je pp^eriocima odpbrees 

odgovarajuća kamata, preduzeće bi, ro.oralo da zaključuje 

svoje bilanse sa znatnim gubicima. U 1933 i amortizacija J e r  
bila neznatna. U 1934 i 11)35 ona iznosi po 350 hiljada dinairss 

godišnje.

U upravi su g.g.: Ljubomir Mihailovič, Ilija P. Mihai

lovič, Inž. Vasa Ristič, Dragoslav V. Gavrović, Dr. Rudoif 

Stal» Johan Braunajs, Aleksandar Knepfler i Ferdinand Oršić- 

U nadzornom odboru nalaze se g.g.: Božidar P. Popovič» 

Inž. Milan Miodragovič, Rihard Die, Feliks Pacau i Majer 
Kajon.

А н г л о * Ч е х о с л о в а ч к а  m  П р а ш к а

Ф и л и ј а л а  у  Б Е О Г Р А Д У  — И о ш т .  ф а ж  17.

Рачуа Поштанеке штедвовпце. Београд 51005. =r—̂ -.rrr̂ r= ...- т ...Телефои 23402, 23403, 23404, 23405. 23406.

Ip irn  jsat» 'm m s s s j ca д ф и м в Ц  кзмаги, - Bpmi «®е вавварше аосмв® у земљ« н ишевраивигу Издај« сф в р  ms аавув.



А Н И Л И З А  Б И Л А Н С 4
Дов атаи „Народном Благвстању“

6Р0Ј 52 БЕОГРАД, 26 ДЕЦЕМБАР 1936. ГОДИНА Vlil

Садржај:

Крањска индустријсиа дружба, Љубљана

КРАЊСКА ИНДУСТРИЈСКА ДРУЖБА, 

ЉУБЉАНА

Крањска индустријска дружба одржала je на дан

25 новембра 1936 године своју 67 редовну главну скуп- 

штину, којој je поднет извештај о раду у пословној го- 

дини која je трајала од 1 јула 1935 до 30 јуна 1936 год. 

У нзвештају управе напомиње се, да je прошле године 

била већа како производња тако и продаја. Међутим, 

одговарајућн пораст чисте добити je изостао, јер су 

знатно поскупиле и сировине. С обзиром на то да he 

понуда сировина, како изгледа, и даље знатно заостајати 

иза тражње, Управа Крањске индустријске дружбе испи- 

тује могућности, да се потпуно еманципује од увоза ску- 

пога старог гвожђа из иностранства. Ако joj то пође за 

руком, као што се с правом може очекивати, знатно he 

се поправити и услови за рентабилније пословање код 

саме Дружбе, a од тога he имати користи и цела наша 

иривреда, јер би се тиме уштедели знатни износи девиза.

Иначе, Крањска индустријска дружба je и у току 

прошле годиие предузела једну прилично значајну меру, 

која he повол>но утицати како на нашу залиху девиза, 

тако и на пословни успех Дружбе. Обустављен je рад у 

нерентабилној фабрици електрода у Јесеницама, a уместо 

ње je изграђена модерна фабрика за израду непрегор- 

љиве опеке и другог материјала, који Дружба троши у 

прилично великим количинама и који се je раније морао 

увозити из иностранства. Ми смо већ и у ранијим анали- 

зама биланса Крањске индустријске дружбе констатовали, 

•да она претставља срећну комбинацију између тешке 

металургијске индустрије с једне стране, т. ј. индустрије 

која производи сировине за индустријске сврхе, a ca дру- 

ге стране прерађивачке индустрије. Мере које су преду- 

зете у току прошле године, као и оне које се намеравају 

предузети имају задатак да ову срећну комбинацију још 

више усаврше.

A k o  разгледамо развој Крањске индустријске друж- 

бе као и њену индустријску експанзију и главне билансне 

позиције овог предузећа за неколико последњих година, 

видимо да je она не само дошла у ред наших највећих 

индустријсхих предузећа, него се развила у велику мета- 

лургијску индустрију европских димензија. Главница пре- 

дузећа, која je 1932 године повишена са 13,5 на 45 ми- 

лиона динара, повншена je у јуну 1936 године, према од- 

луци главне скупштине акционара од 9 новембра 1935 

године, за даљих 45 милиона динара, на 90 милиона. Ти- 

ме je Крањска индустријска дружба и према главници 

постала наше највеће предузеће металургијске индустрије. 

Од 300.000 нових акција, које су издате приликом послед- 

hher повишења главнице, отишло их je у иностранство 

гамо 3.561, a осталих 296.439 акција унисано je у земљи. 

Према томе број акцнја Крањске индусТријске дружбе 

којн се још налазн у иностранетву не достиже ни 1,2%.

To значи да je ово велико предузеће тешке индуегрвј« 

готово ca целих 100% чисто југословенско предузеће.

У доњој таблици доносимо главне билансне пози- 

ције као и иајважније податке из рачуна губитка и до- 

битка Крањске индустријске дружбе за 1929/30 и за 'гри 

последње године.

Ha дан 30 јуна сваке године

1929/30 1933/34 1934/35 1935/36

Актива у хиљадама динара

Земљиште 3.509 5.174 5.186 5.573

Зграде 10.356 27.923 25.791 31.723

Машине 8.980 75.314 66.321 61.623

Сировине и 'роба 21.030 49.170 43.377 47.614

Благајна 675 804 203 472
Менице, ефекти н дев. 551 882 3.450 988

Дужници и банке 28.423 39.806 46.925 49.648

Пасива

Главница 13.500 45.000 . 45.000 90.000

Резерве 8.363 12.616 13.042 10.483

Латентне резерве — 7.160 7.160 (7.160)

Фонд за ннвестиције 2.500 11.500 15.000 (20.000)

Имање Бистрица 5.120 1.414 1.383 1.414

Пензиони фонд ■ — — — 1.500

Повериоци 38.993 115.147 101.838 91.330

Добитак 4.687 6.228 7.827 2:813

Збир биланса 74.429 199.075 191.253 197.S41

Расходи

Порез и дажбине 3.458 11.676 13.219 16.887

Пасивне .камате 1.286 6.935 6.243 5.346

Режија 4.257 2.875 8.052 10.571

Осигурање 2.518 4.031 4.224 4.484

Отписи 1.304 17.857 18.734 21.497

Сумњива потраживања —■ 372 98
Добитак 4.687 6.228 7.827 2.813

Приходи

Пренос добити 217 719 2.228 823

Од провизије итд. 17.293 49.253 56.170. 60.776

Збир прих.-расхода 17.510 49.962 58.398 61.599

Дивиденда — — — —

И збир биланса који износи скоро 200 мнлиоиа ди• 

napa потврђује нам да Крањска индустријска дружба 

спада у ред наших највећих индустријских . предузећа. 

Она je то и no броју радника које запослује (око ±®)). 
A свакако и no свом модерном уређењу. Из упоре‘ђан>а 

билансних позиција за последње три године са онииа за 

1929/30, v којој je збир биланса износио само 75 милнона 

динара, лако се може донети закл>учак о огромнон на- 

претку овог индустријског предузећа, остваренсм управо 

у годинама тешке привредне кризе. Најважније прошире- 

ње организације предузећа извршено je од 1930 до 1932 r.
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када' je  у Дружби дошло и до извесних имовних промена. 
Нов-а група сопственика, који више нису странци као што 
je  то једним делом раније био случај, ставила je преду- 
зећу знатна нова средства на расположење. Прво, пове- 
ћдњем главниде ca 13,5 на-45 милиона, a друго —- знатним 

новим кредитима, којима су у извесној мери замењени 

etapu  повериоци. Ca 39 милиона у 1929/30. повериоци су 
порасли до лета 1934 године на 115 милиона, a збир би- 

ланса ca 74 на 199 милиона динара (од  чега je отпадало 

око 84 милиона на сопствеиа средства). Инвестиције у 

1933/34, после извршених отписа, износиле су око 110 ми- 

лиоиа динара према 22 милиона у 1929/30 години.

Биланс од 30 јуна 1936 показује такође неколико 

знатнијих промена према оном из претходне године. Пре 
свега више, се не јављају „латентне резерве”, које су 

крајем 1934/35 биле исказане ca 7,16 милиона, ни фонд за 

инвестиције, који je  30 јуна 1935 износио 15 милиона, a 
носле поделе чистог добитка за 1934/35 годину —  20 ми- 

лиона динара. Остале резерве су такође смањене ca 13 на 

10,4.8 милиона динара. Ове промене су у вези с изврше- 

ним повишењем друштвене главнице од 45 на 90 милиона 

динара. Акционарима су, наиме, нове акције чија номи- 

иала износи 150 динара уступљене no цени од 50 динара, 

а: остатак од- 100 динара покривен je употребом опорезо- 

ианих резерви Дружбе. Према томе последње повећање 
•главнице извршено je  новим уплатама од  15 милиона и
1 'смањењем фондова предузећа за 30 милиона динара,

' Крајем 1935/36 „повериоци” износе 91,3 милиона
црема 101,8 мклиоиа крајем претходне године и 115 ми- 
лиона крајем 1933/34 године. Од 15 мнлиона уплаћених у 

' гот.ову од  стране акционара за нове акције, употребљене 
' су no прилици две трећине за емашење поверилаца, a 

једна трећина за нове инвестиције. Прошле године јавила 
,се у iiaciiBH и једна нова позиција —  „пензиони фонд на- 
мештеника и радника” од  1,5 милион динара, који je о- 
бразован дотаиијом из чистог добитка за 1934/35 годину.

> Укупна сопствена средства ка дан 30 јуна 1936 год. 
износе 103,3 милиона, a туђа 94,2 милиона динара. Одиос 
jLe новољан, јер су сопствена средства довољна за покриће 
ових инвестиција, које су после извршених отписа билан- 
сиране ca ,98,8 мидиона динара, од чега отпада 61,5 мил. 
на машине, 31,7 милиона на фабричке и друге зграде и 
5,57 милиона на земљишта. У односу на претходну годину 
вредност земљишта je порасла за 400 хиљада, a вредност 
зграда за 6 милиона динара, док je  вредеост машина, иако 
су и прошле године набављене неке нове машине, због 

отлиса смањена за 4,8 милиона динара. Иначе, редовни 
отпис инвестиција v 1935/36 години износи 19,3 милиоиа 
динара према 18,7 милиона у претходној години. Ако се 
томе дода ванредни отпис од 2,14 милиона, који je  извр- 

шен код. фабрике електрода у Јесеницама, излази да у- 
купне нове инвестиције у току 1935/36 износе око 23 ми- 
лиона динара. To значи да се предузеће још  увек у знат- 

. нијој мери проширује и потпуно модернизира.
- ; - Вредност сировина и робе je  повећана ca 43,37 ми- 

лиона у 1934/35 на 47,61 милиона динара у 1935/36, дакде 
за 4,24 милиона, a дужници и банке за 2,7 милиона, ca
46,9 на 49,6 милиона. Благајна je  такође нешто већа, ефек- 
ти су остали готово непромењени, ca 694 хиљаде, a ме- 
umie и девизе су смањене за око 2,5 милиона, ca 2,76 ми- 

;лиона у 1934/35 на 295 хиљада динара крајем 1935/36 ro- 

• дине.

' :Интересантни су и подаци које нам пружа рачун 
гу.битка и добитка, Бруто-приходи у току последњих 8 го- 

дина овако су се кретали:
1928/29 4,06 милиона 1932/33
1929/30: 17,29 милиона 1933/34

1930/31 19,54 милвона ’ 1934/35 56,17 .милиоиа
1931/32 27,72 милиона 1935/36 60,77 милиона

Д о 1929 прилике су биле необично тешке. Међути»^, 
после прелаза акцијског мајоритета из руку Талијана у 
ке фирме Вестен и других домаћих интересената, присгуш - 
ло се темељитом модернизовању и проширењу предузећа. 

-Константни пораст бруто-прихода je  природна последица 
реорганизације. Додуш е пораст чисте добити није ни из- 
далека ишао истим темпом, али се то-м ож е лако разумети, 
ако се узме у обзир да je  проширеше предузећа вршено 
унраво у годинама тешке привредне кризе. Бруто-приход 
у 1935/36 износи 60,77 милиона и већи je за, око 4,5 милио- 
на динара него у претходној години, што je  последица 
веће производње и продаје.

Чиста добит у 1935/36 ипак je  знатно мања негО у 
претходној години, јер су порасли и сви расходи, изузи- 

мајући једино камате, које су за око 900 хиљада динара 

мање него у 1934/35. Тако на пример порези износе 16,88 

милиона према 13,22 милиона у претходној години. To 
зкачи да су порасли за 3,66 милиона динара односно за 
око 27%. Режијски трошкови су такође порасли за 2,5 
милиона, ca 8,05 милиона динара у 1934/35 на 10,57 мил. 

у 1935/36, што je  углавном последица цамештања новог 

персонала. Осигурање je порасло за 260 хиљада, на 4,48 

милиона, од чега отпада 4,06 милиона динара на социјално 
осигурање. Ha разне порезе и социјалио осигурање отиш- 

ло je  преко 35% од целкупног бруто-прихода. Да ли H a 

ma широка јавност води рачуна о тим тешким теретима 
кад критикује рад наших иидустријских предузећа?

Чиста добит у прошлој години износи 1,99 милион 

према 5,6 милиона у 1934/35. Ако се дода и пренос добити 

од 823 хиљаде, види се да je  последњ ој главној скупштинн 

акционара стајао на расположењу износ од 2 милиона 

813 хиљада динара. Од тага je  употреблзено 1,71 милион 

за повећање резервног фонда, 225 хил^ада динара за тан- 

тијему a остатак од 877 хиљада пренет je  на нови рачун. 

Kao и у току неколико ранијих година, ни за 1935/36 није 

исплаћена никаква дивиденда. Акционарима je  у првом 

реду стало до тога да предузеће што јаче разгранају и 
да га поставе на што солиднију базу, Треба признати да 
су у томе успели, јер je  данашње . финансијско стање 
Крањске индустријске друж бе необично поволзно.

У  управи се налазе г. г.: Август Вестен, претседник; 
Август Прапротник, потпретседник; д-р Милко Брезигар, 
Јанко Јован, Карл Нот, Илија К. Панрћ, Јозеф Пфајфер и 
д-р Фраи Виндишер, чланови. У надзорном одбору  су г. г. 
Карол Детела, Иван Путик и Ф еликс. Томић. Генерални 
директор je  г. Карл Нот, који je  преузео водство овог 
предузећа пре 30 година, 30 августа 1906 у време када je 
Крањска индустријска друж ба била још  малена, више ма- 
ње незнатна фабрика, к о јо ј су тек би.ли положени темељи.

ш  : k - - 'тт^тшштт

Готове су
кормце за  годкште !95®

„НАР0ДН0Г БЛАГ0СТАЊА“ 

„АНАЛИЗЕ БИЛАНСА“
Д ена n© комаду Дин. 13.— 
Обе заЈеди© „ . „ „ 25.—

40,63 милиона 
49,25 милиона

S t u d i j s k a  m n ž m n u
Z, S. J. G. O, ”  L jub ija  n i
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